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TÝNECKÉ LISTY

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
dubnové Týnecké listy 

Vám přináší nové informace. 
Seznámit se můžete 
s novými občánky města, 
čekají na Vás zprávy o čin-
nosti spolků a škol. 

V tuto chvíli mám velkou 
radost z konečně provedené 

opravy rekonstruovaného přejezdu. Týnecké 
vlnění je tak snad už definitivně opět jen název 
našeho webového projektu. Děkuji Vám všem 
za trpělivost.

Stejně tak se už nebudeme muset stydět 
za týnecké nádraží. K opravené budově při-
bude i nové nástupiště. Ač to při letmém po-
hledu na staveniště není vidět, vypadá pěkně 
a moderně. Především je však mnohem bezpeč-
nější než dřívější peróny, a to je nejdůležitější. 
Věřím, že do začátku turistické sezóny bude 
naše nádraží už bez výkopů. 

Milé čtenářky a čtenáři, přeji Vám hodně 
radosti z jara, rodiny, přátel a třeba i toho 
přejezdu.

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice
•Proběhly schůzky s vedením firmy Fercom, 

a.s., a Metaz Týnec, a.s. Mluvilo se o využití 
pozemků, požadavcích na změny územního 
plánu, o využití železniční vlečky a zámě-
rech firem.

• Proběhlo setkání starostů s hejtmanem 
v Benešově. Diskutovalo se o stavbě dálnice, 
dopravě, zdravotnictví, zřízení záchytky…

• Byly zahájeny práce na dokumentaci pro 
územní rozhodnutí dálnice D3 včetně 
přivaděče pro Týnec. Součástí by měla 
být i přestavba křižovatky pod hotelem 
na okružní. Dokumentace pro územní 
rozhodnutí by měla být dokončena na jaře 
2017 a poté se začne projednávat podle 
zákona.

• Průběžně přijímáme požadavky na změny 
v jízdních řádech vlaků i autobusů. Případné 
požadavky na změny posílejte na radnici. 

• Proběhlo setkání osadního výboru s veřejností 
v Chrástu sídlišti. Diskutovalo se mimo jiné 
o dopravě, údržbě zeleně, umístění laviček 
a košů a vybavení hřiště.

• Penny market má stále zájem o výstavbu 
prodejny u nádraží. Proběhla informativní 
schůzka. Zatím nejsou k dispozici žádné 
podklady. Penny market jedná o pronájmu 
s vlastníkem pozemku.

• Přestavba vlakového nádraží se chýlí 
ke konci. Účastníme se kontrolních dnů 
stavby, kde připomínkujeme především 
úklid v okolí stavby. Mezideponie zeminy 

u přejezdu v Chrástu je dočasná a bude 
odvezena.

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:

•  firmou VDC kancelářská technika s.r.o. 
na provoz kopírovacích strojů. Firma dodává 
provozní materiál, město platí za každou 
kopii. Cena za kopii A4: černobílá 0,25 Kč, 
barevná 1,20 Kč.

• S firmou Trhy Aleš, spol. s r.o. o zajištění 
organizování trhů na Městské slavnosti 
Týnecký střep 6. 8. 2016 a Rozsvěcení 
vánočního stromu v Týnci nad Sázavou 
26. 11. 2016.

• S firmou Window Holding a.s. na vý-
měnu dveří v sokolovně v Kostelci (vstup 
do tělocvičny a nářaďovny) za cenu 37.047 Kč 
s DPH a na výměnu oken v ZUŠ za cenu 
138.620 Kč s DPH.

• S firmou B E S s.r.o. na stavbu chodníku 
na Brodcích za cenu 1.084.504 Kč s DPH.

Rada schválila poskytnutí darů 
a dotací:
• Dar Sboru dobrovolných hasičů Krusičany 

ve výši 6.000 Kč na dětský den a mikulášskou 
besídku.

• Dar Mysliveckému spolku Háj Pecerady ve výši 
15.000 Kč na myslivecké hospodaření.

• Dar pro Český zahrádkářský svaz Týnec nad Sá-
zavou ve výši 5.000 Kč na zajištění posvícenské 
výstavy.

• Dar pro Centrum adiktologických služeb 
Magdaléna, o.p.s. v Benešově ve výši 10.000 Kč.
Rada projednala rozpočtová opatření (drobné 

úpravy rozpočtu).
Proběhlo setkání s ředitelkami příspěvkových 

organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ). Byly projednány a schvá-
leny výsledky roku 2015 a rozpočty na rok 2016.

Z jednání zastupitelstva 
• Zastupitelstvo schválilo II. rozpočtové opatření 

zastupitelstva města pro rok 2016. Jde drobnou 
úpravu rozpočtu města.

• Byl projednán závěrečný účet města za rok 2015 
(výsledek hospodaření s přebytkem více než 20 
mil Kč) a zpráva auditora o přezkumu hospo-
daření (bez vad a nedostatků). 

• Město se stalo členem Národní sítě Zdravých 
měst. Důvodem členství je především 
metodická podpora asociace při realizaci 
projektu „Týnec nad Sázavou - zdravé 
město pro všechny“ a zavedení místní 
Agendy 21. To je nástroj ke zlepšování kva-
lity veřejné správy, strategického řízení, 
zapojování veřejnosti a budování místního 
partnerství, s cílem podpořit systematický 
postup k udržitelnému rozvoji na místní 
i regionální úrovni.
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Změna svozu odpadu

Plán svozu odpadu: 1. 3. - 31. 10. 2016          LICHÝ - týden

DEN ODPAD SVOZOVÁ MÍSTA

PONDĚLÍ

TKO Zbořený Kostelec, Pecerady, Brodce, Chrást - obec, Krusičany, Hrusice

plasty Zbořený Kostelec, Kněžina, Pecerady, Bukovany, Podělusy, Krusičany, Hrusice, 
Týnec, Chrást - obec, Chrást - sídliště, Čakovice

ÚTERÝ
TKO Týnec - podnik, Chrást - sídliště, Čakovice, Podělusy, Brejlov

chatové oblasti a nedostupná místa kompletní svoz ze všech lokalit

STŘEDA

TKO Bukovany

papír Čakovice, Chrást - sídliště, Chrást, Týnec - komplet, Podělusy,
Bukovany, Pecerady, Brodce, Zbořený Kostelec, Krusičany, Hrusice

TKO Větrov 1 x 14 dní

ČTVRTEK

bioodpad kompletní svoz všech lokalit - mimo týdenních svozů

TKO kontejnery Chrást - sídliště, Týnec

plasty Zbořený Kostelec, Kněžina, Pecerady, Bukovany, Podělusy, Krusičany, Hrusice,
Týnec, Chrást - obec, Chrást - sídliště, Čakovice

PÁTEK
TKO Týnec

odpadkové koše, ... kompletní svoz všech lokalit + Prosečnice - lom + každotýdenní bioodpad + VaK
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Projekty a dotace
Podané žádosti o dotace
• Týnec nad Sázavou – zdravé město pro všechny

Byla podána žádost o dotaci z Operačního 
programu zaměstnanost na projekt podporující 
efektivní veřejnou správu. Předmětem projetu 
je zavádění metody kvality místní Agendy 21 
a členství v Národní síti Zdravých měst ČR, 
školení pracovníků ve veřejné správě a tvorba 
strategických dokumentů – Strategického plánu 
rozvoje města, Plánu prevence kriminality 
a Filozoficko-architektonické koncepce. Cílem 
projektu je rozvoj strategického řízení ve veřejné 
správě a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím 
zvyšování kvalifikace. 

• Snížení energetické náročnosti budovy 
městského úřadu a budovy polikliniky

Byly podány žádosti o dotace z Operačního 
programu životní prostředí na kompletní 
zateplení a výměnu vnějších výplní otvorů obou 
budov. Cílem projektu je snížení energetické 
náročnosti budov a tím snížení nákladů na jejich 
provoz.

Rekonstrukce úřadu
Před dokončením je rekonstrukce městského 

úřadu v rámci projektu „Bezbariérový vstup 
na městský úřad.“ Nyní se čeká na kolaudaci. 
Pro méně pohyblivé lidi a rodiče s kočárky 

byla postavena venkovní nájezdová rampa 
k hlavnímu vchodu. Do prvního patra úřadu 
cestu usnadní vnitřní výtah. Přestavbou pro-
šly také toalety, které jsou plně bezbariérové. 
Stavbu provedla firma SYPOS-STAVBY s.r.o. 
Celkové náklady projektu jsou 3,4 mil. Kč včetně 
DPH(přesně 3 481 121 Kč). Projekt byl spolufi-
nancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu Odstraňování bariér v budovách 
domů s pečovatelskou službou a v budovách 
městských a obecních úřadů. Dotace uhradila 
847 000 Kč.

