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Milé čtenářky, vážení čtenáři, 
rok 2015 máme téměř za se-
bou. Přinesl nám mnoho 
projektů, které se podařilo 
úspěšně dokončit. Čerpali 
jsme na ně také významné 
dotace a Týnec je tak zase 
o něco příjemnější místo 
k bydlení. Pokračujeme 

ve zveřejňování všech smluv, objednávek a vý-
běrových řízeních na internetu, hledáme cesty, 
jak podpořit spolkovou činnost a volnočasové 
aktivity. Proběhlo komunitní plánování na téma 
Týnec – místo pro volný čas. Byl jsem příjemně 
překvapen hojnou účastí i řadou zajímavých 
podnětů, které by rozhodně měly být uvedeny 
do života. Některé záměry se však nedaří podle 
našich představ. Nepodařilo se nám vyřešit opravu 
železničního přejezdu. Návrh je připravený, ale 
rozsah opravy a termín realizace zatím neznáme. 
Stát nám připravil další byrokratickou překážku 
v podpoře spolků. Novelou zákona byl stanoven 
způsob administrace dotací pro činnost spolků. 
I kvůli symbolické dotaci ve výši jednotek tisíc 
bude třeba vyplnit stohy dokumentů… Obávám 
se, že i přes maximální snahu radnice zjednodušit 
způsob čerpání budou spolky z dotací znechuceny. 
Nenechme se tím ale odradit :). Před námi je 
spousta zajímavých akcí, které by nám neměly 
uniknout. V kostele sv. Šimona a Judy bude 27. 
prosince Vánoční koncert a po Vánocích začíná 
plesová sezóna. Ples města Týnce nad Sázavou 
bude 6. února 2016 ve Společenském centru.

Milí čtenáři, děkuji Vám za přízeň věnovanou 
Týneckým listům. Přeji Vám klidné a požehnané 
prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí 
v roce 2016.

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice
• Týnecké nádraží projde od února do května 

kompletní rekonstrukcí. Bude upraveno 
kolejiště a postavena nástupiště. Tuto stavbu 
financuje Správa železniční a dopravní cesty. 
Město Týnec nad Sázavou bude navazovat 
rekonstrukcí autobusového nádraží (projekt 
„dopravní terminál“). Příprava projektové 
dokumentace rekonstrukce autobusového 
nádraží už spěje do finále. Předpokládáme, 
že stavba by mohla být provedena v roce 2017. 

• Středočeský kraj zařadil do svých projektů 
výstavbu kruhového objezdu na křižovatce 
pod hotelem. V současné době probíhá výběr 
zhotovitele projektové dokumentace. Záměr 
vychází ze studie města, která vznikla na zá-
kladě požadavku na zvýšení bezpečnosti dětí 
a cyklistů na Benešovské ulici.

•  Intenzivně se pracuje na zvýšení kapacity 
základní školy. Bude postavena nová budova, 
která propojí stávající pavilony. V ní budou 
4 učebny, spojovací chodba a šatny. Zároveň 

vznikne bezbariérové propojení obou starých 
budov. Dokončují se studie a bude vypsáno 
výběrové řízení na dodavatele projektové 
dokumentace. Součástí rozšíření je i nová 
tělocvična.

• Proběhlo jednání o řešení vlastnických vztahů 
u pozemků v kolonce. Došlo k dohodě o ceně 
i způsobu řešení. Bohužel se nepodařilo 
získat souhlas všech spoluvlastníků (jeden 
nekomunikuje). Připravuje se řešení prodeje 
části podílu. Po přípravě dokumentů budou 
s návrhem seznámeni vlastníci bytů dopisem.

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Smlouva o provozování vodovodu a kanalizace 

pro veřejnou potřebu s VaK Týnec. Nahrazuje 
smlouvu předchozí. Důvodem je změna výpočtu 
nájemného – přechod na pevně stanovené 
nájemné.

• Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Laros s.r.o. 
na stavbu Rekonstrukce zásobního řadu Z1. 
Dodatek snižuje cenu díla o 292.682,61Kč bez 
DPH z důvodu změny způsobu uložení nového 
potrubí. Vodovod bude uložen vně tělesa lávky.

• Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou BES s.r.o. 
na stavbu mostu Čakovice. Dodatek zvyšuje 
cenu díla o 107.494,48 Kč bez DPH z důvodu 
změn v založení stavby (hlubší základy stavby).

• Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Diostav s.r.o. 
na stavbu mostu pod hradem Zbořený Kostelec. 
Dodatek zvyšuje cenu díla o 6.333 Kč bez DPH 
z důvodu výměny nestabilního podloží pod 
mostními opěrami.
Byla přidělena dotace pro Posázaví o.p.s. 

na projekt Čistá řeka Sázava 2016 ve výši 6.000 Kč.
Rada projednala rozpočtová opatření (drobné 
úpravy rozpočtu).

Byl vydán Plán zimní údržby a pracovní řád 
posypu komunikací ve správním území města 
Týnce nad Sázavou pro sezónu 2015/2016. Plán 
je k dispozici na webu města nebo v Technických 
službách

Bylo schváleno přijetí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje na nákup nové zásahové 
výzbroje a výstroje pro SDH Pecerady. Dotace 
189.800 Kč, z rozpočtu města 10.012 Kč.

Bylo provedeno vyhodnocení Plánu financování 
a obnovy vodovodů a kanalizací za rok 
2013 a 2014. Dokument rekapituluje opravy 
vodohospodářského majetku.

Bylo schváleno nové složení redakční 
rady Týneckých listů: šéfredaktorka – Lenka 
Morávková, členové – Emilie Bartůšková, 
Magdalena Timplová, Ivana Nováková.

Byl schválen plán termínů jednání rady 
a zastupitelstva v roce 2016.

Termíny konání rady v roce 2016
11.1., 25.1., 15.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4., 9.5., 
23.5., 6.6., 27.6., 18.7., 15.8., 5.9., 26.9., 17.10., 
31.10., 14.11., 28.11., 19.12.

Termíny konání zastupitelstva v roce 2016
8.2., 18.4., 20.6., 19.9., 12.12.

Z jednání zastupitelstva 
• Byl dokončen prodej bytů v domě čp. 21 

na Brodcích. Peníze za prodej bytů byly 
převedeny do Fondu rozvoje a rezerv.

• Zastupitelstvo schválilo koupi sportovních kabin 
u fotbalového hřiště za cenu 500 000 Kč.

• Byl upraven rozpočet pro rok 2015. Především 
byly posíleny položky na opravy majetku - 
chodníky, mobiliář a nemovitosti.
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• Byl schválen rozpočet na rok 2016. Více se 
dočtete v samostatném článku.

• Byl zaktualizován Plán financování obnovy 
vodovodů a kanalizací v Týnci nad Sázavou 
pro období 2015-2024. Plán popisuje 
vodohospodářský majetek a náklady nezbytné 
na jeho obnovu.

• Byla poskytnuta dotace ve výši 50 Kč/obyvatele 
společnosti Posázaví o.p.s. na činnost v roce 
2016. Celková výše dotace je 276 450 Kč. 
Posázaví zajišťuje realizaci Místního akčního 
plánu v regionu. Díky této aktivitě se metodou 
LEADER v období 2016 – 2020 bude rozdělovat 
minimálně 180 mil Kč.

• Byla schválena obecně závazná vyhláška 
č. 2/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Vyhláška reaguje na změnu legislativy 
a zároveň byl zvýšen poplatek za odpad na 700 
Kč (za osobu nebo nemovitost). Důvodem zvý-
šení je významný rozdíl mezi příjmy (poplatek 
za odpad) a výdaji (svoz, likvidace na skládce, 
recyklace). Kromě požadavku na zvýšení příjmů 
průběžně hledáme úspory v nákladech na li-
kvidaci odpadů, optimalizují se svozové trasy 
a využíváme motivační programy za recyklaci.

• Byla schválena obecně závazná vyhláška 
č. 3/2015 o místním poplatku ze psů. Poplatek 
se nemění. Vyhláška reaguje na změnu legis-
lativy. Zároveň byla zapracována jednorázová 
úleva z poplatku, pokud majitel nechá psa 
očipovat. Čipování psa je dobrovolné.

• Zastupitelstvo projednalo postup pro změny 
územního plánu. Návrhy na změny došlé do 
30. 6. 2016 projedná na zasedání v září 2016.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města 
na rok 2016. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. 
Do příjmů nejsou zapojeny přebytky minulých 
období a nepředpokládá se čerpání nových úvěrů. 
Zapojení přebytků do rozpočtu 2016 bude zváženo 
a jejich případné využití bude projednáno na úno-
rovém zasedání zastupitelstva. Provozní přebytek 
tvoří dostatečné zdroje pro splátky úvěrů.

Rozpočet pokrývá obvyklé výdaje na běžný 
provoz města a údržbu majetku. Na významné 
opravy či investice je využito 12,3 mil Kč. Ná-
jemné z vodohospodářské infrastruktury je vyu-
žito na přístavbu dosazovací nádrže na čistírně. 
Ve Fondu obnovy vodohospodářského majetku je 
k dispozici 1,3 mil Kč na realizaci Plánu obnovy. 
Naplánovány jsou výdaje za 0,970 mil Kč. Fond 
rozvoje bydlení má k dispozici 6,2 mil. Je možné 
je využít na poskytování půjček obyvatelům, nebo 
jako rezervu na finanční spoluúčast k dotacím.

Významné akce – priority pro rok 2016 – 
zařazené do rozpočtu:
• Dopravní terminál – projektová dokumentace 

rekonstrukce autobusového nádraží

• Chodník Podělusy, Kostelec – projektová do-
kumentace pro stavbu

• Chodník v Čakovicích (III. etapa) – pokračování 
výstavby (spoluúčast k dotaci)

• Sanace svahu – sesuv půdy v Chrástu vesnici, 
včetně odkanalizování povrchové vody (spo-
luúčast k dotaci)

• Dosazovací nádrž na čistírně (zlepšení para-
metrů čištění a kapacity)

• Revitalizace hřbitovů
• Odkup kabin v areálu v Náklí
• Skládka Vánovec – údržba tělesa skládky
• Dokončení veřejného osvětlení pod hradem 

Zbořený Kostelec
• Proluka a vstup na veřejné WC pod čp. 13 

ve starém Týnci
• Dokončení bezbariérového vstupu na MěÚ
• Základní škola – stavba učeben, šatny, tělo-

cvičny – příprava projektu, zahájení stavby
• Odbahnění a oprava rybníku Krusičany 

1. Daňové příjmy 63 740 000
2. Nedaňové běžné příjmy 13 544 400
3. Kapitálové příjmy 50 000
4. Běžné přijaté dotace 5 039 280

Příjmy celkem 82 373 680
5. Běžné výdaje 66 145 300
6. Kapitálové výdaje 8 682 980

Výdaje celkem 74 828 280
Rozpočtový přebytek (+) / deficit (–) 7 545 400

8. Financování -7 545 400
Saldo 0

Stručný přehled schváleného rozpočtu:

O konkrétních akcích financovaných z rozpočtu města Vás budou Týnecké listy průběžně informovat. 

Martin Kadrnožka
starosta

dokončení z předchozí strany Rozpočet města na rok 2016
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Oprava železničního přejezdu v Týnci nad Sázavou
SŽDC má připravený návrh řešení opravy železničního přejezdu. Podle 

něj by se měla upravit návaznost okolního terénu tak, aby už nedocházelo 
ke škodám na majetku ani zdraví. V současné době se čeká na vyjádření 

Hejtman v Týnci
Ve středu 21. října navštívil Týnec nad Sázavou hejtman Středočeského 

kraje Miloš Petera. Na týnecké radnici ho přivítali starosta Martin Kadrnožka, 
místostarosta Bedřich Pešan a projektová manažerka Martina Höhnová. 
Setkání se zúčastnili také představitelé obcí mikroregionu Týnecko – Aleš 
Papoušek, starosta Krhanic; František Vrkoslav, starosta Lešan a Ladislav 
Kalaš, starosta Chářovic. Pozdravit hejtmana přijel i Václav Pošmurný 
z obecně prospěšné společnosti Posázaví. Během téměř devadesát minut 
trvajícího jednání se stihla probrat témata, která se týkala především stavu 
silnic ve městě a okolí. Řešila se například silnice z Týnce na Krhanice. 
„Na Prahu se vracejte přes Krhanice, ať víte, o čem mluvíme,“ doporučil 
hejtmanovi starosta Martin Kadrnožka. Došlo i na křižovatku u tenisových 
kurtů, která se pro větší bezpečnost změní na kruhovou. Zde hejtman při-
slíbil možnost spolufinancování akce z krajských peněz. Dále se probírala 
rekonstrukce lávky u Jawy, výstavba cyklostezky z Benešova na Týnec 
a také zřízení záchytné protialkoholní stanice v Benešově. Setkání probíhalo 
v příjemné atmosféře, společných témat bylo hodně, času hejtmana málo. 

Přesto se však i během těchto několika desítek minut podařilo osvětlit, 
s čím Kraj chce a může pomoci. Na rekonstrukci silnice na Krhanice snad 
tedy v dohledné době opravdu dojde. 

Křižovatku u tenisových kurtů čeká změna
Křižovatka ulic Ing. Františka Janečka, 

Benešovské a Na Chmelnici se změní na okružní. 
Přibude i samostatný jízdní pruh pro cyklisty. 
Stavbu bude realizovat vlastník komunikace, 
kterým je Středočeský kraj. Požadavek na přeměnu 
křižovatky vzešel z projektu Bezpečně do školy. 
Ten se v našem městě uskutečnil minulý rok. 
Obyvatelé Týnce, a to dokonce i malí školáci, 
v něm navrhovali řešení, jak zvýšit bezpečnost 
při každodenní cestě do školy. Křižovatka pod 
Společenským centrem z projektu vyšla jako jedno 
z nejvíce rizikových míst. Hejtman Středočeského 
kraje Miloš Petera při návštěvě týnecké radnice 
21. října přislíbil pomoc. Záměr přestavby pak už 
16. listopadu schválila krajská rada. V současné 
době probíhá příprava projektové dokumentace. 
K samotné přestavbě by mohlo dojít do dvou let. 
Díky tomu se zklidní doprava a zvýší bezpečnost 
řidičů i chodců, dětí především. 

Za odpad zaplatíme více
Cena za likvidaci odpadu se od ledna zvýší. 

Nově ročně zaplatíme 700 Kč za trvale žijící osobu 
na území Týnce. Stejnou částku musí uhradit 
i majitel nemovitosti, určené k individuální re-

kreaci. Měsíčně je to více o 17 korun než loni 
a ročně o 300 korun méně, než nejvyšší zákonem 
stanovená hranice. Navýšení sazby poplatku je 
vyvoláno zvýšenými náklady na sběr a svoz komu-

nálního odpadu. Město v současnosti na likvidaci 
odpadu ročně doplácí 2 711 983 Kč. 

Označení psů čipem bude výhodnější
Označení psů čipem pro lepší identifikaci 

je dobrovolné. Nechá-li držitel svého psa od 
1. ledna 2016 označit čipem, bude mu na jeden 
rok prominuta část poplatku za psa. Podmínkou 

prominutí je doložení dokladu o provedeném 
zákroku a označení čipem. 

Pohřebné od r. 2016
Smuteční obřadní síň na novém hřbitově 

v Týnci nad Sázavou bude od 1. 1. 2016 Město 
Týnec nad Sázavou pronajímat pohřebním služ-
bám za pevně stanovenou částku. Dosavadnímu 

nájemci byla vypovězena nájemní smlouva, a to 
právě z důvodu příliš vysoké ceny za obřad. Od 
1. ledna objednatel pohřbu zaplatí v pracovních 
dnech za obřad 3 025 Kč místo dosavadních až 

10 000 Kč. Z toho důvodu se zároveň ruší pří-
spěvek města na obřad, protože už není nutná 
kompenzace jeho ceny.

Marta Vrkoslavová, Kancelář tajemníka

Metazu a.s. K samotné opravě by Správa železniční dopravní cesty měla 
přistoupit nejpozději na jaře. 
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Jak proběhlo společné setkání na téma:  
Týnec – místo pro volný čas?
Týnečtí se shodli, že město má rozvíjet volnočasové aktivity

Přibližně 70 občanů a občanek Týnce nad Sáza-
vou se ve středu 25. listopadu 2015 v Respiriu Zá-
kladní školy sešlo s představiteli vedení města, aby 
společně zhodnotili oblast volnočasových aktivit 
a vyjádřili své připomínky či návrhy ke zlepšení. 

„Je pro nás důležité slyšet názory a podněty 
od občanů, a získat tak zpětnou vazbu na naši 

činnost. Hojná účast na setkání nás příjemně 
překvapila a výstupy se budeme dále zabývat,“ 
uvedli shodně starosta Mgr. Martin Kadrnožka 
a místostarosta Ing. Bedřich Pešan. 

Ve čtyřech pracovních skupinách se diskutovala 
témata jako podpora ze strany vedení města, mož-
nosti užší spolupráce a efektivnější koordinace 

aktivit, stávající či chybějící prostory pro určité 
typy aktivit nebo jejich dostupnost pro určité cí-
lové skupiny. Všechny výstupy z diskuze budou 
v podobě závěrečné zprávy zveřejněny do konce 
tohoto roku.

Setkání s cílem aktivně zapojit veřejnost potvr-
dilo, že Týnec nad Sázavou má bohatou nabídku 
kulturních a sportovních aktivit a že občané se 
o ně zajímají, a stojí tedy za to je dále rozvíjet.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz 
a www.eeagrants.cz.

Ing. Jan Vaněček

Projekty a dotace
Mateřská školka v přírodním stylu

Zahrada mateřské školky v Týnci nad Sázavou 
byla upravena do přírodního stylu se zaměřením 
na environmentální výchovu. Děti si nyní mo-
hou hrát ve vrbových chýších, novými prvky jsou 
i vrbové stěny a hmyzí domečky. Zástupce ptačí 
říše nejspíš přilákají ptačí koutky a pro případné 
vodní živočichy jsou připravena jezírka. Poznávat 
tvary se děti naučí v oblázkovištích a rozeznávat 
barvy pomohou záhony s různobarevnými květy. 

Dětskou zručnost prověří provazové lávky, una-
veným nožkám uleví přírodní lavičky a spoustu 
informací i formou obrázků děti získají z infor-
mačních tabulí. 

Realizace projektu Zahrada MŠ v přírodním 
stylu firmou SARAHAS associates s.r.o. byla za-
hájena v červenci a dokončena v říjnu. Celkové 
náklady činí 1 288 729 Kč. Dotace z Operačního 
programu životní prostředí uhradila 90 %. 
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Bezbariérový vstup na městský úřad

Stavba bezbariérového vstupu na městský úřad byla zahájena. V jejím 
rámci vznikne venkovní nájezdová rampa k hlavnímu vchodu. Do prvního 
patra úřadu, lidem s omezenou pohyblivostí i rodičům s kočárky, cestu 
usnadní vnitřní výtah. Přestavbou projdou také toalety, které se změní 
na bezbariérové. Stavbu provádí firma SYPOS-STAVBY s.r.o. Hotovo by 
mělo být nejpozději do začátku března. Celkové náklady projektu jsou 
3 429 396 Kč včetně DPH. Dotace Ministerstva pro místní rozvoj uhradí 
847 000 Kč.

Most pod hradem Zbořený Kostelec

Rekonstrukce mostu přes Kamenický potok na komunikaci 33c pod hra-
dem Zbořený Kostelec je dokončena. Rozšířen byl stávající mostní otvor 
a tím zvětšena průtoční kapacita. Povrch vozovky pokrývá hladký asfaltový 
koberec a bezpečnost chodců i řidičů zvyšuje nové zábradlí. Celkové náklady 
projektu jsou 1 214 646 Kč, dotace z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách 
v roce 2014, uhradila 70 % nákladů. 

Co se podařilo v roce 2015 a plány na rok 2016

Během letošního roku se podařilo zrealizo-
vat osm větších projektů spolufinancovaných 
z různých dotačních zdrojů. Zrekonstruovaly se 
povodněmi poničené mostky přes Kamenický po-
tok, v Čakovicích se bezpečně chodí po novém 

chodníku. Pro aktivní trávení volného času bylo 
postaveno víceúčelové sportoviště na Farském 
kopci a děti z mateřské školy si mohou hrát v za-
hradách v přírodním stylu. V neposlední řadě 
městský úřad zmodernizoval počítačové vybavení 
a agendy pro digitalizaci dokumentů a elektroni-
zaci služeb. Rekonstrukce bezbariérového vstupu 

do budovy úřadu bude probíhat do března 2016. 
Na začátku příštího roku si SDH Pecerady pořídí 
novou zásahovou výzbroj a výstroj.

Programové období 2014 – 2020 je v plném 
proudu, dotační možnosti jsou rozmanité, a tak 
se budeme i nadále snažit o získání finančních 
prostředků z fondů EU nebo z národních zdrojů. 
Některé projekty máme už připraveny, např. sní-

žení energetické náročnosti budovy městského 
úřadu a polikliniky (zateplení a výměny oken), 
na dalších projektech budeme v průběhu násle-
dujícího roku pracovat. Jedná se o větší projekty, 
například dopravní terminál nebo přístavbu spo-
jovacího krčku a tělocvičny v základní škole.

Martina Höhnová

Nová zelená úsporám

Podrobné informace na www.novazelenauspo-
ram.cz

V říjnu 2015 byla vyhlášena další výzva k podá-
vání žádostí o podporu v programu Nová zelená 
úsporám. Výzva není omezena lhůtou, žádat o do-
taci bude možné podle potřeby až do roku 2021.
Dotaci mohou získat majitelé rodinných domů 
na tyto oblasti podpory:
A)	Snižování	energetické	náročnosti	stávajících	
rodinných	domů

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou 
oken a dveří, zateplením obvodových stěn, 
střechy, stropu, podlahy

 • podporována dílčí i komplexní opatření
B)	Výstavba	rodinných	domů	s	velmi	nízkou	
energetickou	náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů 
s velmi nízkou energetickou náročností

C)	Efektivní	využití	zdrojů	energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje 

tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné 
brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje 

(například kotel na biomasu, tepelné čerpa-
dlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení 
na soustavu zásobování teplem s vyšším než 
50 % podílem OZE

 • na výměnu elektrického vytápění za systémy 
s tepelným čerpadlem

 • na instalaci solárních termických a fotovol-
taických systémů

 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpět-
ným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Martina Höhnová
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Významný občan 2015

Slavnostní večer se odehrál v pátek 23. října 
na týnecké radnici. Ocenění Významný občan 
Týnce nad Sázavou si převzali jeho noví nositelé. 
V letošním roce ocenění za celoživotní přínos pro 
občany Týnce nad Sázavou získal pan Jiří Mlejn-
ský a MUDr. Jiří Pašek. Slavnosti předcházela 
vernisáž děl umělců Týnecka v prostorách úřadu. 
Účast návštěvníků byla vysoká a výtvarná díla, 
dle ohlasů, velmi krásná. V 17 hodin bylo zahájeno 
ve slavnostně vyzdobené velké zasedací místnosti 
předávání ocenění. Nejprve zaznělo z úst Bed-
řicha Pešana, místostarosty města, poděkování 
dárcům krve. „Darování je pro zdravého člověka 
tím nejmenším, ale zato tím nejvzácnějším da-
rem, který může druhému člověku dát. Darování 
nestojí žádné peníze, ale na druhou stranu nejde 
tento dar ničím rovnocenným zaplatit. Vážení 
dárci krve, děkujeme za vaši obětavost, kterou 
druhým pomáháte navrátit zdraví a zachránit 
život,“ řekl Ing. Pešan. Po předání symbolické 
rudé růže, lahve červeného vína a pamětního listu 

bylo přistoupeno k samotnému oceňování nových 
významných občanů. 

Slavnost zahájil starosta města Martin 
Kadrnožka. Přivítal hosty, představil nové vý-
znamné občany, pana Jiřího Mlejnského a pana 
doktora Jiřího Paška. Následně všechny přítomné 
seznámil se životopisem pana Mlejnského. Mimo 
jiné také řekl: „Pan Jiří Mlejnský je jeden ze za-
kládajících členů vodáckého oddílu v Týnci nad 
Sázavou. Je i cvičitelem vodní turistiky III. třídy 
a nositelem stříbrného výkonnostního odznaku 
ve vodní turistice. Je také členem klubu českých 
turistů, získal zlatý odznak pěší turistiky a je cvi-
čitelem pěší turistiky. I v současnosti se aktivně 
účastní akci pořádaných Klubem českých turistů, 
zajišťuje kontroly dálkových pochodů a pomáhá 
s jejich organizací. V neposlední řadě je také 
od roku 1977 aktivním členem zahrádkářské 
organizace. Rád poradí mladým zahrádkářům, 
doplňuje historii spolku o fotografie, pomáhá 
s výstavami. Velmi rád také fotí, dokonce svými 

fotografiemi přispíval i do týneckého zpravodaje, 
zajímá se o historii, rád čte, vaří i zahrádkaří.“ 
Poté starosta Martin Kadrnožka panu Mlejnskému 
předal pamětní list, kytici, zlatý dukát, knižní po-
ukaz a také reprodukce obrazů týneckého malíře 
Ladislava Žížaly s jeho vlastnoručním podpisem. 
Zazněla i oslavencova oblíbená skladba z reper-
toáru Waldemara Matušky v podání hudebníků 
Romana Haase a Miroslava Tauše. Druhý oceněný 
Významný občan roku 2015, doktor Jiří Pašek, 
se slavnosti ze zdravotních důvodů nemohl zú-
častnit. Ocenění za něj převzala a také střípky 
z jeho životopisu přednesla paní Milena Povolná. 
Slavnostní atmosféru doplnila i krásná komorní 
hudba a také připravené pohoštění pro všechny 
přítomné. 