Martina Höhnová

Rozšíření školy
Přístavbu školního areálu ZŠ Komenského 

bychom rádi začali ještě letos. Oba pavilony 
propojí spojovací krček, ve kterém vzniknou 
tři odborné učebny a nové šatny. Stavět se 
bude i nová tělocvična. Pokud v tomto roce 
splníme Ministerstvem financí dané podmínky, 
a to stavební povolení a podepsanou smlouvu 
o dílo, získáme na projekt dotaci ve výši 

18,5 miliónu korun. Z toho 6,5 miliónů mu-
síme vyčerpat letos a zbývajících 12 miliónů 
v příštím roce. Nyní máme dokumentaci pro 
územní řízení a připravujeme výběrové řízení 
na dodavatele stavby. V listopadu bychom teo-
reticky mohli podepsat smlouvu o dílo a zahájit 
práce. Dokončení stavby předpokládáme tak, 
aby školní rok 2017/2018 mohl být zahájen 

v nových prostorách. Zároveň máme podanou 
žádost o dotaci na Ministerstvu školství. Pokud 
by se nepodařilo dosáhnout na peníze ani z jed-
noho dotačního titulu, museli bychom stavbu 
hradit částečně z rozpočtu města a částečně 
úvěrem.

Ing. Bedřich Pešan
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Vítání občánků
Dne 19. 3. 2016 proběhlo v obřadní síni 

Městského úřadu v Týnci nad Sázavou vítání 
občánků.

Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno 
celkem 21 miminek se svými rodiči a dalšími 
příbuznými. Program začal představením 
miminek a jejich rodičů. Následovalo vystou-
pení žáků Základní školy v Týnci nad Sáza-

vou. Vlastní uvítání provedla paní Mgr. Hana 
Váňová. Poté se rodiče podepsali do pamětní 
knihy města, maminky byly obdarovány kvě-
tinou a obdržely poukaz v hodnotě 3.000 Kč. 
Setkání bylo zakončeno fotografováním v tra-
diční kolébce. 

Marta Vrkoslavová
Kancelář tajemníka

Bieliková Marika

Boháček Kryštof

Fraňková Vanesa Chrudimský David

Khek Hugo

Kaňková Veronika Kavalírová Karolína

Lourimi Miriam

Komárek Patrik Landa Tomáš

Moravec Petr Novák Karel
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Pejšová Adél

Radačovský VáclavSoučková Adéla

Sedláková Natálie

Starec Jan

Šenk AlbertŠandera Jakub Žáčková Valentýna

Otevření kempu v Týnci
Kemp v Náklí se, ve spolupráci Bisportu a Města Týnce nad Sázavou, 

na konci dubna otevřel pro týnecké obyvatele. „Proč by se pro nás měl 
otvírat, když tam můžeme chodit, kdy chceme?“ ptáte se. To je sice 

pravda, ale moc jsme 
tam nechodili. Proč 
taky.  Zatím tak 
kemp sloužil spíš jen 
vodákům a sem tam 
zašly maminky s dětmi 
nakrmit  kachny. 
Od konce dubna však 
můžeme v kempu 
dělat i víc, než jen 
krmit kachny. Pojďme 
společně na prohlídku. 

Každý den, úderem desáté se otevírá půjčovna loděk nad jezem. Krásy naší 
řeky tak můžeme poznávat přímo z její hladiny. Kromě romantické anebo 
adrenalinové plavby, záleží na tom, s kým ji absolvujeme :), tak uděláme 
něco i pro svou fyzičku. A když už po náročném sportovním výkonu suchou 
nohou, někteří z nás možná i mokrou, vystoupíme na břeh, musíme doplnit 
vydané kilojouly a také tekutiny. To nejlépe půjde v občerstvovacím Busu. 
Zmrzlina, limonády, pivo, sladkosti … A co děti, mají si kde hrát? Navzdory 
známé písničce od Katapultu, pro děti zábavu také máme. Na dětském plácku 
si vyhrají ty menší, v lanovém parku se zabaví ty větší a my odvážní do-
spělí také. Když bude horko, Sázava nám nabídne svou chladivou náruč. 
A to všechno každý den až do setmění. Tak už víte, proč se otevřel týnecký 
kemp pro nás? 

lm
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Občanské průkazy
Blíží se podzimní volby do krajského 

zastupitelstva. Pokud se chystáte jít volit, 
zkontrolujte včas platnost občanských průkazů. 
O výměnu můžete požádat u kteréhokoliv 
obecního úřadu s rozšířenou působností, 
v hlavním městě Praze u úřadu městské části 
Prahy 1 až 22. Doporučená lhůta pro podání 
žádosti je 30 – 60 dnů před koncem platnosti 
stávajícího občanského průkazu, nejpozději 
však do 15 pracovních dnů po dni, ve kte-
rém došlo ke skončení platnosti občanského 
průkazu. Seznam pracovišť a jejich adresy, kde 
lze podat žádost o vydání občanského průkazu, 
je uveden na webových stránkách Ministerstva 
vnitra (Služby pro veřejnost, Rady a služby, 
osobní doklady). 

Výstava se koná od 2. 5. 2016 do 30. 5. 2016 na radnici v Týnci nad Sázavou

Zkontrolujte si dobu platnosti 
Vašeho občanského průkazu
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Z únorové svodky městské policie
1. 2. 2016 – Zjištěno strážníky vypadlé víko 
u sloupu veřejného osvětlení u přechodu pro 
chodce u kurtů. Víko nainstalováno zpět. 
Informace předána firmě Eltodo.
2. 2. 2016 – V ulici Benešovská zjištěna otevřená 
pojistková skříň na domě. Kontaktována firma 
Eltodo.
3. 2. 2016 – Ve spolupráci s pracovnicí městského 
úřadu provedena kontrola výherních hracích 
automatů v provozovnách v Týnci n. Sáz.
4. 2. 2016 – Odchycen volně pobíhající pes 
u Lidlu. Zjištěn majitel, kterému byl pes předán.
6. 2. 2016 – Řízena doprava v obci Podělusy 
z důvodu pořádání masopustu.
6. 2. 2016 – Vykázána skupina mladíků ze zastávky 
autobusu na autobusovém nádraží, kde nečekali 
na spoj, ale trávili svůj volný čas.
6. 2. 2016 – Zákrok proti agresivní osobě 
na vlakovém nádraží, která se pokoušela poškodit 
automat na kávu.
6. 2. 2016 – Vykázána skupina mladíků 
z vlakového nádraží v nočních hodinách z důvodu 
rušení nočního klidu.
9. 2. 2016 – Spolupráce s hlídkou PČR Týnec při 
hledání pohřešovaných osob.
10. 2. 2016 – Strážníci řešili nedovolené parkování 
mezi panelovými domy v Týnci.

10. 2. 2016 – Zjištěna poražená srna u silnice 
před Zbořeným Kostelcem. Zajištěna její likvidace 
přes myslivecký spolek.
11. 2. 2016 – Přijali strážníci telefonické 
upozornění na nedovolený pouliční prodej v Týnci 
nad Sázavou. Po příjezdu hlídky na místo se zde 
ani v okolí již prodejci nenacházeli.
12. 2. 2016 – Byla hlídka MP telefonicky 
upozorněna na podezřelou skupinu osob 
pohybující se v Chrástu osadě. Po příjezdu hlídky 
se v uvedené lokalitě už nikdo nenacházel.
12. 2. 2016 – Řešeno nedovolené parkování v ulici 
K Náklí.
15. 2. 2016 – Při pochůzkové službě v okolí 
OD Hruška zjištěn nedovolený výlep 
na plakátovací ploše města. Vše bylo vyřešeno 
s majitelem plakátu.
16. 2. 2016 – Odchycen volně pobíhající pes 
v Chrástu osadě. Jednalo se o štěně, pro které si 
přišel během chvíle jeho pán.
16. 2. 2016 – Přijato telefonické upozornění na dva 
mladíky, kteří se pokoušeli vyndat kanálovou mříž 
před barem Neplecha. Po příjezdu hlídky na místo 
se zde tito dva mladíci již nenacházeli a mříž 
zůstala na svém místě.
20. 2. 2016 – Řešeno nedovolené parkování v ulici 
Družstevní.