Závěrem velmi děkujeme oceněným a také 
všem návštěvníkům za příjemné chvíle v jejich 
společnosti. Už se těšíme na příští rok. 

lm

Rozhovor s novým Významným občanem Týnce nad Sázavou
S panem Jiřím Mlejnským si o jeho životě po-

vídala Lenka Morávková:
Pane Mlejnský, vraťme se úplně na začátek. Vy 

jste vlastně Pražák?
Je pravda, že jsem se v Praze v lednu 1939 

narodil. V podstatě hned po mém narození si otec 
našel jinou partnerku a odešel od nás. V roce 1949 
maminka pracovala na Pankráci v Jawě a ředitel 
Kahula jí nabídl místo v Týnci. Takže od deseti let 
žiju tady. Spíš jsem teda Týnečák. Navíc v Týnci je 
i moje milovaná řeka, k té mě to táhlo hned. Už 
jako malí kluci jsme vytáhli lodě a hurá na vodu. 
Nebo když jeli vodáci – i ti, které jsme neznali, 
zavolali jsme na ně ze břehu, jestli nepotřebují 
doplnit posádku, … a už se jelo. A na konci škol-
ního roku jsme sjížděli Vltavu.

S řekou souvisí i další otázka. Prý přiděláváte 
starosti paní učitelkám ve školce?

No to je pravda. Já se strašně rád koupu v Sá-
zavě. I v zimě. V Náklí je to moje místo. A když 
okolo chodí paní učitelky na procházku s dětmi, 
tak mi říkají: „Pane Mlejnský, nemohl byste se 
koupat někdy jindy? Děti chtějí taky.“

Ani po skončení základní školy jste Týnec neo-
pustil. Je to tak?

To opustil, ale vždycky jen na chvíli. Po skon-
čení školy jsem se šel učit do Metazu, pak jsem 
si dodělal maturitu a pracoval ve slévárně. To je 
hrozně namáhavá práce na plíce. Potřeboval jsem 
se proto občas nadýchnout čerstvého vzduchu. 
V roce 1962 mi kamarád Petr Musil nabídl, abych 
s ním vyrazil na Šumavu. To byla krása. Šumavu 
mám pořád hrozně rád. Chodili jsme tam na po-
chody, které trvaly několik dní. Jmenují se třeba 
S batohem šumavskými hvozdy nebo Himalájský 
tygr. Taková bláznivina to je. Člověk musí v ur-
čeném čase navštívit tolik šumavských vrcholů, 
aby to dohromady dalo výšku Mount Everestu. 
Nachodil jsem toho dost. Já nepiju alkohol, tím 
jsem měl před kamarády náskok. Oni se ráno 
vraceli z hospody a já už ve stejnou dobu vyrážel. 

K Šumavě se váže ještě jeden příběh, který mi 
na Vás prozradili Vaši přátelé 

To o té železné oponě, myslíte? To bylo takhle. 
Já měl ještě za komunistů na Šumavě známého 
pohraničníka. Jednou jsem se díky němu dostal 
až k té hranici. Mně to nedalo, přece jen se tam 
nesmělo, navíc nerad chodím tam, kde je vyjetá 
stopa, já to zkusil. Ten známý na mě volal: „Vrať 
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pokračování na následující straně

se, prosím tě, Jirko, vrať se.“ Tak jsem se vrátil. 
Co bych tam dělal? Tady mám všechno – rodinu, 
domov, kamarády. Víte, já víc nepotřebuji. I to 
ocenění je snad nějaký omyl. Vždyť já nic moc 
nedokázal. Jen jsem se tak nějak snažil žít, aby 
to k něčemu bylo…… 

Doslov: Při přípravě rozhovoru jsem se panu 
Mlejnskému zmínila, že stejně jako on, miluji 
Šumavu. Druhý den jsem měla vzácnou návštěvu. 
Pan Mlejnský mi do kanceláře v prvním patře 
budovy úřadu přinesl v ohromném batohu několik 
nádherných, ale obrovských a nesmírně těžkých 

publikací o těchto krásných horách. Nutno po-
dotknout, že vzhledem k onemocnění kloubů, 
pan Mlejnský chodí o dvou berlích. Ještě se ně-
kolikrát omluvil, že mě zdržuje. Pak jsem ho šla 
vyprovodit alespoň kousek cesty a téměř jsem 
jeho kroku nestačila. Pane Mlejnský, ještě jednou 
za knihy moc děkuji, už jsem je přečetla a mám 
je připravené k vrácení. Raději vám je za hotel :) 
dovezu osobně. 

Lenka Morávková
Vernisáž malířů

Vítání občánků
Dne	21.	11.	2015	proběhlo	v	obřadní	síni	

Městského	úřadu	v	Týnci	nad	Sázavou	vítání	
občánků.

Ke slavnostnímu aktu bylo pozváno celkem 17 
miminek se svými rodiči a dalšími příbuznými. 
Program začal představením miminek a jejich 
rodičů. Následovalo vystoupení žáků Základní 
školy v Týnci nad Sázavou. Vlastního uvítání se 
ujala paní Mgr. Hana Váňová. Poté se rodiče po-
depsali do pamětní knihy města, maminky byly 
obdarovány květinou a každý nový občánek získal 

od Města poukaz v hodnotě 3.000,- Kč. Setkání 
bylo zakončeno fotografováním v tradiční kolébce.

Celkem bylo v roce 2015 přivítáno 61 dětí.

Rodičům připomínáme, že svá miminka musí 
na Vítání občánků přihlásit sami. Potřebné in-
formace a nutný formulář poskytne MěÚ Týnec 
nad Sázavou, p. Vrkoslavová, tel.: 317 701 937, 
724 258 024. Formulář je umístěn i na webových 
stránkách města.

Marta Vrkoslavová
Kancelář tajemníka

Adam Petrlík Alena Heřmanová

Anna Vojířová

Dorota Dřízhalová

Emma Babánková Filip Bejček Filip Charvát

Poděkování
Děkuji Všem přátelům a kamará-

dům, kteří mne navrhli na  
„Zasloužilého občana města 2015“. 

Také děkuji radě a zastupitelstvu 
města, za potvrzení mé nominace. 

Za vše ještě jednou dík. 

Jiří Mlejnský z Týnce
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Filip Munduch Jáchym Sedláček

Pavel Drábek

Jakub Chramosta

Pavel Škorvaga

Liana Honzová

Tereza NetolickáTereza Kubásková Tereza Polidarová

Martin Hrubý

Tomáš Rybnikář

Matyáš Moravec

Veronika Jandová Viera Elisabeth Sládková

Nikola Kubásková
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Ukončení semestru U3V

Studenti Univerzity třetího věku (U3V) konzultačního střediska Týnec 
nad Sázavou zakončili dne 14. 12. 2015 další semestr studia, který byl 
zaměřen na „Barokní architekturu v Čechách“. V celkem šesti přednáškách 
je lektor doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph. D. seznámil s těmito tématy:
1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
5. Jan Blažej Santini – Aichel a fenomén barokní gotiky
6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

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

Podblanický hudební podzim 
Folklorní soubor Hradišťan jsme přivítali 20. 

listopadu v rámci Podblanického podzimu v Týnci 
nad Sázavou. Už dávno před dnem konání byly 
lístky vyprodány. Lidé, kteří si je koupili, věděli 
opravdu proč. Komponovaným programem diváky 

provázel Alfred Strejček. Čtvero	zastavení	v prů-
běhu roku i v průběhu lidského života vyjádřeno 
verši i hudbou byl neopakovatelný zážitek. Nád-
herné	sklady	pod	vedením	houslisty a hudebního 
skladatele Jiřího Pavlici chytaly za srdíčko a hla-

dily po duši. Kouzelné okamžiky ještě umocňovaly 
hořící svíce osvětlující pódium a také do folkloru 
laděné dekorace. Výkony umělců byly na závěr 
odměněny dlouhým potleskem. Krásný večer. 

lm

Rozsvícení vánočního stromu 
První adventní víkend, v sobotu 27. listopadu, 

jsme se sešli před obchodním domem při tradiční 
akci s názvem – Vždyť už budou Vánoce. Na pó-
diu u stromečku se vystřídala děvčata z kapely 
Czech It spolu s dětmi z mateřské a základní školy 
pod vedením paní učitelek Jitky Jalovecké, Dany 
Kellnerové, Ivany Staňkové a Jany Vackové. Po-
slechnout si vánoční písničky a koledy a případně 

si i zazpívat přišlo opravdu hodně posluchačů 
a také zpěváčků. A poslouchal i Ježíšek v Jeslič-
kách, kterého přišli pozdravit králové i ovečky. 
A také spousta dětí. Ty se od dřevěných sošek, 
vyřezáných při řezbářském sympoziu, nedoká-
zaly odtrhnout. Paní kuchařky ze školní jídelny 
rozdávaly vánočky a rozlévaly horký čaj, svařené 
víno svou vůní lákalo k ochutnání a vánoční atmo-

sféra zaplnila město. A pak už to konečně přišlo. 
V 17 hodin začalo odpočítávání … 3, 2, 1 a po roce 
se stromeček rozzářil. A také dalších 18 smrčků, 
které ozdobily děti z mateřské i základní školy. 
Za tak krásně vyzdobené městečko a také za milý 
vánoční program, který si pro nás připravily, patří 
dětem i paní učitelkám veliký dík. 

lm 



10 strana Týnecké listy prosinec 2015

Historický vlak 
Na posvícení do Týnce nad Sázavou přijel 

i historický vlak. Mašinka Lenička vozila malé 
a velké zájemce až za lávku u Jawy. K poslechu 
a některým i k tanci hrála pěkně od podlahy 
country kapela New Old Fellows Band. Pro mi-
lovníky historie byl připraven k prohlídce salonní 

vůz Františka Ferdinanda d´Este. Dědové, tátové 
i kluci byli jako u vytržení, ale malá mašinka, která 
dříve po nádraží tahala uhlí, se líbila i holkám 
všeho věku. 

lm

Nová zbrojnice
Hasiči v Krusičanech postavili novou zbrojnici. 

Většinu stavebních prací provedli sami, materiál 
a odborné práce ve výši 266 690 korun zaplatilo 

Město. Slavnostního otevření se zúčastnil i tý-
necký farář Mgr. Bedřich Vymětalík. Nové zbrojnici 
i hasičům požehnal. Z výšky nyní na lidské konání 

shlíží a hasiče ochraňuje i sv. Florán, patron pro-
fesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, 
kominíků, hrnčířů či pekařů.
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Rekonstrukce nádraží
Opravené nádraží v Týnci nad Sázavou opravdu prokouklo. Je radost se na něj podívat, nemyslíte? 

Ze svodky městské policie
2.10.2015 – proběhla v mateřské školce beseda 

s dětmi.
3.10.2015 – odchycen strážníky volně pobíhající 

pes. Majiteli byla uložena bloková pokuta.
3.10.2015 – spolupracovali strážníci při zajišťo-

vání nevybuchlé munice z II. světové války 
v lese za hájenkou v Týnci nad Sázavou.

3.10.2015 – zjištěn rozdělaný oheň v lese,,u 
dubů“. Na výzvu strážníků byl okamžitě 
uhašen.

9.10.2015 – proběhla ve všech týneckých provo-
zovnách akce zaměřená na automaty a nalé-
vání alkoholu mladistvým ve spolupráci s pra-
covnicí města, PČR Týnec a kriminální policií.

10.10.2015 – byla uložena majiteli dvou psů 
bloková pokuta za volné pobíhání těchto psů 
po městě.

13.10.2015 – spolupráce s PČR Týnec při zadržení 
celostátně hledané osoby, která se vyhýbala 
nástupu trestu.

15.10.2015 – přijali strážníci telefonické upo-
zornění na sraženého psa v Chrástu osadě. 
Po příjezdu na místo byl pes naložen a odvezen 
do veterinární ordinace na Kněžině, kde byl 
ošetřen a ponechán.

17.10.2015 – spuštěn alarm na ZUŠ v Týnci nad 
Sázavou. Objekt zkontrolován. Nezjištěno 
žádné narušeni. 

19.10.2015 – na žádost výpravčího vykázána 
skupina mladíků z vlakového nádraží, kde si 
pouštěla hlasitě muziku.

20.10.2015 – ve spolupráci s hasiči Pecerady likvi-
dována olejová skvrna na parkovišti u prodejny 
uzenin v centru města.

21.10.2015 – řízena doprava v křižovatce u že-
lezničního přejezdu v Týnci nad Sázavou z dů-
vodu opravy osvětlení u přechodu pro chodce.

22.10.2015 – asistence při domovní prohlídce 
s kriminální službou Středočeského kraje.

23.10.2015 – v nočních hodinách prováděli stráž-
níci zákrok v bowling baru proti podnapilým 
osobám.

25.10.2015 – přijali strážníci telefonické upozor-
nění na zraněného psa v Podělusích. Po pří-
jezdu na místo byl již pes u svého majitele.

26.10.2015 – odchycen v ulici Pražská volně po-
bíhající pes. Byl umístěn v kotci a následně 
předán po zaplacení blokové pokuty svému 
majiteli.

6.11.2015 – přijato telefonické oznámení v noč-
ních hodinách na agresivní osobu v Bowling 
baru. Po příjezdu hlídky na místo se zde již 
opilec nenacházel. 