20. 2. 2016 – Spolupráce strážníků s IZS Benešov 
při požáru ve Zbořeném Kostelci.
22. 2. 2016 – Odchycen volně pobíhající pes 
na pěší zóně v Týnci. Zjištěn majitel, kterému 
byl následně pes předán.
26. 2. 2016 – Přijali strážníci stížnost na volné 
pobíhání psa v Chrástu sídlišti. Celá záležitost 
byla předána k dalšímu řešení přestupkové komisi 
v Týnci n. Sázavou.
26. 2. 2016 – Ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec 
šetřeno v obci Čakovice nedovolené pokácení 
stromů.
27. 2. 2016 – Likvidace olejové skvrny 
na železničním přejezdu v Týnci ve spolupráci 
s hasiči Benešov a Pecerady.
27. 2. 2016 – Byl v obci Chrást sídliště odchycen 
volně pobíhající pes labrador.
28. 2. 2016 – Ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec 
byla zadržena silně agresivní osoba pod vlivem 
omamných a psychotropních látek, která řídila 
své vozidlo.
29. 2. 2016 – Zjištěna vytékající voda 
do vozovky v Týnci nad Sázavou – Brodce 
z důvodu vypouštění Podhajského rybníka 
a následného ucpání odtokového kanálu, který 
byl ve spolupráci s pracovníkem technických 
služeb zprovozněn. 

Poděkování městu 
Týnec nad Sázavou

Ve dnech 11. 3. – 13. 3. 2016 se uskutečnila 
vzdělávací konference mezinárodní studentské 
organizace AIESEC, která mimo jiné působí 
i na půdě Univerzity Karlovy. Ráda bych touto 
cestou poděkovala městu Týnec nad Sázavou 
za podporu celé akce, čímž přispělo k rozvoji 
dalších mladých lidí.

Hanka Křemenová, prezidentka
 AIESEC CUNI Praha
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A co děti …
Jak se máme v týnecké školce

Duben je ve školkách ve znamení zápisu dětí 
pro nový školní rok. Je tomu tak i v naší mateřské 
škole, a tak jsme se rozhodly vás pozvat na malé 
nahlédnutí pod pokličku našeho vzdělávacího 
menu.

Ve školce pracujeme podle Školního 
vzdělávacího programu s názvem: „Duhová 
cesta“. Program jsme vytvořily s p. učitelkami tak, 
aby vyhovoval podmínkám naší mateřské školy, 
vzdělávací nabídka vyhovuje smíšeným třídám, 
které v naší školce máme. Výhodou heterogenních 
tříd je možnost, aby sourozenci navštěvovali 
školku společně, starší děti mají možnost 
poskytnout pomoc mladším, mladší se mohou 
spoustu věcí naučit nápodobou od starších. Další 
výhodou je, že i přes velký počet dětí ve třídách 
můžeme k dětem přistupovat v průběhu dne 
individuálně a skupinu předškoláků dobře 
připravovat na vstup do základní školy. Paní uči-
telky si pro děti pravidelně připravují bohatý pro-
gram, nechybí ani divadelní představení, kterými 
nás jezdí bavit divadelní spolky přímo do školky. 
V letošním školním roce také spolupracujeme 
s centrem ekologické výchovy, vzdělávací pro-
gramy na míru dětem z MŠ nám paní lektorky 
připravují také přímo ve třídách.

Všechny třídy ale stejné nejsou, každá paní 
učitelka do své třídy přinese svůj osobitý styl, 
profiluje třídu trochu jiným směrem. Aby si 
rodiče mohli vybrat třídu, která by jejich dětem 
nejvíce vyhovovala, zpracovaly paní učitelky 
charakteristiky jednotlivých tříd. Ty si pak rodiče 
mohou prostudovat na webových stránkách 
školky.

V rámci hodnocení průběhu vzdělávání dětí, 
vytváříme společně s dětmi portfolia. Jsou to 
takové „dětské knihy,“ do kterých paní učitelky 
zaznamenávají pokroky jednotlivých dětí a děti 
si do nich vkládají obrázky, pracovní listy a další 
materiál podle vlastního uvážení. Portfolia slouží 
mimo jiné i k tomu, aby děti mohly společně 
s paní učitelkou sledovat vlastní pokroky, a jejich 
prostřednictvím se učí hodnotit vlastní práci, 
úspěchy, ale i případné neúspěchy. Tyto „knihy“ 
patří dětem a odnesou si je domů, až ukončí 
docházku do školky, tedy než půjdou do školy.

V březnu jsme do školky pořídili interaktivní 
rámeček. Slouží k obohacení vzdělávací nabídky 

v MŠ(je to obdoba interaktivní tabule, ale pro 
nás cenově dostupnější). Naším cílem je dětem 
nejen obohatit vzdělávání, ale především ukázat, 
že ICT prostředky neslouží pouze k zábavě, ale 
jejich prostřednictvím se lze učit a získávat nové 
informace.

Nesmím zapomenout na naši školní jídelnu. 
Paní kuchařky připravují jídlo tak, aby bylo pro 
děti chutné a lákavé. Samozřejmě mají také svá 
pravidla, kterými se musí řídit a tak je zajištěno, 
že strava ve školce je vyvážená, pestrá a odpovídá 
požadavkům zdravého životního stylu.

Ve školce se toho děje mnoho, a kdybych chtěla 
všechno napsat, byl by z toho článek dlouhý 
a možná i nudný. Tak jen ve zkratce: na podzim 
se děti seznamují s novým prostředím, novými 
kamarády, podnikají vycházky do okolí školky, 
do lesa, pracují s přírodním materiálem… Zima 
nám přináší čas vánoční, děti a paní učitelky 
zvou rodiče i prarodiče do školky na vánoční 
posezení, vystupují v domě s pečovatelskou 
službou, na rozsvěcení vánočního stromu, 
zdobí vánoční stromky ve městě, pokud to 
počasí dovolí, užívají si zimních radovánek 
na sněhu……jaro se ohlásilo velikonočními 
svátky, děti vyráběly kuřátka, zajíčky, beránky 
z různých materiálů, zdobily vajíčka, zpívaly 
písničky. Některé třídy se chystají na návštěvu 
do knihovny…Zbývá nám ještě pár měsíců 
do konce školního roku a my se těšíme, že si 
je užijeme. Čekají nás školní výlety, budeme 
slavit Den dětí, půjdeme se s předškoláky 
podívat do školy, než se s nimi v červnu nadobro 
rozloučíme a pak…nebudeme předbíhat, je 
teprve jaro!

A jestli vás zajímá ještě něco jiného, přijďte 
se nás zeptat do školky ve středu 15. 6. 2016. 
Máme totiž DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a moc 
se na vás těšíme. 
   
   Za MŠ Týnec nad Sázavou 

Eva Toušová
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Maškarní ve školce 
V měsíci únoru probíhaly ve všech třídách 

Mateřské školy v Týnci nad Sázavou maškarní 
karnevaly. Ve třídě „Lišáci“ se také děti vyřádily. 

Soutěže střídal tanec, při kterém se děti učily 
i společenské etiketě. Zpestřením byla návštěva 
babičky Kačenky Hrubé, která všechny masky 

zkrášlila malůvkami na obličej, za což jí moc 
děkujeme. 

Alena Povolná – učitelka 2. třídy Lišáci.

Poděkování
Srdečné poděkování patří trojici dívek Terezce Morávkové, Terezce 

Stejskalové a Simonce Opauszka. Děvčata našla můj ztracený fotoaparát 
a zajistila jeho odevzdání na městskou policii. Opravdu mě těší, že se ještě 
najdou poctiví nálezci. 

Současně patří velký dík i příslušníkům městské policie, kteří si dali tu 
práci, našli mě a fotoaparát mi vrátili. Nebylo to jednoduché, neboť na něm 
nebyla adresa a na snímkách byla většinou moje vnučka, která není místní. 

Ještě jednou všem díky, díky, díky.
      Vděčná Jana Zelenková
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Velikonoční výstava
V letošním školním roce v měsíci březnu se v naší 

škole uskutečnila velikonoční výstava. Všichni 
jsme se moc těšili. Děti ze školy Komenského 
a Benešovská s paní učitelkami vyrobily spousty 
krásných výrobků, do tvoření se pustili i žáci školní 
družiny. Naše třída vytvořila jarní slámové věnce 
ze skořápek, peříček a břečťanu. Všem se výrobky 

moc povedly. Některé maminky a paní učitelky 
napekly do kavárny tradiční velikonoční pokrmy. 
Příprava v pátek dopoledne byla velmi dlouhá. 
Musely se nosit stoly a všechny vyrobené věci se 
musely přenést.

Výstava byla zahájena 18. března ve 13 hodin. 
Někteří žáci prodávali nádherné výrobky. 

V kavárně se také prodávalo. Přišlo strašně moc 
lidí, kteří byli nadšení, že si mohou koupit krásné 
výtvory.

Výstava se mi moc líbila a určitě i všem lidem, 
kteří ji navštívili. Už se těším na další.

 Nikola Berková, 4. A

Andrsenova noc
Dnes Vám budu vyprávět o Andersenově noci.
Dne 1. dubna v 17:45 jsme měli sraz ve třídě. 

Tam jsme si rozložili karimatku a spacák. Potom 
jsme šli do knihovny, a tam venku si povídali 
O Malé mořské víle. Když jsme vešli dovnitř, tak 
tam bylo stanoviště a jedno z nich bylo malování 

po sádře, druhé bylo navlíkání korálků, třetí vyrá-
bění větrníku a čtvrté malování masek. Poslední 
program v knihovně byla Šmoulí pohádka. Když 
jsme přišli do školy, tak jsme se zamaskovali mas-
kami, které jsme si měli přinést, a dělali jsme pro 
1. C a 2. C noční bojovku na zahradě. Potom jsme 

si šli k ohni opéct buřty. Když jsme šli do věže, bylo 
asi 22:30. Jako první jsme dělali to, že jsme měli 
škrabošky na očích a měli jsme se trefit do míče. 
Postupně jsme pak chodili do věže. Když jsme šli 
spát, paní učitelka nám četla pohádku.

Dominika Tůmová a Marie Papežová
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Noc s Andersenem v knihovně 
Tento rok naše děti už po patnácté nespaly ve svých postýlkách, ale 

strávily noc ve spacáku ve společnosti pohádek. Knihovna, hrad i škola 
svítily dlouho do noci, protože rozpustilí Šmoulové v knihovně, strašidla 
na hradě a naše šikovné děti – to je síla.

Ivana Nováková, vedoucí knihovny
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Družina v Táboře 
V sobotu 16. 4. 2016 jsme se měli sejít 

na vlakovém nádraží v Benešově v 7:00. Chvilku 
jsme čekali, ale potom jsme šli na třetí nástupiště. 
Na zdech u schodů byly krásné obrázky vlaků 
a další jiné obrázky budov z okolí. Když jsme 
došli na třetí nástupiště, tak tam projížděli 
vlaky a potom přijel náš vlak, který nás odvezl 
do Tábora. Nastoupili jsme do něj a sedli jsme si 
do vagónu. Povídali jsme si a jedli jsme svačiny. 
Klárka nám ukazovala fotky z fotoaparátu. Po cestě 
vlakem jsme viděli krásnou krajinu. V Táboře 
celá družina vystoupila. Všichni šli na náměstí 
a cestou jsme viděli na stromech spoustu ptačích 
hnízd. Na náměstí jsme se nasvačili. Pak jsme 
šli do Muzea Lega. V Muzeu Lega nám pán 
nejdříve pustil pohádku o tom, jak vzniklo Lego. 
Potom jsme si prohlíželi modely z Lega. Viděli 
jsme Lego Star Wars, Piráti z Karibiku a další 
jiné krásné výtvory. Když prohlídka skončila, 
mohli jsme si koupit něco z Lega. Potom jsme šli 
do Muzea čokolády a marcipánu. Nejdříve jsme 
měli prohlídku po muzeu, byly tam panenky 
v marcipánových šatech a klobouky z marcipánu. 
Potom si všichni šli vyrobit čokoládové oválky. 

Nejdříve jsme si vybarvili formu, a když jsme 
to měli hotové a suché, tak si někdo do formy 
nalil hořkou čokoládu nebo mléčnou čokoládu. 
Museli jsme počkat, až čokoláda ztuhne, tak jsme 
se šli podívat na čokoládová auta a marcipánové 
postavičky. Byli tam 
například postavičky 
z  M a d a g a s k a r u , 
Hurvínek a další. Po-
tom jsme se šli podí-
vat do pekla, mezitím 
nám čokoláda ztvrdla. 
Do pekla se šlo přes 
Perníkovou chaloupku. 
V pekle byli dva čerti, 
kteří spali. Oběd jsme 
měli v malé restau-
raci v muzeu. Potom 
nám poslali krabice 
s našimi čokoládami 
v sáčku. Nakonec jsme 
šli do Housova mlýna. 
V Housově mlýně byly 
filmové zbroje, pravé 

zbraně i kopie. Dali nám potěžkat helmy, brnění 
a meče. Moc se mi to tam líbilo. Těším se na další 
výlety.

Karolina Martináková
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Družina v Táboře podruhé
V sobotu 16. 4. 2016 v 7 hodin ráno jsme se sešli na nádraží v Benešově 

a jeli jsme rychlíkem do Tábora. Tam jsme měli naplánovanou návštěvu 
muzea Lega, čokolády a marcipánu a Housův mlýn. Nejprve jsme si 
na náměstí snědli svačinu a prohlédli jsme si sochu Jana Žižky. A poté 
jsme šli do Muzea Lega, tam nám nejdříve pustili 15 minutový film o tom, 
jak vzniklo Lego. Poté jsme si šli prohlédnout modely. Když jsme si vše 
prohlédli, tak jsme se vydali do Muzea čokolády a marcipánu. Bylo tam 
mnoho modelů z čokolády, například Mr. Bean nebo Jaroslav Jágr. Také 
tam byly modely z marcipánu, například šaty. V přízemí muzea bylo 
čertovské podzemí, tam byli čerti i Jeníček s Mařenkou. Potom jsme se 
vydali do dílny, kde si každý vyrobil šest kousků čokolády. To bylo super. 
Nakonec jsme se vydali pěšky do Housova mlýna, kde je filmová zbrojnice. 
Bylo tam mnoho zbraní a brnění. Některé si zahráli i ve filmu, například 
Poslední Samuraj nebo Kleopatra. Skvělé bylo, že jsme si mohli i některé 
věci zkusit. Po prohlídce jsme si vyzkoušeli táborské dětské hřiště(kolotoč, 
skluzavku a šplhací stěnu). A poté už jsme se vydali na vlakové nádraží, 
kde jsme vyhlíželi vlak, který nás odvezl do Benešova. Tam na nás čekali 
rodiče. Výlet byl super a už se těšíme na další.

Vojtěch Prokeš, Mariana Horňáková, 
Klára Kožíšková, ZŚ Benešovská

 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. SUKA BENEŠOV
pobočka Týnec nad Sázavou  pořádá zápis žáků na školní rok 2016 –  2017

HUDEBNÍ OBOR

30. 5. a 1. 6. 2016 od 12.30 do 17 hodin
Zápis se koná v Benešově, v učebně č. 18 –  1. patro.

Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce, která se skládá:

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

Na pobočce Týnec se vyučují tyto nástroje: klavír, keyboard, akordeon, zobcová a příčná flétna, klarinet, kytara, saxofon, zpěv.
Ostatní nástroje(housle, violoncello, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba, bicí nástroje) se vyučují v Základní umělecké škole J. Suka Benešov.  
Mohou se přihlásit i starší žáci.
Taneční, literárně dramatický a výtvarný obor se vyučují pouze v Benešově.
Letos se neotevírá ročník pro předškolní děti.

Filmový festival Jeden svět očima dětí ze „staré“ školy
Ve středu 6. 4. 2016 jsme jeli do Benešova 

na filmový festival Jeden svět. Asi kolem půl 
deváté jsme se šli obout a přemístili jsme se 
na autobus. Asi po pěti minutách přijel, skoro 
všichni chtěli dozadu na „pětku“. Když jsme dojeli 
do Benešova, tak jsme šli na náměstí. Po prohlídce 
náměstí jsme se vydali do knihovny, kde jsme 
chvíli čekali a chvíli si krátili prohlížením obrazů. 
Uvnitř nám paní knihovnice pustila tři filmy, které 
byly součástí festivalu.

První byl o jedné dívce, které se už od první 
třídy posmívali a šikanovali jí, že je obézní. Tak 
vyhledala s mamkou odbornou pomoc, díky které 
se jí podařilo zhubnout.

Druhý příběh byl o uprchlících. Syrský chlapec 
odcestoval do Nizozemska jen se svým strýcem, 
se svými rodiči si mohl jen skypovat. Jednou se 
ho paní učitelka ptala před celou třídou, jestli 

mu nechybí rodiče. On řekl, že mu chybí moc 
a potom se ptala ostatních dětí, a ty řekly, že 
by to bez rodičů nevydrželi, a že ho obdivují. 
Asi po roce za ním přiletěla jeho rodina 
a dali jí do tábora 
pro uprchlíky.

Třetí byl o domě pro 
mentálně postižené 
lidi. V domě bylo osm 
dospělých, kteří byli 
mentálně postižení, 
a starala se o ně ro-
dina. Její součástí byla 
i 10letá holčička, ta se 
o ně starala moc hezky 
a nepřišlo jí divné, že 
jsou jiní.

Po každém filmu 
jsme o něm mohli 

podiskutovat s paní knihovnicí. Festival byl 
SUPER!