7.11.2015 – byli strážníci telefonicky upozorněni 
na skupinu mladých lidí, která na nádraží 
znečišťovala veřejné prostranství. Po příjezdu 
hlídky na místo se zde již nikdo nenacházel.

11.11.2015 – zabezpečována ve spolupráci 
s hlídkou PČR Týnec nad Sázavou bezpečnost 
účastníků Svatomartinského průvodu – řízena 
doprava.

13.11.2015 – nahlášena sražená mrtvá srna vedle 
vozovky v Chrástu osadě. Zajištěna strážníky 
její odborná likvidace.

13.11.2015 – zjištěn černý výlep plakátů na měst-
ské plakátovací ploše pod školou Benešovská. 
Vyřešeno s firmou domluvou.

13.11.2015 – přijali strážníci telefonické upo-
zornění na ležící osobu na mostu Fr. Janečka. 
Po příjezdu hlídky na místo byla podnapilá 
osoba dopravena do místa bydliště, kde jí byla 
uložena bloková pokuta.

13.11.2015 – provedena kontrola nalévání al-
koholu mladistvým. Ve spolupráci s hlídkou 

PČR Týnec nad Sázavou zkontrolovány místní 
provozovny. Nezjištěn žádný případ nalévání 
mladistvým.

16.11.2015 – zjištěny vyvrácené nové značky 
na cyklostezce v ulici Jílovská. Zřejmě nějaký 
rádoby,,silák“ si zde dokazoval svojí sílu při 
cestě domů z restauračního zařízení.

21.11.2015 – proveden zákrok proti podnapilé 
osobě v Společenském centru. Uložena byla 
bloková pokuta. 

28.11.2015 – ve spolupráci s hlídkou PČR Tý-
nec proveden zákrok ve Victoria baru proti 
agresivní osobě, která byla vykázána z těchto 
prostor.

30.10.2015 – u Janovického potoka byl strážníky 
odchycen volně pobíhající pes, který byl umís-
těn do kotce a následně předán pracovníkům 
maršovického útulku.

Tomáš Klenovec, 
velitel MP
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Školní areál
V rámci podpory volnočasových aktivit se 

před několika lety zpřístupnil školní areál 
u „nové“ školy. Myšlenka otevřít školní areál ši-
roké veřejnosti a umožnit tak zejména mládeži 
sportovní vyžití nebyla špatná. Bohužel se stalo 
to, co jsme očekávali. Určité skupiny lidí si tuto 
velkorysou nabídku vyložily tak, že do areálu 
mohou přijít kdykoliv a provozovat cokoliv. Ne-
byl týden, abychom v areálu školy a tělocvičně 
nemuseli řešit nepořádek a vandalismus, který 
zde po této veřejnosti zůstal. Situace, kdy si žáci 
museli nejprve posbírat odpadky na školním hřišti 
a pak začít s tělesnou výchovou, byla v podstatě 
pravidlem. A nenamlouvejme si, že to byla jen 

malá skupinka nevychovaných mladistvých. Často 
ani dospělí nedodržovali základní pravidla, která 
jsou v řádu školního areálu stanovena, např. zákaz 
kouření, venčení psů.

Na několika jednáních se zřizovatelem školy 
jsme hledali řešení, jak tuto neudržitelnou situaci 
řešit. Domluvili jsme se na jasných pravidlech 
a na důsledné kontrole. Od začátku školního roku 
je areál přístupný pouze sportující veřejnosti. 
Jízda na kolech a skateboardech je v celém areálu 
zakázána, jízda na kolečkových bruslích je možná 
na víceúčelovém hřišti. Na dodržování pravidel 
pohybu ve školním areálu a tělocvičně dohlížejí 
dva správci. Při vstupu do tělocvičny jsme zavedli 

povinné přezouvání a ukládání venkovní obuvi 
do botníků. Vedla nás k tomu potřeba zajistit 
čistou podlahu v prostorách tělocvičny po celou 
dobu, kdy je veřejností využívána. Je s podivem, 
že i toto opatření se u některých lidí nesetkalo 
s pochopením. Na druhou stranu musíme říci, 
že nás potěšily pozitivní reakce většiny cvičících. 
Opatření nejdou proti těm, kteří chtějí ve svém 
volném čase sportovat, ale naopak. Přejeme si, 
aby nejen školní děti, ale i veřejnost, sportovala 
v bezpečném a čistém prostředí.

Hana Váňová, ředitelka školy

Pasování na čtenáře
Protože jsme již ve druhé třídě a naučili jsme se 

krásně číst, čekala nás v pátek 23. října slavnostní 
akce – Pasování na čtenáře. Hned po ránu jsme 
se všichni druháčci sešli u týneckého hradu, kde 
na nás čekala paní knihovnice a měla pro nás 
připraveno několik úkolů. V nich jsme museli 
prokázat, že umíme číst a rozumíme zadání. Na-
příklad jsme společně četli netopýří zaříkadlo, 
kterým jsme přivolali zdejší princeznu. Vyrobili 
jsme si papírového netopýra, dostali kousek mapy 
a podle instrukcí šli dál. Svou odvahu jsme mu-
seli prokázat tím, že jsme sestoupili do sklepení 
mezi strašidla. Také jsme skládali puzzle a u rytíře 
házeli míčky do koše. To nám, věru, moc nešlo, 
ale i tak jsme získali další kus mapy. Po složení 
celé mapy jsme šli hledat poklad. Objevili jsme 
truhlu s odměnou a kouzelnou básničkou. Všichni 

druháci společně, tedy asi 80 žáčků, jsme pak 
básničku pěkně nahlas přečetli a tím vysvobodili 
zakletou královnu. Ta nás pak společně s rytířem 
uvítala ve světě čtenářů. Celé pasování bylo moc 
pěkné. Velké poděkování patří všem, kteří pro nás 
tuto akci připravili.

Mgr. Zuzana Krajánková, třídní učitelka 2. B

Dovětek redakce: Krásnou pohádkovou akci 
v areálu týneckého hradu připravily paní knihov-
nice Ivana Nováková, Zdeňka Stašková a kaste-
lánka hradu Magdalena Timplová. Zdatně jim 
pomáhaly pohádkové bytosti – strašidlo, prin-
cezna, ježibaba a královna. Samotného pasování 
se pak ujal chrabrý rytíř se svým mečem. Dětem, 
které vzaly vstup do čtenářského stavu opravdu 

vážně, poblahopřál také starosta města Martin 
Kadrnožka.



prosinec 2015 Týnecké listy strana 13

Víkendové výlety za kulturou
V letošním školním roce mají žáci, navštěvu-

jící ŠD ve,,Staré škole“, možnost zúčastňovat se 
víkendových výletů za kulturou.

Žákům, kteří se přihlásili, je během tohoto škol-
ního roku, nabídnut sobotní nebo nedělní výlet 
za poučením i zábavou. Již máme za sebou jeden 
výlet, který se uskutečnil v neděli 18. října. Ráno 
jsme se sešli na vlakovém nádraží v Týnci nad 
Sázavou, kde jsme nastoupili do vlaku směr Praha. 

V Praze jsme prošli přes Václavské a Staro-
městské náměstí na Karlův most, kde nás čekal 
průvodce. Ten nebyl ledajaký, byl to totiž vodník. 
Měl pro nás nachystaný program Karlův most ze 
tří stran. První strana byla legendární, vodník 
nám vyprávěl poutavě o historii Karlova mostu 
a různé strašidelné legendy. Cestou jsme totiž také 
opravdová strašidla potkávali (utopenou Anežku, 
čerta a kapucína). Druhá strana byla historická, 
kdy jsme navštívili Muzeum Karlova mostu, tam 
nás také provázel vodník. Třetí a zároveň poslední 
strana byla z vody. Nasedli jsme na loď a vydali se 
na plavbu po Čertovce. Někteří z nás jeli na lodi 
úplně poprvé. Po vystoupení z lodě náš výlet končil 
a my jsme se s pozdravem,,Bre ke ke“ rozloučili 
s naším průvodcem a vydali jsme se na cestu zpět 
domů. Již nyní se těšíme na druhý výlet, kdy 
vyrazíme na Sněhovou královnu a do divadla 
Hybernia na Vánoční show.

Barbora Dolejšová

Podzim ve školce
Podzimní dny jsou čím dál kratší a tak jsme se 

ve školce domluvili, že si na ně posvítíme. Stačila 
krabička od sýru, voskovky, papír, šikovné ruce 
a lampionky jsou na světě. Tak, a co teď s nimi? 
Lampionový průvod bude až příští týden.

Naštěstí ve školce není o nápady nouze, a tak 
honem oblékat a jde se. Ptáte se kam? Přece 
do lesa. Připomenout zvířátkům a broučkům, 
že je zima za dveřmi a je třeba se na ni dobře 
připravit. Těm co v zimě spí, jsme zazpívali ukolé-
bavku a těm ostatním jsme slíbili na zimu nějaké 
dobroty do krmelce. 

Na jaře se vrátíme, musíme probudit zimní spáče 
a ostatní zvířátka rozveselit po dlouhé zimě hez-

kou písničkou.    
  Děti a paní učitelky ze 4. třídy MŠ

Hraní s dýní
Oblíbená podzimní tradice „bagrování dýní“ 

není ve školce jen jednorázová akce. Nejprve 
radostně uvítáme rodiče, kteří dýni na zahrádce 
vypěstovali; legraci si užijeme i při vyprávění, 
jak dýni dostrkali do školky. Pak ji „vybagrujeme“ 
tlapkami a lžičkami a vyzdobíme jí zahradu. Du-
žinu odneseme na kompost, semínka usušíme, 
necháme je přes zimu odpočívat a na jaře je za-
sadíme do hlíny v kelímcích. Pak už jen budeme 
zalévat a pozorovat, co se bude dít. Až semínka 
vzklíčí a sazeničky povyrostou, odneseme je domů 
maminkám, které je zasadí na zahradě, nejlépe 
na kompost, abychom příští podzim měli zase 
co bagrovat. 

D. Kellnerová a děti

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Kdy: 5. 3. 2016, 14.00 – 17.00 hod.
Kde: Kulturní a společenské centrum 

Týnec n. S.
Pořadatel: SRPDŠ při ZŠ Týnec nad Sázavou

Děti bude celým karnevalem provázet 
klaun, těšit se můžete na tanec, soutěže 

a bohatou tombolu.

ŠKOLNÍ MAŠKARNÍ PLES
Kdy: 5. 3. 2016 ve 20.00 hod.
Kde: Kulturní a společenské 

centrum Týnec n. S.

K tanci a poslechu hraje kapela: 
„ROŠÁDA“

Vstupné: 150 Kč
Pořadatel: SRPDŠ při ZŠ 

Týnec nad Sázavou
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Koňské pohádky

Díváte se na HAJÁNKY? Na podvečerní 
pohádky? A líbily se vám koňské pohádky, které 
před spaním četl dětem herec Václav Vydra? 
A všimli jste si, z jaké krásné knihy pohádky 
četl? V knize najdete pohádky o koních a obrázky 
k nim kreslily a malovaly děti. Některé ilustrace 
i děti z naší školky. Martinka Patlevičová, Ema 
Kaprálková, Adélka Maroušková, Vojta Mojdl 
a Martin Trantina. Téměř všichni už chodí do 1. 
třídy základní školy. Obrázky jsme kreslili už 
loni a pak jsme je poslali k posouzení do České 
televize. Jsou otištěné v knize, takže se líbily. 
Až budou reprízovat koňské pohádky, určitě se 
dívejte. Můžete se na ně podívat i hned. Najdete 
je v archivu České televize a pustit si je můžete 
v počítači, na tabletu i na chytrém telefonu.

Hezké podívání přeje D. Kellnerová a děti

Nová pec ve školce
S hlínou si děti ve školce hrají již 15 let. Přesněji 

řečeno, od doby, kdy nám tehdejší senátorka 
Libuše Benešová sehnala peníze na pícku. Ta 
pro velký zájem, tehdy chodily do školky plácat 
hlínu i děti ze základní školy, přestala stačit. Letos 
slavíme. 

Dočkali jsme se pece nové, mnohem, mno-
hem prostornější. Stála 78.000 Kč a zaplatilo ji 
Město Týnec nad Sázavou. Představitelům města 
tímto moc děkujeme a doufáme, že přijmou naše 
pozvání a přijdou si s hlínou také pohrát. 

Novou pec jsme přivítali tvořivou dílnou dětí 
a rodičů.

D. Kellnerová a děti

Advent na hradě
Letos připadla první adventní neděle 

na poslední listopadovou. Hrad zaplnilo 10 stánků 
se sortimentem vhodným jako vánoční dárečky. 
Určitě si návštěvníci vybrali dle své kapsy i obliby.

V galerii muzea byla vernisáží zahájena tradiční 
výstava umělců Posázaví, na které se letos před-
stavuje 14 výtvarníků. Můžeme shlédnout malby, 
kresby, ilustrace, originály k vánočním pohledům 
i pohledy a keramiku. Vernisáž zpestřil hudební 
doprovod loutny J. Macka a akordeonu Jitky 
Baštové. Nevšední spojení těchto odlišných 
nástrojů nám předvedli v projektu In Patches – 
ve skvrnách. Krásný zážitek na nedělní podvečer.

Každoroční Mikulášská nadílka s čerty 
a andílky proběhla v pátek 4. 12., děti se potěšily 
s Mikulášem a zkoumáním obsahu balíčků, mohly 
se osvěžit teplým čajem, nebo si za asistence čertů 
opéci buřtík. Náladu snad nikomu nezkazil ani 
malý deštík, který se spustil po slunném dni.

Druhá adventní neděle 6. 12. byla prosluněná, 
a tak na prosinec neuvěřitelné počasí využilo 
mnoho návštěvníků k procházce a návštěvě 
minitržiště. Čekalo je 9 stánků s vánočním zbo-
žím. Nabízely se svícínky, háčkované ozdoby, 
bižuterie, originální bonbony, batikované šály 
a jiné drobnosti. Odpoledne zakončilo s velkým 
úspěchem Divadlo Já to jsem, pohádkou Vánoční 

příběh – zpracování biblického příběhu podle 
evangelia sv. Lukáše.

Po všechny adventní neděle mohou návštěv-
níci hlasovat v soutěži vyhlašované každoročně 
na téma související s Vánoci. Letos je to o Nejlépe 
zabalený dárek.

Magdalena Stárková
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Mezi námi sousedy…
Ing. Milena Povolná CSc., je velmi vzdělaná 

žena. Je také maminka 4 dětí a milující babička 
6 vnoučat. Dlouhá léta pracovala v Jawě a nyní 
je členkou městského zastupitelstva. Tato 
noblesní dáma má však ještě jednu podobu, 
kterou by v ní nikdo na první pohled nehledal. 
Je aktivní motorkářkou. Ano, tou, která na sil-
ném stroji, v kožené bundě, brázdí silnice nejen 
v Čechách. 

Počet zemí, které na motorce navštívila, je už 
skoro vyšší, než ty, které ještě ve sbírce chybí. 
Nejen o motorkách si s Milenou Povolnou povídala 
Lenka Morávková:

Motorkářka jste od mládí? 

To právě ne. Motorky jsem prodávala, 
jezdila jsem i jako řidič doprovodným 
autem při zahraničních cestách mých 
přátel motorkářů. Pak mi děti začaly 
odrůstat a já přemýšlela, čím vypl-
ním volný čas. Došla jsem k tomu, 
že motorka je dobrá volba. Já se asi 
nedokážu smířit s průměrem, i děti 
mám čtyři. Tak se tedy nějak stalo, 
že má úplně první delší cesta v sedle 
Jawy 350 vedla rovnou do Francie, 
na Rallye FIM. Asi bych měla zmínit, 
že jsem se takhle rozhodla v době, kdy 
jsem měla pět křížků na krku a neměla 
řidičák na motorku. 

Řidičský průkaz jste tedy získala 
těsně před cestou do Francie, je to tak? 

Do Francie se jelo v červenci, já 
udělala řidičák v červnu. Testy jsem 
zvládla s odřenýma ušima. Už asi 
napořád si budu pamatovat, jak má 
chodit vojenský útvar za snížené 
viditelnosti osvětlen, i když ho nej-
spíš nikdy nepotkám. Má první jízda 
k benzínové pumpě byla katastrofa, 
které se dneska už směju. Tenkrát 
jsem se moc nesmála. Celkem jsem 
s motorkou upadla 6x, z toho 3x jen 
během té první jízdy. Do dneška vidím, 
jak ležím v Bukovanech na benzínce 
na zádech, motorka na mně a z pistole 
klokotá benzín. Byl všude. Ono totiž 
z té motorky nedosáhnete nohama 
na zem a taky ji ženská nezvedne. 
I když, naučit se dá všechno. Když 

jsem ji položila po čtvrté, tak už jsem se fakt 
naštvala a vzteky ji zvedla. Navíc se mi snad nějak 
prodloužily nohy, jinak si to nedovedu vysvětlit, 
ale na zem už dosáhnu.

Francii jste tedy zvládla a co bylo dál?

Do Francie jsem jela s partou těch 
nejpomalejších. Bylo to přes devět set kilometrů. 
Jeli jsme to tři dny. Nějak jsem to přežila, tak 
jsem to brala jako znamení, že to je ono. Pak 
jsem si místo té Javy 350, kterou jsem zničila 
při bouračce, pořídila menší motorku, takový 
skoro Chopper 125. Přece jen je lehčí a menší. 
Taky jsem z té naší party skoro nejstarší, tak už 
si to snad můžu dovolit. Nejdelší trasa, kterou 
jsem za den ujela, bylo 520 kilometrů na té 

slabší motorce. Na té silnější jsem za jeden den 
urazila před 900 kilometrů. Z nejzazšího cípu 
Polska do Náchoda. Ve Wroclavi jsem ji polo-
žila na nejrušnější křižovatce, protože se mi 
gumy přilepily do horkem rozteklého asfaltu. 
Ve vedlejším pruhu stál autobus a já měla hlavu 
pár centimetrů od jeho kola. Zajímavý zážitek. 

Jak jste se k partě motorkářů, se kterými jezdíte, 
dostala? 

Já pracovala v Jawě. Tehdy fungovaly kluby přá-
tel Jawy, jezdily se různé rallye, u nás i v zahraničí. 
Na těch cestách potkáte spoustu lidí a teď už 
i kamarádů na celý život. Já nejprve řídila dopro-
vodný vůz, na motorce jsem pak začínala spolu 
s partou a dneska už jezdím většinou sama. Nechci 

ty mladší zdržovat. Můj stroj jede 
jen tak rychle, abych to měla pod 
kontrolou. Vezměte třeba benzínku. 
Tam když mi upadne rukavice, 
tak na zem nedosáhnu. Musím 
slézt a to už chce čas. Na toaletě, 
než si odstrojíte tu motorkářskou 
kombinézu, to je další čas. Těm 
mladším to jede přece jen rychleji 
a pak na mne musí čekat. Moje 
děti se mnou nejezdí, to bych se 
zbláznila strachy. Takže si cestu na-
plánuju na internetu, raději mimo 
dálnice, zajistím si noclehy někde 
v kempu, a se stanem a spacákem 
vyrazím. Ale i když jezdím sama, 
nakonec se v cíli sejdeme a můžeme 
si líčit, co kdo zažil cestou. 

Závěrem zkuste shrnout, co pro 
vás motorka znamená?

Myslím si, že je hrozně důležité, 
aby si člověk našel nějaký zájem, 
nějakou věc, která ho naplňuje. 
Život pak dostává jiný rozměr. Pro 
mě je to právě ta motorka. Ten tý-
den, dva, když jsem na cestě, mám 
pocit, že žiju. Stojí to za to. Protože, 
když to zabalíte, tak už vám nepo-
může nic. 

lm
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Krásné vánoce a vše nejlepší v novém roce 2016

Koledy, rodina a dárky
Předvánoční dny jsou dobou nejdelších nocí, kdy tma vyzývá lidskou 

duši ke ztišení. Doba příhodná pro chvilkové zastavení. Uvědomit si, o ko-
lik se člověk často marným spěchem ochuzuje. Většinou však jsme ale 
v této době plni spěchu a starostí. Nakupujeme a sháníme dárky, stromky, 
ozdoby, jídlo. To všechno jenom proto, abychom prožili několik hodin 
jinak, než po celý rok. A možná se většina ptá, jestli to stojí za to? Naproti 
všem „pro“ a „proti“ se nechceme zřeknout kouzla Vánoc. Zřeknout se té 
neopakovatelné atmosféry v blízkosti svých nejbližších, zazpívat si koledy 
a vzájemně se obdarovat dárky. 

My máme mnoho krásných koled. Jiné národy tolik vánočních písní ne-
mají. Některé mají jenom dvě nebo tři. Koleda je počeštěný latinský výraz 
„calendae“, kalendy, který znamená první den v měsíci. První den v roce 
byl pro vesnického učitele důležitým dnem. Chodil vybírat od sedláků pří-
spěvky v naturáliích za svou učitelskou činnost a spolu se svými žáky zpíval 
vánoční písně, aby si snáze něco dobrého „vykoledoval“. A z kalend se stala 
kolenda, zkráceně koleda. Asi nám z těch koled jde někdy hlava kolem, 
slyšíme je teď všude. Ale přece jenom, když je slyšíme zpívat někde malé 
děti, může se nás to dotknout v srdci. I když je slyšíme po sté. Koledy v sobě 
skrývají trošku něhy a sounáležitosti, které v dnešním světě postrádáme.

Vánoce jsou také svátky rodiny. Nikdy v roce rodina tolik nedrží na to, 
aby byla pohromadě, jako o Vánocích. Je to příležitost k posílení nebo 
obnově našich důležitých vztahů. Nějak vyjádřit sounáležitost s těmi, které 
máme rádi. Ukázat jim, že je milujeme, že nám na nich záleží, že se o ně 
strachujeme. Kolik malérů a neštěstí je z toho, že se člověku nepodařilo 
v rodině žít a najít v ní to, z čeho vzešla. Lásku. 

A pak přicházejí dárky. Dárek je výrazem právě vztahu. Pokud vztah 
není, dárek nemá smysl. Jestliže nám ve vztazích něco důležitého chybí 
a my to chceme zalepit dárky, je to nesmysl. Pokud však vztah mám, pak 
je jedno, zda je dárek drahý nebo prostý. A ty nejkrásnější a nejdůležitější 
dary nás nestojí ani korunu. Dary, které mají trvalou hodnotu a které nás 
nadlouho přežijí. Laskavost, zájem o druhého, nezištné skutky dobra …

Mgr. Bedřich Vymětalík, farář

Oznámení o konání Tříkrálové sbírky 
Počátkem ledna začne již 16. 

Tříkrálová sbírka. V ulicích na-
šich měst a obcí se opět vyrojí 
charitní koledníci, aby předali 
poselství o narození Božího 
syna, popřáli šťastný nový rok a poprosili o pří-
spěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity 
České republiky. Výtěžek Tříkrálové sbírky je ur-
čen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží 

kvůli stáří, nemoci, hendikepu 
či nedobré sociální situaci. De-
setina je určena na humanitární 
pomoc v zahraničí. Loni to byla 
pomoc pro nemocnici v Ugandě. 

Jsou to někdy malé dary, ale díky nim se mohou 
dít velké věci. Sbírka bude probíhat od soboty 
2. ledna do neděle 10. ledna.

Mgr. Bedřich Vymětalík, farář

Poděkování
Ráda bych poděkovala MUDr. Hvězdové 

a její sestřičce za velkou ochotu a pomoc 
při řešení problému mé vnučky. 

Děkuji
Ivana Müllerová, Týnec nad Sázavou

GRATULACE
Dne 28. ledna oslaví 90. narozeniny 

paní Anežka Pešanová. S přáním pevného 
zdraví v dalších letech a poděkování za její 
péči a lásku… přejí Lenka, Honza, Sofinka, 

Klaudinka, Hugíček a Pešanovi.

Občanská poradna Benešov
„Pomáháme najít cestu a nezabloudit 

v zákonech, právech a povinnostech“
Občanská poradna Benešov je nezávislým 

místem nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné 
pomoci. Poskytuje odborné rady, informace 
a pomoc lidem, kteří se dostali do krizové či 
nepříznivé sociální situace nebo jim hrozí. Neznají 
svá práva a povinnosti, dostupné a návazné služby 
či nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své 
oprávněné zájmy. V rámci OP Benešov nabízíme 
odborné sociální a právní poradenství především 
v oblastech rodinného práva, pracovního práva, 
občanského práva, sociálního systému, ochrany 
spotřebitele a finančních záležitostí. 

Přestože poradna má otevřeno pouze 2 dny 
v týdnu, během roku ji navštívilo 119 osob, počet 
konzultací se vyhoupl na 157. Každý případ byl 
řešen individuálně v časovém rozmezí 30 – 60 
minut. V rámci naší práce jsme klientům pomohli 

se sepsáním smluv, byly poskytnuty právní vzory 
a konzultace. Nejčastěji se jednalo o jednorázovou 
konzultaci, ale někteří klienti se vrací i opakovaně. 
Našimi klienty jsou jak obyvatelé Benešova, tak 
blízkého okolí např. Týnce nad Sázavou nebo 
Bystřice. V rámci působnosti v Benešově, se 
nejčastěji setkáváme s problematikou rodinného 
práva – řízení ve věcech péče o nezletilé, rozvod 
a vypořádání společného jmění manželů, dále 
pak majetkoprávních vztahů – smlouvy, pomoc 
při řešení sousedských problémů, podílové spolu-
vlastnictví a oblast finančních záležitostí – dluhy, 
oddlužení, exekuce, apod. 

V případě potřeby nás můžete najít na adrese 
Masarykovo nám. 1, Benešov (v budově piaristické 
koleje). Otevírací doba: pondělí 9 – 17 hod., středa 
13 – 17 hod. pouze na objednání. Kontakt pro 
objednání: 774 780 107, 312 315 284, 

obcanskaporadna@cestaintegrace.cz
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PROSINEC

Út	15.	12.	 VÁNOČNÍ	KONCERT	 zač.	17.00	hod.