Simona Orsáková, Marie Papežová (5.B) 
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Školní ples
V sobotu 5. 3. 2016 proběhl v KC Týnec nad 

Sázavou již 13. školní ples, letos opět maškarní.
Masek byla spousta a opravdu úžasné. K tanci 

nám zahrála kapela „ROŠÁDA“, o hladký průběh 
večera se postarali členové výboru SRPDŠ. Ráda 
bych tímto všem poděkovala.

A Vás ostatní zvu, přijďte příští rok, určitě se 
pobavíte a nebudete litovat.

Za SRPDŠ Eva Toušová
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Mateřské centrum Motýlek –  jak jsme prožili zimu a počátek jara
ÚNOR: 
Maškarní karneval

I v letošním roce jsme uspořádali pohádkový 
maškarní bál, který se konal jako již tradičně 
v únoru. Hráli jsme si, zpívali a tančili s dětmi. 
Atmosféra byla úžasná a děti samozřejmě dostaly 
i sladkou odměnu. 

BŘEZEN: 
Jarní bazárek 

Dne 5. 3. proběhl v prostorách ZŠ Týnec jarní 
a letní bazárek. Máme moc velkou radost, že 
se bazárek těší stále větší oblibě, což dokazuje 
velký počet prodávajících. Na podzim se těšíme 
u prodeje podzimních a zimních věcí!
Den pro maminky

8. 3. 2016 se slaví mezinárodní den žen, 
proto jsme letos připravili pro naše maminky 
dárek formou dopoledne stráveného ve spo-
lečnosti kosmetičky a fotografa. Maminky se 
mohly nechat nalíčit a udělat fotografie sebe 
i svých dětí. Poseděly u kávy a dortíku a užily 
si příjemné chvíle. 

Velikonoční jarmark na hradě
Letos jsme se zúčastnili velikonočního jar-

marku na hradě Týnec, který se konal 27. 3. 
2016. Pro návštěvníky jsme měli připraveny 
výrobky s velikonoční tématikou a také pečené 
domácí cukroví. Vše jsme vyráběli s dětmi sami. 
Pro rodiče byla možnost nákupu výrobků a děti 
měly připravený koutek s kreslením. Jarmark 
se nám velice líbil a plánujeme se zúčastnit 
i další rok. 

DUBEN: 
Čistá řeka Sázava

Jako každý rok jsme se 
připojili k projektu Čistá 
řeka Sázava. Sešli jsme 
se 7. 4. 2016 tradičně 
v Náklí. V letošním roce 
se nás sešel rekordní po-
čet 34 osob. Letos poprvé 
jsme se spojili s místním 
skautským oddílem, který 
při úklidu neúnavně po-
máhal. Celkem za skauty 
a MC Motýlek pomáhalo 
26 dětí a 8 dospělých. 
Všichni dostali rukavice 
a pytle na odpadky, vy-
čistili jsme úsek nejen 
v Náklí, ale celý pravý 
břeh až směrem k Bis-
portu. Užili jsme si čers-
tvý vzduch, dětem ukázali, jak důležité je po sobě 
uklízet a naučili se něco o přírodě. Doufáme, že 
příští rok se Vás zapojí ještě více!

A na co se můžete ještě tento rok těšit? Vedle 
pravidelného programu, který je uveden na našich 
internetových stránkách www.mcmotylek.cz, 
plánujeme následující akce:

KVĚTEN: KŘÍDOVÁNÍ, MINIOLYMPIÁDA, 
EKOVLÁČKEM ZA MEDVĚDEM

Sledujte plakáty na vývěskách, FB a web.

Kateřina Pikousová, 
organizační koordinátorka MC Motýlek
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Jaro ve skautském oddílu TYSAN
Lyžovačka na horách
Jako každý rok jsme i letos trávili jarní 

prázdniny na lyžařském kurzu. Tentokrát jsme 
se vydali objevovat kouzlo krkonošských Vít-
kovic. Z počátku to vypadalo, že nám počasí 
nebude přát, ale po první dnu deště a bahna 
se umoudřilo a všichni jsme si ve zbytku týdne 

mohli užít tu správnou lyžovačku. Hned na za-
čátku týdne jsme zjistili, že někde v okolí naší 
chaty se nachází kráter, kterým se dá sestoupit 
až do středu Země. Tam jsme se po každém 
návratu ze sjezdovky vydávali, naštěstí nikdo 
zde nezůstal a po krásném týdnu jsme se všichni 
vrátili v pořádku domů.

Mravenci a Opice v Benešově
Naši odvážní Mravenci a ještě odvážnější Opice 

se zúčastnili benešovského Závodu světlušek a vl-
čat. Stihli během něj nejen potkat spoustu pohád-
kových postaviček, ale i zachránit Večerníčkovu 
ztracenou čepici. 

Hana Kadrnožková

Čtrvrťáci soutěžili v jízdě zručnosti
Dopravní soutěž pro děti ze čtvrtých ročníků 

týnecké základní školy připravili strážníci 
městské policie Týnec nad Sázavou. Ve čtvrtek 
28. dubna na parkovišti před městským úřa-
dem děti soutěžily ve slalomu, pokoušely se 
přenést z jednoho místa do druhého kelímek 
plný vody a zvládnout musely i jízdu po hou-

pacím prkně.  Na připraveném dopravním 
hřišti se kluci i holky učili dopravní předpisy, 
v praxi si vyzkoušeli jízdu podle značek i podle 
pravidla pravé ruky.  Všichni soutěž přestáli 
ve zdraví, příliš velké dopravní karamboly 
se nekonaly, a vítězové si odnesli plné tašky 
dárků.
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Týnečtí skauti
Historie střediska a oddílu „TYSAN“ 

Týnečtí skauti oslavili sedmdesát let od svého 
vzniku. O historii střediska a oddílu Tysan 
si s jeho členem Janem Jiráněm povídala Lenka 
Morávková: 

V minulém čísle Týneckých 
listů jsme se dozvěděli o začátcích 
skautingu u nás i ve světě, o historii 
týneckého TYSANU až do roku 1949, 
kdy byl skauting Komunistickou 
stranou zakázán. Co bylo dál:

K obnově činnosti skautingu došlo 
v Československu v roce 1968, ale 
už v roce 1966 vedl Lumír Richter 
pionýrský oddíl, který byl složen z dětí 
z různých tříd. Tento pionýrský oddíl 
se později stal základem obnoveného 
střediska TYSAN. To je oficiálně 
registrováno až 11. září 1968, kdy 
je registrován chlapecký oddíl, právě 
pod vedením Lumíra Richtera. Dívčí 
oddíl vzniká ani ne o dva měsíce 
později 1. listopadu 1968, ten vede 
Maryša Šlenkrtová. Klub oldskautů byl založen 
až 18. května 1969, čímž byla dovršena obnova 
střediska TYSAN. Po registrování členů v roce 
1970 mělo středisko 120 členů. Skautská klu-
bovna se v této době nacházela v bývalé prodejně 
potravin v sídlišti ve svobodárně METAZU.

V té době však skautský oddíl TYSAN svou 
činnost opět musí ukončit…

Z důvodu postupující normalizace 
v Československu došlo k opětovnému zakázání 
skautingu. Skautská činnost v Týnci nad Sázavou 
je tím také přerušena. Ačkoliv se jednalo 
o poslední zákaz skautingu, byla i tak skautská 
činnost na dalších 20 let přerušena. 

Takže skokem dvaceti let do porevolučního 
období … 

Junák se v té době vrací k životu. První kroky 
o obnově skautingu v Týnci jsou prezentovány 
na plenárním zasedání Městského národního 
výboru 8. února 1990 a o měsíc později 3. 
března 1990 je středisko obnoveno. Obnovy se 
účastní i skauti, kteří byli aktivní hlavně na konci 
60. let. Jde především opět o Lumíra Richtera, 
který se stal vedoucím střediska. Chlapecký oddíl 
převzali Jan Makovec a Zdeněk Měrka, v roce 
1991 je doplnil Martin Láska. Dívčí oddíl mají 

na starosti Dana Oktábcová a Jana Pavlíková, 
sestry, obě rozené Kajnarové. Klub oldskautů ve-
dou Lumír Richter, Ladislav Balej a Jiří Konvička. 
Skautská klubovna se od roku 1992 nachází opět 
u Janovického potoka, tentokrát ale na pravém 

břehu. Její výstavba je zásluhou hlavně Zdeňka 
Měrky, který ji postavil za pomoci otců dětí, které 
v té době chodily do skauta.