Zasedací místnost MěÚ Týnec nad Sázavou. 
Koncert žáků ZUŠ Týnec nad Sázavou. 
Pořadatel: ZUŠ Týnec nad Sázavou

Ne	20.	12.	 IV.	adventní	neděle	na	hradě	 zač.	14.00	hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Minitržiště - Výstava umělců Posázaví. Vánoční 
tvořivé dílny pro děti - keramika, drátování, perníčky, šustí. 
17.00 hod. - 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 vánoční koledy zahraje 
dechová kapela Týnečanka pod vedením Zdeňka Březiny. 
Pořadatel: Týnečanka o. s.

St	23.	12.	 ROZDÁVÁNÍ	BETLÉMSKÉHO	 zač.	17:00–18:00	hod.
	 	 SVĚTLA	

Tradiční předávání vánočního plamínku z Betléma v Týnci nad Sázavou u brány 
u rotundy a před obchodním domem Hruška členy místního skautského 
oddílu TYSAN. 
Pořadatel: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kamenice 

Ne	27.	12.	 VÁNOČNÍ	KONCERT	 zač.	16.00	hod.

Farní kostel Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou. Tomáš Jindra (sólista Ná-
rodního divadla v Praze – zpěv), Josef Zámečník (trubka, křídlovka, andělská 
trubka) a Josef Kšica (varhany) zahrají skladby J. S. Bacha, G. F. Händla, 
P. J. Vejvanovského, A. Dvořáka, J Moureta a lidové koledy v úpravě J. Kšici. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou a Římskokatolická farnost 
Týnec nad Sázavou

Čt	31.	12.	 SILVESTR	2015	 zač.	20.00	hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Oslava konce roku s hity 80. let až po 
hity současnosti. Možnost rezervace stolů, objednání občerstvení (nabídku 
naleznete na www.hoteltynec.cz v Kalendáři akcí). 
Rezervace: Informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, 
tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. 
Pořadatel: Miroslav Němec

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2016

Út	2.	2.	 FRANCOUZSKÝ	VEČER		 zač.	19.30	hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Večer s šansony, francouzským vínem 
a občerstvením. Vystoupí: Gaco Novomesský – kytara a zpěv, 
Linda Winterová – klavír. Vstupné: 200,- Kč. 
Omezená kapacita – rezervace nutná. Pořadatel: Miroslav Němec

So	6.	2.	 PLES	MĚSTA		 zač.	20.00	hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. K tanci a k poslechu bude hrát skupina 
Horvath Band. Připraven je jako vždy zajímavý program. Těšit se můžete také 
na bohatou tombolu. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So	20.	2.	 MALINA	BROTHERS		 zač.	18.30	hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Vystoupení muzikantského sdružení 
bratrů Malinových spolu s Pavlem Peroutkou. Folk – country – bluegrass. 
Vstupné: 180,- (v předprodeji), 220,- (na místě). Předprodej vstupenek: Tu-
ristické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 
050,775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: Miroslav Němec
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Jak jsme si užili podzimní akce:

11. 11. 2015 Svatomartinský lampiónový průvod 

Podzim a zima v MC Motýlek 

„Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Toto pra-
staré pořekadlo značilo, že v době, kdy tento svě-
tec slaví svůj svátek, padal sníh a neodvratitelně 
se blížila královna mrazivých večerů a dlouhých 
nocí – paní zima.“

11. 11. v 17 hodin navštívil již po čtrnácté Týnec 
nad Sázavou Svatý Martin na bílém koni. V čele 
lampionového průvodu se vydal Týncem na svou 
krátkou pouť směrem k zahradě Společenského 
centra. I když ani v letošním roce s sebou Martin 
sníh nepřivezl, jsem přesvědčena, že to nikomu 
z přítomných nevadilo a tváře dětí zářily stejně 
jako jejich krásné lampióny.

U vstupu do zahrady se po otevření obou bran 
netvořily velké fronty, za což vděčíme především 

velké pomoci týneckých skautů, kterých letos 
přišlo na pomoc více než dvacet. Kromě výběru 
vstupného také pomáhali s rozdáváním teplého 
čaje a svatomartinských rohlíčků, které byly opět 
výborně vypečené. V zahradě na děti čekal bohatý 
program. Moderátoři akce, Marek Svoboda a Míša 
Příkopová, byli více než profesionální a vesele 
děti provázeli celým večerem. 

Program na pódiu, které perfektně ozvučil 
a osvětlil jako každoročně Pavel Vilímek, zahá-
jil dětský sbor ze staré školy pod vedením paní 
učitelky Jany Vackové. Děti zpívaly opravdu moc 
hezky. Věřím, že nejen dětem, ale i dospělým vy-
kouzlila na tvářích úsměv pohádka o Karkulce 
naruby v podání Skupiny historického a scénic-
kého šermu Kordyka. Novinkou byla možnost 
jízdy na Martinově bílém koni, o kterou byl velký 

zájem a na běloušovi se svezlo více než sedmdesát 
dětí. Kdo měl chuť, mohl si opéct na ohni buřtík 
nebo se jen ohřát u plamenů.

Celé akce se zúčastnilo více než čtyři sta dětí 
a pět set dospělých, což svědčí o její oblíbenosti 
a vlastně už tradici v našem městě. 

Velké poděkování patří Městu Týnec nad Sáza-
vou, které akci podpořilo a městským i státním 
policistům, kteří zastavili při průchodu průvodu 
městem dopravu, což velmi pomohlo hladkému 
průchodu a především bezpečnosti celé akce. 

Z mého pohledu byla akce povedená a děkuji 
Lence Molitorisové za její zorganizování. Snad 
i příští bude stejně vydařená a slibuji, že nic ne-
ponecháme náhodě a lampion pořídíme s před-
stihem. Kdo ví, třeba přijede i ten nebeský Svatý 
Martin na bílém koni!

Pohádkový les – 20. září 2015

Letos	jsme	obnovili	pravidelnou	akci	Po-
hádkový	les.	Na	organizaci	se	podílel	nejen	
MC	Motýlek,	ale	hodně	nám	pomohl	skautský	

oddíl.	Podívejte	se	s	námi	na	fotky	z	krásného	
odpoledne	stráveného	v	týneckém	lese,	který	
se	proměnil	v	pohádku.	Děti	si	zasoutěžily,	

vyzkoušely	nové	dovednosti	a	na	konci	če-
kala	na	všechny	odměna.	Všichni	jsme	si	to	
moc	užili.	

Vánoce v lese 19. 12. 2015 

Srdečně vás zveme na druhý ročník venkovní 
akce Krmení zvířátek v lese. Akce proběhne po-
slední adventní sobotu dne 19. 12. 2014. Sraz 

bude před MC Motýlek, čas bude upřesněn na na-
šich webových stránkách a plakátcích. Bude to 
společná procházka rodičů a dětí do lesa, kde 

budeme společně zdobit stromky jídlem pro zví-
řátka. Přijďte s námi vytvořit kousek Vánoc i pro 
němé tváře kolem nás. 

A co nás čeká v roce 2016?

Kromě pravidelného rozvrhu se budete moci 
těšit na následující mimořádné akce:
Leden: 
- Ledové	tvoření
-	Soutěž	o	největšího	sněhuláka
Únor: 
-	 Maškarní	dovádění, které se bude konat 16. 
února	od	9.30	hodin

Březen: 
- Bázárek	jarního	a	letního	oblečení	a	věcí	
pro	děti	5.	března	2016	

- Dopoledne	v	pyžamech,
- Velikonoční	jarmark	
Duben: Pálení	čarodějnic
Všechny informace budou včas uveřejněny 
na webových stránkách a facebooku.

Tak	vzhůru	do	nového	roku,	přejeme	vám	
hlavně	hodně	zdraví	a	šťastný	úsměv	vašich	
dětí.	Těšíme	se	na	vás	u	nás	v	Motýlku!

   
Kateřina Pikousová, 

organizační koordinátorka MC Motýlek
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Pozvánka 
na silvestrovské plavání

Týnečtí otužilci pořádají 
31. 12. 2015 ve 14 hodin v tábořišti 

v Náklí 
3. ročník 

zimního plavání. 

Občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zveme!

Otevírací doba a svozy 
komunálního odpadu v době 

Vánočních svátků

Sběrný dvůr nebude otevřen ve svátky tj. 
24.12. 2015, 25.12.2015 a 1. 1. 2016.

Svoz komunálního odpadu ve svátky 
bude probíhat dle otvírací doby skládky 

Přibyšice. Tj. 24.12. a 25.12.2015 
od 8,00-13,00 hodin a 1. 1. 2016 

od 8,00 – 13,00 hodin.

Technické služby Týnec s. r. o. 

Studio 3
Chcete zažít něco nového?

Přijďte mezi nás. Studio 3 hledá nové zájemce 
o divadlo. Rádi vás uvítáme. Bližší informace 
u Mgr. Terezy Kadlecové na mail terezakadle-
cova@seznam.cz nebo telefon 605 109 404.

Soutěž Ke kořenům města Týnec nad Sázavou
Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou vyhlašuje soutěž „Ke kořenům města Týnec nad Sázavou. 

Je určena pro žáky druhého stupně základních škol, i pro studenty gymnázií a všech typů středních 
škol, kteří mají v Týnci nad Sázavou a v jeho místních částech trvalé bydliště nebo navštěvují druhý 
stupeň Základní školy Týnec nad Sázavou.

a obsahu, případně příloh (přehled, poznámky, 
obsah a přílohy se nepočítají do normostran)

c) fotografie, filmy, diapozity, pohlednice, doku-
menty aj. obrazové a zvukové záznamy v počtu 
10–100 ks v tištěné nebo elektronické podobě 
(CD, DVD) opatřené popiskami (co záznam 
obsahuje, ze kdy pochází, odkud byl získán), 
včetně úvodu a závěru

ceny:
1. místo poukázka od MěÚ v hodnotě 1500 Kč 

+ diplom
2. místo poukázka od MěÚ v hodnotě 1000 Kč 

+ diplom
3. místo poukázka od MěÚ v hodnotě 700 Kč  

+ diplom
4. místo a 5.místo – diplom

Plavání na Měříně se Spolkem zdravotně postižených 
SZP pořádá pro své členy jarní a podzimní zájezdy (vždy 5x), na plavání 

do bazénu na Měříně. Autobus odjíždí z nádraží v Týnci, kde nastupuje 
nejvíce účastníků a po cestě přibírá další, např. v Chrástu, Krhanicích, Le-
šanech, Břežanech a Netvořicích. V průměru se zúčastní 36 lidí. Na Měříně 
pak každý využije co má nejraději, buď vířivku, velký bazén, rychlou vodu 

Pro žáky a studenty splňující tuto podmínku 
je stanoveno zpracovat:

Volné téma z historie Týnce nad Sázavou a jeho 
místních částí do r. 2000

v některé z následujících forem: 
a) písemná práce na historické téma v rozsahu 

textu 10–50 normostran, skládající se z úvodu, 
statě, závěru, přehledu použitých pramenů 
a literatury, poznámek a obsahu, případně 
příloh (přehled, poznámky, obsah a přílohy 
se nepočítají do normostran)

b) přepis vzpomínek pamětníka/pamětníků v roz-
sahu textu 10–50 normostran, skládající se 
z úvodu, přepisu vzpomínek, závěru, přehledu 
použitých pramenů a literatury, poznámek 

Hotové	práce	ve	dvou	exemplářích	(výtiscích,	
CD,	DVD)	s	přihláškou	potvrzenou	od	příslušné	
školy	je	třeba	zaslat	do	30.	6.	2016	na níže 
uvedenou adresu. V přihlášce uvádějte jméno, 
příjmení, adresu svého bydliště a školy, věk a zvo-
lené téma práce.

Vyhlášení výsledků bude do 30. 9. 2016.
Adresa: Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
nádvoří A. Hodějovského čp. 48
257 41 Týnec nad Sázavou

Práce odeslané do 30. 6. 2016 (včetně) budou 
posouzeny komisí složenou z představitelů Vlas-
tivědného spolku Týnec nad Sázavou a zástupců 
města Týnec nad Sázavou. Pro vítěze budou 
připraveny poukázky, které budou proplaceny 
v pokladně MěÚ Týnec nad Sázavou. Poukázky 
je nutno vybrat do 30. 11. 2016.

Cena bude vyhlášena v září 2016. Předávání cen 
proběhne ve velké zasedací místnosti Městského 
úřadu v Týnci nad Sázavou.

PhDr. Daniel Povolný, Ph. D.
předseda VS Týnec nad Sázavou

a různé proudy na masírování. Spokojeně se pak vracíme domů s dobrým 
pocitem, že jsme udělali něco pro své zdraví. Město našemu spolku na tuto 
akci poskytuje finanční příspěvek, za což mu děkujeme.

Za výbor SZP Jiřina Kafková
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UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 29. ledna 2016. 

Tento termín je závazný.