Jak roky plynou, bohužel odchází starší 
skautská generace 
d o  „ s k a u t s k é h o 
důchodu“. I proto se 
středisko mění na od-
díl, který se stal součástí 
spřáteleného střediska 
v Kamenici. Vedoucí 
oddílu byla po dlouhou 
dobu Dana Oktábcová. 
V roce 2009 ji vystřídala 
Tereza Pavlíková.

Ani sníh ani mráz 
na skauty neplatí – to 
se dá usuzovat z toho, 
že v zimě i v létě 
trávíte nejvíce času 
v přírodě …

K pravidelným akcím patří samozřejmě 
skautské tábory. V 90. letech jsme velmi často 
tábořili u Krchleb nebo Vlkonic. Od roku 2002 
téměř pravidelně každý rok jezdíme na tábořiště 
v Podolí u Vojkova. Jen v roce 2010 jsme tábořili 

v Ronově nad Doubravou 
a v roce 2013 v Pořešíně. 

Náš oddíl táboří 
v tee-pee. Velkou tradici 
má zimní tábor, na který 
se jezdí v době jarních 
prázdnin. Během doby, 
co se pořádají, jsme 
vystřídali několik chat 
a hor, mj. Bařinku 
v Beskydech, chatu Tesla 
v Krušných horách nebo 
Vítkovice v Krkonoších 
a Železnou Rudu 
na Šumavě.

Na začátku nového 
tisíciletí se nám podařilo 

navázat kontakt s Jaromírem Biolkem a Mildou 
Vackem, a na nějakou dobu jsme tak činnost 
rozšířili o vodáckou činnost. V rámci ní bylo 
zorganizováno několik vodáckých táborů, během 
nichž se sjelo několik řek, mj. Sázava, Berounka 

nebo Ohře. 
Týnecký oddíl má i sportovní 

úspěchy … K naší další pravidelné 
činnosti patří účast na Svojsíkově 
závodu a Závodu světlušek a vlčat. 
K našim největším úspěchům 
v těchto závodech patří postupy 
do krajského kola. Dále se 
účastníme i Turistických závodů, 
kde několik našich členů postoupilo 
na mezinárodní mistrovství mezi 
Českou a Slovenskou republikou. 
K akcím, kde je naše účast pravidelná, 
patří závod 24 hodin na koloběžce 
nebo Kebuleho závod dračích lodí. 
Každý rok rozdáváme pravidelně 
před Vánocemi Betlémské světlo. 
Od roku 2000 se také s dobrými 

výsledky účastníme okresního turnaje v ufobale, 
což je sport, který má pravidla podobná házené, 
a hraje se s létajícím talířem.

Přátele máte mezi skauty po celém světě …

Náš oddíl se také zúčastnil několika 
mezinárodních akcí. Poprvé jsme byli v roce 
2000 na holandském národním jamboree a to 
společně s členy oddílů z Kamenice. Na další 
mezinárodní akci jsme vyrazili o deset let 
později –  a to opět společně s našimi známými 
z Kamenice. Jednalo se o Středoevropské 
jamboree, které se konalo v Maďarsku 
a jmenovalo se ConCordia. V roce 2012 jsme 
vyrazili na celoevropské setkání roverů a rangers 
na Roverway do Finska. Někteří naši členové 
byli jako dobrovolníci na skautské základně 
Zellhof v Rakousku, resp. na švédské základně 
Vässarö. Z velkých akcí konaných v České 
republice se účastníme ObRoku, kterého jsme 
se od roku 2009 neúčastnili pouze v roce 2013, 
a nepravidelně i Mikulášského semináře.

Děkuji za rozhovor a přeji nám všem, ať 
skauting už nikdo nikdy nezakáže … 

lm
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Senioři stále mladí ….

Ukončení semestru U3V
Studenti Univerzity třetího věku(U3V) 

zakončili dne 11. 4. 2016 další semestr studia, 
který byl zaměřen na „Dějiny oděvní kultury 
III.“ Nový semestr bude začínat 26. září 2016 
a tentokrát si studenti vybrali téma: „Včelařský 
rok.“ V celkem šesti přednáškách je lektor 
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., bude seznamovat 
s těmito tématy: Med; Časné jaro; Jaro; Choroby 
včel; Podletí, příprava na zimu; Chov a výměna 
matek, těžba vosku. Budeme velice rádi, když 
se k nám připojí další studenti. Více informací 
podá Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka, 
tel.: 317 701 937, e-mail: vrkoslavova@mes-
totynec.cz 

Marta Vrkoslavová
Kancelář tajemníka

Setkání s harmonikářem 
Oblíbená akce seniorů se uskutečnila 12. března ve společenské míst-

nosti DPS. Začínala v 15 hodin a už dlouho předtím se natěšení tanečníci 
i posluchači scházeli a povídali si u prostřených stolečků. Připraveno 
bylo i malé pohoštění, a tak čas u kávy a moučníku příjemně ubíhal. 
Tóny harmoniky, kterou rozezněly ruce Romana Bumbálka i rytmické 
bubnování v podání Josefa Kubáta, nenechalo nikoho dlouho v klidu. 
Co na tom, že taneč-
níkům bylo i 80 a více. 
Na jejich elánu a chuti 
se bavit, to poznat 
nebylo. Odpoledne 
příjemně ubíhalo, pře-
houplo se i do večera 
a stále se nikomu ne-
chtělo domů. Poslední 
tanečníci už odcházeli 
až za tmy a se slibem: 
„Musíme se co nevidět 
zase sejít.“ A protože 
sliby se mají plnit, tak 
příští Setkání s har-
monikářem se usku-
teční už za pár dní. 
V sobotu 14. května. 
Přijďte také. 

lm

Josefská s Týnečankou
V neděli 20. března se velkém sále Společenského centra Týnec uskutečnila 

tradiční a populární akce Josefská zábava s Týnečankou. Několik desítek lidí 
protančilo celé nedělní odpoledne. Týnečanka střídala klasickou dechovku 
se šlágry 60. a 70. let. Pestrý program zpříjemnili tři zpěváci. Senioři se 
výborně bavili, a pokud jste tam nebyli, máte šanci to napravit. Tradiční 
Přehlídka dechovek se uskuteční 18. června před domem s pečovatelskou 
službou.

 Zdeněk Březina
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V Bechyni se Spolkem zdravotně postižených a seniorů
 Jak je již zvykem, i letos uspořádal Spolek 

zdravotně postižených a seniorů pro své členy re-
laxační pobyt v Lázních Bechyně. Bylo přihlášeno 
celkem 84 členů, a tak se jelo ve dvou termínech. 
První část(34 účastníků) od 22. 2. do 27. 2. 2016 
a druhá část(50 účastníků) od 28. 3. do 2. 4. 
2016. Ubytování a lázeňské procedury byly v LD 
Olga a stravování ve vedlejší budově LD Jana.

Kromě lázeňských procedur, např. přísadových 
koupelí, plavání, vířivých koupelí, parafinového 

zábalu a částečné aroma masáže, si někteří 
vyšlápli i na výlety do okolí Bechyně, ti méně 
zdatní pak jen poblíž LD, nebo si sedli v přízemí 
LD Olga na kávičku a dortík. Také bylo možné se 
zúčastnit kulturních akcí, např. v jídelně hrála 
po večeři hudba k poslechu, jelo se do pivovaru 
Dražič a v pátek byl výlet do Jindřichova Hradce. 
Tam jsme navštívili Aqua show vodní fontány 
v pasáži Obchodně-medicínského centra sv. 
Florián a pak pokračovali centrem města až 

na zámek, kde jsme prošli všechna nádvoří až 
do zahrady k Rondelu. Odborný výklad po ce-
lou dobu výletu zajišťovala kulturní referentka 
z lázní. Pobyt v lázních uběhl jako voda a my se 
vrátili do svých domovů plni dojmů z uplynulého 
týdne. Dík všem, kteří se podíleli na zajištění 
této akce.

 Za výbor Spolku zdravotně postižených a seniorů 
J. Kafková
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Zprávy z hradu ….

Velikonoce na hradě v TÝNCI

UZÁVĚRKA

Uzávěrka příspěvků  
do příštího čísla  

Týneckých listů je 
v pátek 10. června 2016. 

Tento termín je závazný.

S písničkou a kytičkou
Letos již podruhé se konalo v kavárně Hotelu 

Týnec pěkné odpoledne. Tentokrát za velmi hojné 
účasti. O písničky se postaral Band pana Vilímka. 
Jejich písničky asi zavinily, že se někteří a některé 
dali i do tance. Ženy si odnesly tentokrát jarní 
posly petrklíče a tak jim jistě dlouho připomínaly 
krásně strávené odpoledne a to zásluhou přispění 
města. Pokud by se z připomenutí svátku žen 
na celém světě mohla stát i u nás tradice, možná 
by přišly i ty, které zatím váhaly. Rok vždy uteče, 
jako voda a tak se těšíme na příští setkání.

 Milena Povolná

Velikonoce letos připadly již na poslední 
březnový víkend, a proto jsme se v neděli 
27. března od 13.00 hodin sešli na hradě v Týnci. 
Návštěvníků přišlo opravdu hodně, pro mnohé 
to byla i krásná jarní procházka, protože počasí 

se vysloveně vydařilo. Pro návštěvníky byly 
připraveny stánky s keramikou, zdobenými 
vajíčky, pomlázkami, šperky, vonnými oleji, 
drátovanými a háčkovanými dekoracemi, dále 
s ozdobami z pedigu a ovčího rouna a mnohým 

dalším. Letos se poprvé představilo se svým 
stánkem i Mateřské centrum Motýlek, které 
předvedlo výrobky místních šikovných maminek 
a také ochutnávku velikonočních perníčků. Děti 
se mohly zúčastnit soutěže o nejhezčí obrázek. 
Nejmenší děti si v našich dílničkách zdobily kera-
mické ptáčky, zkusily si pletení pomlázky, nebo si 
třeba ozdobily velikonoční vajíčko. V 15.00 hodin 
jsme vybrali NEJ velikonočního beránka. Letos se 
nám jich v soutěži sešlo sedm a jeden byl dokonce 
sulcový – na tom si pochutnali hlavně pánové. 
Nejprve se hodnotil vzhled a poté se všichni mohli 
pustit do ochutnávání a hlasovat. Výherkyně 
na prvních třech místech obdržely věcné ceny. 
Od 16.00 hodin se v galerii hradu konala letošní 
první vernisáž – představila se nám na ní malířka 
Eugenie Němcová se svými obrazy. Výstava nese 
název „Všední i nevšední okamžiky zachycené 
štětcem“ a potrvá do konce května. Pro návštěv-
níky hradu byla otevřena gotická věž s krásnou 
vyhlídkou na město a jeho okolí a k vidění již byla 
i letošní celosezónní výstava dětských ilustrací 
malíře Václava Stárka, která bude mít vernisáž 
v neděli 8. května od 16.00 hodin.

Magdalena Timplová, kastelánka 
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Všední i nevšední okamžiky zachycené štětcem
Sezónu výstav na hradě v Týnci jsme letos 

zahájili vernisáží obrazů malířky Eugenie 
Němcové. V neděli 27. března představila své 
obrazy návštěvníkům hradu. Na vernisáži přečetl 
svou povídku s tématikou staré Prahy Tomáš 
Daněk. Umělkyně vyrůstala v rodině, kde byla 
obklopena obrazy svých strýců: akademického 
malíře Aloise Fišárka –  člena spolku Mánes 
a Albína Novotného –  akademického malíře 
a sochaře, který patřil do skupiny stvořitelů 
Spejbla a Hurvínka. Malování bylo pro ni vždy 
velkým koníčkem, kterému se ve volných chvílích 
snažila věnovat při práci na Statistickém úřadě 
a později ve Strojimportu. Odtud doprovázela 
svého manžela na zahraniční pracovní pobyty, 
kde pracovala na konzulátech. Po návratu se 
začala věnovat malování. Soukromě si začala 
doplňovat vzdělání v malířském ateliéru, kde 
studuje dodnes. Měla 6 samostatných výstav, 
třikrát vystavovala na Bienále výtvarníků 
v Benešově. Má velmi blízký vztah k našemu 

kraji, protože v dětství trávila každé prázdniny 
v Podělusích. Reminiscence –  lidé a místa –  
název povídky klasika Woodyho Allena, to je asi 
ta první paralela, která mě napadne při pohledu 
na obrazy a povídání s malířkou.

Mnohá z děl, která máme na výstavě možnost 
vidět, vznikala jako vzpomínka na cesty, ale 
i dlouhodobé pobyty na mnoha místech naší 
planety, a to místech i tak exotických, jako je 
například Indie. I tam malířka zavítala spolu se 
svým manželem na jeho pracovních cestách. A ze 
zemí nám již trochu bližších, to bylo například 
Švýcarsko nebo Německo. Proto nepřekvapí, že 
mnohé z dojmů z těchto cest a pobytů se odrazilo 
i v autorčině tvorbě.

Na obrazech se střídají krajiny a města –  
v čajovně u Tuarégů nám zavoní lahodný nápoj 
a připomene nám vůni dálek, slunce a moře. 
Malířčina dcera Lucie posedí na schodech 
a na obraze je zachycena jako dívka ne 
nepodobná ženám z filmů italské nové vlny. 

Místo, kam se manželé 
každým rokem vrací 
na dovolenou je 
zachyceno na obraze 
„Italská ulice“ –  kdo by 
se nezastavil v místní 
kavárně a jen tak 
nepozoroval šum okolní 
ulice. Prostřednictvím 
autorčiny tvorby se 
projdeme po mostě 

v Avignonu a v Provence, navštívíme kouzelné 
město Benátky.

Ale nenechme se mýlit, i přes ohromnou 
zcestovalost si umělkyně zachovala lásku k naší 
malé zemi. Ta je zachycena v obrazech Vrané nad 
Vltavou, Příroda na podzim, Lesní potok nebo 
Šumava, na kterém vidíme mladou dívku s psíkem 
na louce plné jarních kvítků.

Místo poblíž jejich víkendové chaty, kam jezdívala 
jako malá, je zachyceno na obraze Hvězdonice. 
Eugenie Němcová také miluje naše hlavní město, 
a proto se neohroženě pustila i do rozměrného 
plátna Hradčany, které vidíme v centru této výstavy. 
Z obrazu na nás září světla na Karlově mostě, který 
se už halí do soumraku a my máme chuť se tam 
zase někdy vydat, postát chvíli před naším hrdinou 
Bruncvíkem, pohladit mosazný kříž, a třeba si 
i něco přát, zajít na Kampu, zavzpomínat si na pana 
Wericha a možná i zahlédnout pražského vodníka.

Jejími oblíbenými místy k zachycení štětcem 
jsou v Praze i rotunda sv. Kříže, Zámecké schody, 
Čertovka nebo třeba Karlův most v dešti. Z obrazů 
na nás dýchá poetika a naivita v tom dobrém slova 
smyslu, a my si náhle uvědomíme, co dokáže 
malířčina fantazie,

…jak jinak by se nám podařilo třeba dát si 
nazí šálek kávy v Grand Canyonu a přečíst si tam 
noviny…

Výstava potrvá do 29. května.

Magdalena Timplová, kastelánka
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KVĚTEN

27. 3. - 29. 5. EUGENIE NĚMCOVÁ - výstava

Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava obrazů zachycujících všední i nevšední 
okamžiky. Výstava je přístupná v otevírací době Městského muzea: duben, 
květen, červen, září Čt - Ne 10.00-12.00 / 13.00-17.00, červenec, srpen St - Ne 
10.00 -12.00 / 13.00 -17.00. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum.

27. 3. - 30. 9. VÁCLAV STÁREK - výstava Zač. 16.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava retro-ilustrací. VERNISÁŽ 8. 5. 2016 
od 16.00 hod. Výstava je přístupná v otevírací době Městského muzea: duben, 
květen, červen, září Čt - Ne 10.00-12.00 / 13.00-17.00, červenec, srpen St - Ne 
10.00 -12.00 / 13.00 -17.00
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum.

So 7. 5. TRAVESTI SHOW - CRAZY GODDESS Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Travesti show v podání skupiny Crazy 
Goddess - pojmem v české i evropské travestie scéně. Vstupné: 220,- (v před-
prodeji), 280,- (na místě). Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum 
Týnec, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz
Pořadatel ALTUM HR, s.r.o.

Út 17. 5. DOTYKY Zač. 19.30 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Koncert folkové skupiny. Vstupné: 100,- Kč. 
Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Týnec, tel.: 317 729 050, 
775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz
Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

27. březen - 30. září 2016 / hrad Týnec nad Sázavou

Otevřeno:
duben - červen, září / čt - ne
10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
červenec - srpen / st - ne
10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

Vaclav Starek 
retroIluStrace

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy
v neděli 8. května od 16.00 hodin
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Čt 19. 5. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ Zač. 17.00 hod.

Zasedací místnost MěÚ Týnec nad Sázavou. Koncert žáků Základní umělecké 
školy v Týnci nad Sázavou. 
Pořadatel: ZUŠ Josefa Suka Benešov, pobočka Týnec nad Sázavou

Pá 20. 5. DĚTSKÝ DEN Zač. 17.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum - zahrada. Tradiční sportovně zábavné 
odpoledne pro děti na téma Vodní svět. 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s.