TJ o. s. Týnec nad Sázavou 

Cvičení seniorů v DPS každé pondělí od 15,00 hodin

Cvičení předškoláků každé úterý od 16,00 hodin a rodičů a dětí každé úterý od 17,00 hodin

Poděkování
Jménem oddílu sportovní gymnastiky v Týnci 

nad Sázavou děkuji za vytvoření loga na naše 
týmové mikiny Kláře Baxantové. Klárka pro náš 
oddíl vytvořila krásné a originální logo (k vidění 
níže na fotce), které jsme nakonec využili nejen 
na mikiny, ale také na batohy. Za skvěle vytvořené 
logo nechtěla žádnou odměnu, a proto dovolte, 
abych vyzdvihla její práci alespoň takto. Přidávám 
také pár slov od autorky loga. 

Jmenuji se Klára Baxantová a pocházím z Bu-
kovan u Benešova. Jsem studentkou Technické 
univerzity v Liberci. Považuji se za kreativní dívku 
s citem pro umění, fotografování, kreslení a vše-
možné tvoření. Toto logo jsem vytvořila pro na-
daný tým gymnastek z Týnce nad Sázavou a tímto 
jim přeji plno úspěchů do budoucna.

S láskou Baxí
R.Součková

Setkání Týnců
Setkání Týnců se uskuteční 18. června 2016 ve Velkém Týnci. 

Zapojit se můžeme do části kulturní nebo sportovní 
– kopaná, plážový volejbal, hasičský sport, 

stolní tenis, badminton, tenis. 
Nahlášení	počtu	účastníků	a	výběr	soutěže	do	10.	1.	2016. 

Kontakt: Lenka Morávková, 
email: moravkova @mestotynec.cz, 

tel: 778 097 516 
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Volejbalový podzim
V sobotu 10. října 2015 se rozběhla nová se-

zóna Okresního přeboru 2015 – 2016 žen. Jako 
obhájkyně titulu přeborníka okresu do ní vstupují 
naše ženy hrající v letošní sezóně pod hlavič-
kou Týnec A. Do této soutěže se přihlásily i naše 
kadetky, které čeká nabírání prvních zkušeností 
s dospělým volejbalem. 

Ty začaly sbírat hned na prvním turnaji v Ká-
cově, kam přijely změřit síly s Benešovem, 
Kunicemi a domácím týmem. V prvním zápase 
se děvčata utkala s Kácovem a po úvodní lehké 
nervozitě, se do soupeřek pustila s vervou a hrála 
s ním vyrovnané utkání. To rozhodovala až třetí 
sada, ve které měly více štěstí domácí hráčky 
a těsně naše holky porazily. Ve druhém duelu se 
týnecké naděje dlouho držely s favorizovaným 
Benešovem, ale v koncovkách obou setů zúro-
čily své zkušenosti soupeřky. Ve třetím klání se 

kadetky potkaly s Kunicemi. V tomto duelu měly 
více ze hry kunické ženy a bojovný výkon kadetek 
na další bod do tabulky nestačil. 

Týnec A měl v prvním kole volno, a tak vstou-
pil za obhajobou titulu až na domácí palubovce, 
proti pořádajícím týneckým kadetkám. S těmi 
moc slitování neměl a zvítězil ve dvou setech. 
Na vítězné vlně vydržely naše ženy i v duelu 
s Kácovem a Čerčany, čímž se po dvou kolech 
dostaly do průběžného vedení v soutěži. Béčko 
se rychle otřepalo z úvodní porážky a sehrálo dva 
vyrovnané duely s Kácovem a Čerčany. Oběma 
týmům dokázalo vzít po jednom setu, čímž si 
připsalo další cenné body do tabulky. 

Ve třetím kole na turnaji v Benešově měly oba 
týnecké týmy volno, a tak se v mistrovských zá-
pasech představí až po Novém roce na turnaji 
v Kunicích v sobotu 16. ledna 2016. 

Výsledky	1.	OP	žen	v	Kácově:
10. 10. Týnec B – Kácov 1:2	(53:55), Týnec B 
– KK Benešov 0:2	(31:50), Týnec B – Kunice 
0:2	(29:50)

Výsledky	2.	OP	žen	v	Týnci:
31. 10. Týnec A – Týnec B 2:0	(50:26), Týnec 
A – Čerčany 2:0	(50:19), Týnec A – Kácov 2:0	
(50:23), Týnec B – Kácov 1:2 (53:64), Týnec 
B – Čerčany 1:2	(48:57)

Pauzu mezi turnaji si nejen ženy vyplnily na tra-
dičním (před)Vánočním turnaji, který pro pět 
smíšených týmů uspořádaly v týnecké tělocvičně 
v sobotu 28. listopadu 2015. 

V průběhu podzimu jsme také pokračovali 
ve zvelebování areálu volejbalových a tenisových 
kurtů, díky poskytnuté dotaci od města Týnec 
nad Sázavou. Po kompletní výměně povrchu 
antukového hřiště a dosluhujícího plotu, jsme 
rovněž osadili dvoje kovová vrátka a vyměnili 
další zrezivělý plot oddělující kabiny od hřiště. 

V rámci brigád jsme dále připravili u antuko-
vého hřiště prostor pro zahradní domek na nářadí 
a zároveň se s chutí pustili do zpevnění meze 
u plážového hřiště. Podzimní počasí nám přálo, 
a tak nám opěrná zeď rostla přímo pod rukama. 
Nyní nám už na zdi zbývá namontovat nové oplo-
cení včetně vstupních vrátek a na jaře budeme 
pokračovat v terénních úpravách. Za poskytnutou 
dotaci městu ještě jednou moc děkujeme.

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

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

Gymnastičtí předškoláci v Týnci. n. S.
Závod malých gymnastických nadějí se usku-

tečnilo v sobotu 17. 10. 2015 v tělocvičně II. ZŠ 
Týnec nad Sázavou. Celkem přijelo 57 gymnastek 
a 2 gymnasté ze 7 oddílů a to: Dobříš, Chotěboř, 
Štětí, Říčany, Netvořice, Hodonín a Týnec n.S.

Začínající týnecká děvčata prošla poprvé ta-
kovouto velkou soutěží. Umístila se v půlce zá-
vodního pole.

Mladší žákyně I – celkem 14 závodnic
10. místo Špičková Cecilie

Mladší žákyně II. – celkem 17 závodnic
9. místo Mochortová Sofie
10. místo Voiglová Pavlína
13. místo Kopáňová Lucie
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17. místo Töroková Štěpánka
Ostřílenější děvčata obsadila tato místa.

Mladší žákyně III – celkem 22 závodnic
1. místo Kmošková Markéta
8. místo Eichlerová Stella
12 místo Horňáková Mariana
17. místo Štěpánová Pavlína

Rekordní „ Mikulášské závody“
V sobotu dne 12. 12. 2015 se uskutečnil v tě-

locvičně II. ZŠ Týnec nad Sázavou již 41. ročník 
Mikulášských závodů ve sportovní gymnastice. 
Závodilo se ve třech disciplínách a to v prostných, 
na lavičce mladší žáctvo a starší žákyně na kla-
dině, kluci na kruhách a všichni museli šplhat.

V pátek před závodem bylo přihlášeno 169 zá-
vodníků. Pro onemocnění se skutečný stav ustálil 
na 153 závodnících. Tento počet závodníků ještě 
na žádných pořádaných závodech v Týnci n. S. 
nebyl.

Přijela družstva ze 16 oddílů z celé republiky i 
ze Slovenska. Byly to oddíly z Říčan, Hodonína, 
Holíče (Slovensko), Modřan, Dobříše, Chotěboře, 
Havlíčkova Brodu, DDM a Sokola Benešov, Ne-
tvořic, Štětí, Hlubočep, Bělé p. B., Klatov, Zdic 
a samozřejmě i Týnce n. S. V tělocvičně se sešlo 
přibližně 350 lidí, tedy závodníci, rozhodčí, or-
ganizátoři a diváci.

Týnecká děvčata obsadila tato místa:
Nejmladší žákyně II . - celkem 35 závodnic
14. místo Kopáňová Lucie
23. místo Štěpánová Pavlína
24. místo Mašková Zuzana
25. místo Voigtová Pavlína
34. místo Ženíšková Johanka

35. místo Töröková Štěpánka

Mladší žákyně I. – celkem 34 závodnic
1. místo Kmošková Markéta
2. místo Jašková Kristýna
11. místo Dundychová Eliška
12. místo Ženíšková Karolína
29. místo Mochortová Stefanie
34. místo Horňáková Mariana

Mladší žákyně II. – celkem 24 závodnic
1. místo Havránková Lucie
6. místo Novotná Eliška
10. místo Žáková Marie
12. místo Žilková Eva
19. místo Korcová Andrea 

Starší žákyně III. – celkem 16 závodnic
11. místo Semíková Julie
12. místo Hejzlarová Klaudie
15. místo Minářová Lenka

Starší žákyně IV. – celkem 3 závodnice
2. místo Valentová Jana

Dorostenky a ženy – celkem 6 závodnic
5. Místo Karešová Marie

Naše závody také navštívili představitelé města. 
Přišel se podívat místostarosta pan Pešan, kte-
rého mile překvapila vysoká organizační úroveň 
a na vyhlášení výsledků závodu a rozdat medaile 
a diplomy přišel také starosta pan Kadrnožka.

Musíme také poděkovat trenérům za přípravu 
závodnic a dobrovolníkům a organizátorům, kteří 
přispěli k hladkému průběhu závodu.

J.Z.

19. místo Špičková Klementýna
20. místo Doležalová Adéla
22. místo Ženíšková Johanka

Děkujeme trenérům za přípravu závodnic 
a děvčatům přejeme úspěchy v dalších závodech.

J.Z.
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Špindlerovští mušketýři ve sportovní gymnastice 2015
Oddíl sportovní gymnastiky v Týnci nad Sá-

zavou odjel dne 28.11.2015 do Vrchlabí na 
15. ročník gymnastických závodů pod názvem 
„Špindlerovští mušketýři“. Tento závod je čtyřboj 
a to pro nejmenší na lavičce, ostatní na kladinách, 
v prostných, v přeskoku a hrazdě. 

Z našeho oddílu se zúčastnilo celkem 20 děvčat 
a to od ročníku 2009 až do ročníku 1996. Některá 
děvčata byla na takto velkých závodech poprvé 
a získala důležité zkušenosti. Ostřílené závodnice 
svedly boj s ostatníma o dobré umístění v závodě, 
což se i někdy povedlo…
Kategorie předškoláci – celkem 9 závodnic
4. místo Voiglová P.
5. místo Mochortová S.

Kategorie i. B.- celkem 16 závodnic
6. místo Kmošková M.
7. místo Eichlerová S.
11. místo Doležalová A.
14. místo Breburdová M.
15. místo Horňáková M.
16. místo Mochortová S.
Kategorie II. – celkem 6 závodnic
1. místo Jašková K.
2. místo Ženíšková K. 
3. místo Dundychová E.
Kategorie III. – celkem 12 závodnic
1. místo Havránková L. 
4. místo Žáková M.
6. místo Korcová A.

Kategorie III. mistr- celkem 10 závodnic
4. místo Novotná E.
8. místo Žilková Eva
Kategorie IV – celkem 9 závodnic
7. místo Semíková J.
9. místo Minářová L.
Kategorie V. – celkem 5 závodnic
2. místo Valentová J.
Kategorie – ženy
Jediná naše závodnice Karešová M. 

Děkujeme děvčatům a trenérům za jejich re-
prezentaci a příště to bude ještě lepší. 

J.Z.
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TAEKWON-DO v Týnci nad Sázavou

Mistrovství České republiky v TKD
Na letošní MČR konané 13.–15. 11. 2015 přijelo 

náš oddíl reprezentovat 10 závodníků. Systém zá-
vodů je pro disciplíny technické sestavy a sportovní 
boj vyhlášen vyřazovacím způsobem. Každé zaváhání 
je zároveň konečné v dané kategorii. Konkurence 
byla opravdu veliká a tak byl těžký každý zápas, 
do kterého závodníci nastupovali. V technických 
sestavách žáků bylo v některých kategoriích přes 
třicet soutěžících. Někomu se zadařilo více někomu 
méně, ale všichni se snažili podat co nejlepší výkon 
a trenérům udělali obrovskou radost. 

Kromě technických sestav, kterých se zúčastnili 
vzhledem k technickým stupňům naši závodníci, 
byli někteří nominování i v jiných disciplínách. 
V disciplíně speciální techniky si poprvé vyzkoušel 
zazávodit Adam Jerhot. Vybrali jsme nominační 
techniku skok do dálky s následným přeražením 
desky. Bohužel Adamovi při rozběhu těsně před 
výskokem nevyšel krok, zpomalil a nepřeskočil 
požadovanou vzdálenost. I když se mu nepovedlo 
postoupit v této disciplíně, je to pro něj zkušenost 

Testování talentované mládeže v taekwon-do
V Brně proběhlo ve dnech 3.–4. 10. 2015 

podzimní testování středisek talentované 
mládeže. Do univerzitního kampusu se sjelo 143 
talentů. V sobotu proběhla registrace a vážení. Pak 
následovala přednáška o začátcích taekwonda, 
kterou vedl prezident ČST ITF pan Martin 
Zámečník 6. Dan 

Neděle už byla soutěžní. Z našeho oddílu se 
zúčastnilo 6 dětí a každému z nich se podařilo 
přivézt si medaili.

Tul (technické sestavy)
Junioři 6.-5.kup: Belovický Jan – 1.místo 

Juniorky 6.-5.kup: Jabčanková Anna Marie – 2.místo
Žáci 6.-5.kup: Hak Ladislav – 2.místo, Fišer To-
máš – 3.místo
Žáci 4.-3.kup: Salátek Michael – 3.místo
Žákyně 6.-5.kup: Vedrová Eliška – 3.místo

Moc gratulujeme!!!
Jarda a Věra

Taekwon-do Moravia Open 2015 
V Ostravě proběhlo 17.–18. 10. 2015 MISTROV-

STVÍ MORAVY. Akce se zúčastnilo 389 závodníků 
z Polska, Slovinska, Slovenska, Maďarska, Bosny 
a Hercegoviny a České republiky.

Za náš oddíl přijelo soutěžit sedm závodníků: 
Cholenský Marek, Cholenský Petr, Hrazdil Domi-
nik, Cholenská Anna, Hvězdová Pavla, Kokášová 
Veronika a Hvězda Martin.

Všichni prošli prvními koly a někteří se dostali 
i dál. V opravdu velké konkurenci se podařilo 
dosáhnout i na medaile. Mareček Cholenský si 
vybojoval v technických sestavách žáků v kategorii 
žluté pásky a vyšší bronzovou medaili.

Pája Hvězdová v technických sestavách juniorek 
I.Dan dosáhla na stříbrnou příčku a ve sportovním 
boji do 64kg svou urputností nedala nikomu šanci 
a zaslouženě ji na krku skončila zlatá medaile.

Kokinka Kokášová se v sestavách seniorek I.Dan 
umístila na skvělém druhém místě, ve sportovním 
boji si sáhla na poslední zbytky sil a v infarkto-
vých zápasech nakonec skončila na třetím místě. 
Tady bylo vidět, že Koki není žádný flegmatik. 
Perličkou ovšem byly opět speciální techniky, kde 
Koki nenašla přemožitelku a se čtyřmi skočenými 
technikami ze čtyř, jsme se všichni mohli radovat 
ze zlaté medaile.

Závody byly tentokrát poměrně dost náročné 
na čas a mé veliké díky patří Martinovi Hvěz-
dovi za rozhodování na ringu 4. Skoro v kuse 
rozhodoval spolu s ostatními rozhodčími mnoho 
hodin a druhý den si jen odskočil vyhrát sestavy 
v prvních danech a opět se vrátil k rozhodování.

Nemalé poděkování ovšem patří i velice trpěli-
vým rodičům. Moc děkuji za váš čas a trpělivost.

Gratulace patří všem našim soutěžícím. Někdo 
sice medaili neměl, ale dali jste do toho úplně 
všechno a to je nejdůležitější.

Děkuji moc a těším se na další výlet za zkuše-
nostmi v TKD.

Trenérka Věra

Mistrovství světa seniorů 2015 
V Bulharsku ve městě Plovdiv, proběhlo 

ve dnech 24.–30. 8. 2015 již XIX. MSS. Členkou 
národního týmu byla i naše Veronika (Koki) Ko-
kášová, dlouholetá reprezentantka. I když její 
účast málem ohrozilo zranění, které si způsobila 
na předposledním soustředění, věnovala se léčbě 
natolik intenzivně, že mohla na MS odjet spolu 
s výpravou. 

Koki startovala celkem v 5 disciplínách: speci-
ální techniky jednotlivců, speciální techniky týmů, 
technické sestavy týmů, sportovní boj týmů a si-
lové přerážení týmů. Ve speciálních technikách 

jednotlivců se nejprve úspěšně nominovala. Pak 
úspěšně skočila ještě dvě techniky. Bohužel tři 
zvládnuté techniky z pěti na medaili tentokrát 
nestačily. V týmových speciálních technikách už 
to bylo ale jinak. Tým děvčat v této disciplíně 
skončil na senzačním prvním místě. V technických 
sestavách týmů děvčata došla až do finále, kde 
nepřešla pouze přes dosud neporaženou Koreu. 
Stříbrná medaile je jistě velkým úspěchem. Další 
stříbrnou medaili si děvčata v týmu vybojovala 
ze silového přerážení a v týmových disciplínách 
si odvezla jednu zlatou a dvě stříbrné medaile.

Za zodpovědnou přípravu a maximální nasa-
zení Kokince moc děkujeme a doufáme, že bude 
ještě nějaký čas reprezentovat Českou republiku 
a náš oddíl. Přejeme ji na této cestě hlavně hodně 
zdraví a štěstí.

Jarda a Věra

do budoucna. Jeho snaha a odhodlání vyzkoušet 
další disciplínu je neméně důležité. Dalším závodní-
kem, který se rozhodl postoupit o další stupeň, byla 
naše juniorská závodnice Pája Hvězdová. Ta byla 
nominována do disciplíny silové přerážení. Zvládla 
nominační techniku (úder loktem), a k ní se jí poda-
řila, úspěšně zvládnout ještě jedna technika (stra-
nový kop z otočky). V celkovém součtu měla stejný 
počet bodů s další závodnicí, s kterou šla do rozstřelu 
o bronzovou medaili. Ta sice tentokrát nevyšla, ale 
je to jen otázka času. Seniorská závodnice Veronika 
Kokášová (Koki) v technických sestavách překvapila 
výborným výkonem a prošla až do finále. Ve finále 
sice prohrála, ale určitě to bylo pro ní příjemné zjiš-
tění, že může konkurovat i v této disciplíně. Ve spe-
ciálních technikách, které jsou její nejsilnější disci-
plínou, podcenila nastavenou výšku a dvě techniky 
z pěti nezvládla. To ji tentokrát přineslo bohužel jen 
bronzovou medaili. Poslední disciplínou, ve které si 
vydobyla umístění na pódiu, bylo silové přerážení. 
I v této disciplíně dokázala bodovat a na krku se jí 
houpala další bronzová medaile. 

Závodů se ještě zúčastnili: Anička Jabčanková, 
Anička Cholenská, Ládík Hak, Péťa Cholenský, 
Eliška Vedrová, Honzík Belovický, Mareček 
Cholenský, Pavla Hvězdová a Veronika Kokášová.

Eliška Vedrová v technických sestavách žákyň 
6.-5.kup – třetí místo

Mareček Cholenský v technických sestavách žáků 
6.-5.kup – druhé místo

Honzík Belovický v technických sestavách juniorů 
6.-5.kup – první místo

Veronika Kokášová
 technické sestavy juniorky I.Dan – druhé místo
 speciální techniky juniorky A – třetí místo
 silové přerážení juniorky A – třetí místo

Medailistům i těm, kterým se letos tolik 
nedařilo, moc gratulujeme a především děkujeme 
za jejich bojovnost.

Trenéři
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Ohlédnutí za tenisovou sezonou 2015
Jako každý rok, i letos jsme nedočkavě vyhlíželi 

první jarní paprsky a jak jen bylo trochu možné, 
po uzavření brigád (do kterých se letos významně 
zapojilo i naše mládí) vyběhli na kurty. 

V soutěži družstev se nejvíce dařilo “A“ týmu dospělých. Do mistrov-
ských zápasů jsme vstoupili třemi výhrami 5/4 nad silnými soupeři 
a pomalu jsme někteří začínali přemýšlet nad postupem. I přes jednu 
porážku v průběhu soutěže se nakonec rozhodovalo v posledním kole, 
kde jsme deklasovali Čerčany 8/1 a mohli propuknout oslavy postupu 
do 2. třídy krajského přeboru.

V tomto roce jsme značně omladili družstvo a je to znát (průměr krás-
ných 40 let :-)).

Složení družstva – Pepíček, Kanička, Peťas, Robo, Bury, Nina, Místosta-
rosta, Valča, Hruscis, Pavla – chybí.

Po loňském 2. místě jsme vkládali velké naděje i do “B“ týmu, který se 
na sezonu pečlivě připravoval, nicméně na výsledcích to vůbec nebylo 
znát a skončil na 7. místě ve skupině. Tak snad v příští sezoně zabere…

Letos se podařilo zapojit do soutěží i mládežnické mužstvo. Byla to jejich 
první sezona v dorostu, spíš zaměřená na sbírání zkušeností, ale i tak dosáhli 

na 4. místo v krajském přeboru. (složení družstva – Kubarič O., Plachta M., 
Eberl D., Růžička F., Heger K., Marvanová T., Pešanová N., Rillichová B).

Tenisové soustředění Mozolov 2015
Koncem června proběhlo v Mozolově již je-

denácté soustředění dětí z našeho tenisového 
kroužku. Počasí nám víc než přálo a jako každý 
rok jsme toto soustředění zakončili tradičním zá-
věrečným turnajem ve dvouhře. Vítězem se stal 
Plachta Martin, který po boji porazil ve finále 
Ninu Pešanovou 9/7. Na třetím místě se umístil 
Kubarič Ondřej. 

I přes všechno utrpení jsme tenisové soustředění 
přežili ve zdraví a doufáme, že příští rok se 
soustředění zase všichni zúčastníme.

Na podzim jsme si připomněli sedmé výročí 
odchodu paní Jiřiny Hametové, která stála 
u zrodu novodobého tenisového areálu a velmi 
se zasadila o existenci našeho klubu. 

Na její památku proběhl klubový tenisový turnaj, 
který nese její jméno a je jakýmsi symbolickým 
vyvrcholením a současně uzavřením sezony. 

Plachta R. a M.

Jde o losovaný turnaj ve čtyřhře, kdy se setkávají 
jak závodní tak rekreační hráči. Letošního ročníku 
se zúčastnilo rekordních 39 hráčů a myslím, že 
jsme si to všichni velmi užili. Vítězi turnaje se stali 
Jiří Šavrda s Radkem Červeným., kteří ve finále 
přehráli pár Plachta Martin/ Plachta Roman 
6/4. Na třetím místě se umístil Padevět Tomáš 
/ Růžička Filip. Cenu útěchy získal pár Padevět 
P./ Šlajsna J. 

Pro ty nejmenší jsme uspořádali dětský turnaj 
ve dvojhře, kdy spolu o první body bojovali naši 
nejmladší. Všichni se velmi snažili a děkujeme 
rodičům, kteří přišli morálně podpořit své ra-
tolesti. 

Vítězové sedmého ročníku Memoriálu J. Hametové  
Šavrda J. / Červený R. Růžička F. / Padevět T.
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Vítěz turnaje – Eichler Adam / 2.místo – Stejskalová Terezka / 3.místo – Adam Mustafa Ali

V současné době máme zazimovaný areál 
a budeme se těšit :) na příští sezonu. Ještě bychom 
touto cestou rádi poděkovali našim aktivním čle-
nům, kteří se podílí na chodu klubu. Nesmíme 

zapomenout na podporu od sponzorů a Města 
Týnec nad Sázavou. 

Za TK Týnec nad Sázavou
Roman Pl. 

m
yslím

eekologicky

Odevzdejte 
nefunkční zářivku 

ZDARMA 
do sběrné nádoby

 EKOLAMP ve sběrných 
dvorech, úřadech 

a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami.

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

ZAJÍMAVÉ PROVIZE

VÝPLATA KAŽDÝ TÝDEN

SAMOSTATNÁ PRÁCE

840 999 555

   HLEDÁME

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

info na
www.doorfin.cz/kariera
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 LAKÝRNICKÉ PRÁCE  SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE  PNEUSERVIS
 MECHANICKÉ PRÁCE  ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
 DIGITÁLNÍ PŘEJEZDOVÁ SBÍHAVOST 
 KOMPLETNÍ SKLOSERVIS
 NÁHRADNÍ VOZIDLA

  Individuální přístup k zákazníkovi, po tel. 
 domluvě svoz a rozvoz vozidel ZDARMA.
  Jsme smluvní opravnou šesti pojišťoven –  Česká 

poj.  a. s., Allianz a. s., Generali a. s., Triglav a. s., 
UNIQA a. s., nově i Česká podnikatelská poj. a. s.
  K nám můžete přijet již na první garanční 

 prohlídku.

Kontakt: 
Tel. 602 296 674, 241 950 429 

Chotouň 63,  254  01 Jílové u Prahy
Bližší informace na našem webu 

 www. autoserviscervenka.cz

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost
• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost
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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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Vanžura 

KLENOTNICTVÍ 
HODINÁŘSTVÍ 

• Provádíme hodinářské a zlatnické opravy a u vodotěsných 
hodinek CERTIFIKOVANÉ tlakové zkoušky 

• Výroba zlatých a stříbrných šperků na zakázku, vlastní 
modely snubních prstenů 

• Provádíme výkup zlata 

• Prodej a servis hodinek CASIO, CITIZEN, SEIKO, FESTINA, 
BENTIME, MPM, PRIM 

• Zakázkové rytí šperků a dárkových předmětů 

 

RODINNÝ PODNIK 
A VLASTNÍ PROSTORY 

ZARUČUJÍ 
 

NEJNIŽŠÍ CENY 
Pěší 518  

Týnec nad Sázavou  
tel.: 317 704 917 

více na www.klenoty‐vanzura.cz 
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