So 21. 5. POCHOD PRAHA PRČICE

Start od Společenského centra TÝNEC, 8.30 – 12.30 hod. Bližší informace: 
www.praha-prcice.cz. 
Pořadatel: Klub českých turistů

Ne 22. 5. VÍTÁME LÉTO Zač. 15.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Letní vystoupení dětí z pěveckých a dra-
matických kroužků pod vedením Mgr. Terezy Kadlecové pro rodiče a veřejnost. 
Pořadatel: STUDIO 3 z.s.

Út 24. 5. ROOLYMPIÁDA Zač. 16.00 hod.

Hřiště ZŠ, Komenského ul., Týnec nad Sázavou. Prezence 15.00 hod. Rodinná 
olympiáda: skok do dálky, běh na 20/30m, hod míčkem, pro děti od 3 let do 2. 
třídy a jejich rodiče. Přihlášky od 16. 5.: verajunov@gmail.com. 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, z.s.

Pá 27. 5. MUZEJNÍ NOC Zač. 18.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. 18.00 - naučná stezka hradem pro děti a jejich 
rodiče - úkoly, kreslení, pracovní listy, lukostřelba, keramika a další. 20.00 
hod. - přednáška arch. Jana Víznera z Regionálního muzea Jílové u Prahy 
KAREL IV. OTEC VLASTI, ALE KTERÉ? Aneb Vladařská koncepce a činy cí-
saře a krále Karla IV. Na niněru zahraje Josef Vehle. Vstupné dobrovolné, 
občerstvení zajištěno. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum

So 28. 5. TÝNECKÉ TANDEMY Zač. 9.00 hod.

Tělocvična ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského ul. Párové závody ve Spor-
tovní gymnastice. Propozice a bližší informace sledujte www.tjtynecns.iplace.
cz nebo emailu: janazidkova.tj@gmail.com.  
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, z.s.

So 28. 5. VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM 
- zahájení sezóny

Zač. 9.30 hod.

Vojenské technické muzeum Lešany. Zahájení sezóny tematickým dnes s ukáz-
kami. 
Pořadatel: Vojenské technické muzeum

So 28. 5. DĚTSKÝ DEN - 16. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA Zač. 13.00 hod.

Hřiště v Peceradech. Soutěže o pěkné ceny - v běhu, trojboji, vrhu koulí 
i šipkami, lov kachniček, závody v jízdě na kole, koloběžce i s kočárky ad., 
se závěrečným během na síť. Diskotéka pro děti na tanečním parketu. Bližší 
informace: J. Hudrlíková, 737 644 599. 
Pořadatel: SDH Pecerady

So 28. 5. CHVILKA S FLÉTNOU A PÍSNIČKOU Zač. 16.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Flétnový koncert žáků ZŠ Týnec nad Sázavou 
pod vedením p. uč. Miloslavy Hranostýlové. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum.

So 28. 5. ČESKOLIPSKO - MÁCHŮ KRAJ - výlet Odj. 7.00 hod.

Výlet na skalní hrad Sloup, zámek Zákupy a k Máchovu jezeru. Cena zájezdu 
350,- Kč. Závazné rezervace do 13. 5. 2016 v Informačním centru Týnec, tel.: 
317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

ČERVEN

So 4. 6. DĚTSKÝ DEN Zbořený Kostelec

Pro podrobnosti sledujte Kalendář na www.mestotynec.cz. Pořadatel TJ Zbo-
řený Kostelec

Ne 5. 6. VÝSTAVA TŘÍ VÝTVARNIC - vernisáž Zač. 16.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava OBRAZŮ A KRESEB akademické ma-
lířky Hany Kohlové, ŠPERKŮ Z POLODRAHOKAMŮ Růženy Horové a ODĚVŮ 
Hany Havelkové. Výstava potrvá do 31. července 2016.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum.

Út 7. 6. KONCERT PĚVECKÉHO SBORU Zač. 17.00 hod.

Městský úřad Týnec nad Sázavou. Pěvecký koncert žáků ZUŠ Týnec nad Sázavou. 
Pořadatel: Základní umělecká škola J. Suka Benešov, pobočka Týnec nad Sázavou

Čt 9. 6. HAVELKOVY SESTRY Zač. 20.00 hod.

Koncert jazzové a taneční hudby 20., 30. a raných 40. let minulého století.
Vstupné: 250,- (v předprodeji) / 300,- (na místě). Předprodej vstupenek od 9. 
4. 2016: Informační centrum Týnec, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: 
ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

So 11. 6. CENA POSÁZAVÍ Zač. 9.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Postupová taneční soutěž ve společenském 
tanci dětských, juniorských a dospělých párů. 
Pořadatel: TSK Salta

So 11. 6. DĚTSKÝ DEN - Podělusy Zač. 9.00 hod.

Hřiště v Podělusích. Soutěže pro děti, aquazorbing a skákací hrad. 
Pořadatel: Osadní výbor a SDH Podělusy.

Čt 16. 6. JAK TŘÍDÍME, CO DO PŘÍRODY NEPATŘÍ Zač. 15.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava obrázků s ekologickou tématikou 
vzniklých v rámci 7. ročníku výtvarné soutěže „Jak třídíme, co nepatří do pří-
rody“ určené pro děti, rodiče a paní učitelky.
Pořadatel: Mateřská škola Týnec nad Sázavou

Pá 17. 6. CZECH FLOYD Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Koncert skupiny hrající hudbu světo-
známé kapely Pink Floyd. Vstupné: 130,- (předprodej). Předprodej vstupenek 
od 1. 5. 2016 v Turistickém informačním centrum Týnec, tel.: 317 729 050, 
775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz 
Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

So 18. 6. PŘEHLÍDKA DECHOVEK 9.00 - 12.00 hod.

Před Domem s pečovatelskou službou, Okružní ul., Týnec nad Sázavou. Vy-
stoupí Týnečanka, Vranovanka, žáci ZUŠ J. Suka Benešov. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 18. 6. SETKÁNÍ TÝNCŮ

Velký Týnec u Olomouce. Reprezentace spolků Týnce nad Sázavou při tradič-
ním setkání měst jménem Týnec. V případě zájmu o účast kontaktujte Lenku 
Morávkovou, MěÚ Týnec nad Sázavou, tel.: 317 701 930, 778 097 516, email:  
moravkova@mestotynec.cz. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 25. 6. ŠKOLNÍ AKADEMIE Zač. 10.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Vystoupení žáků všech tříd Základní školy 
v Týnci nad Sázavou. Vstupné dobrovolné. 
Pořadatel: Základní škola Týnec nad Sázavou.
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Počasí v roce 2015
Těžko rozhodnout, zda loňský rok byl z hlediska 

výjimečnosti více teplý anebo suchý. Teplo 
po posledních zkušenostech nás ani nepřekvapuje, 
spíše sucho se stalo častějším tématem našich 
úvah a debat. Jestliže o průměrných teplotách 
v r. 2014 jsme psali v loňském přehledu jako 
o třetích nejvyšších v éře přesných měření, tak 
loňský rok je ještě překonal. A co voda?

V Sázavě proteklo jasně nejmenší 
množství vody, které bylo překonáno jenom 
v katastrofálně suchém roce 1947. Z dob, které 
si možná ještě dobře pamatujeme, to byl r. 2003, 
který se blížil loňsku počtem dní, kdy byl průtok 
pod hranicí sucha. Na vodočtu Nespeky, který 
je nám nejbližší a de facto spolehlivě infor-
muje o průtoku v Týnci, je touto hranicí při-
bližně 43 cm na vodoměrné tyči, což odpovídá 
přibližně 2,5 m3/sec. To je množství, kdy proje-
dete peřejemi Sázavy pod Týncem jenom lodí 
s ponorem nafukovacího lehátka. Historicky 
vůbec nejmenší průtok Sázava zaznamenala 
začátkem září 1947 – 1,4 m3/sec. a loňský 
rok v Nespekách dosáhl minima 1,7 m3/sec. 
Na grafu loňského průtoku nás ještě může 
upoutat velká rozkolísanost díky malým vod-
ním elektrárnám, které byly v chodu hlavně 
v odběrových špičkách, a v některých momen-
tech pod jezy protékalo vody ještě méně. Nízké 
stavy průtoků nám sice zdánlivě nemusí vadit, 
ale jistě se promítly i do jiných oblastí. Rybáři, 
podnikatelé i rekreanti a ekologové by o tom 
jistě mohli mluvit zasvěceněji, i když ztráty by 
každý vyjádřil jinak. V historickém pohledu 
na průtoky však nemůžeme pominout spuš-
tění přivaděče pitné vody do Prahy ze Želivky, 
které nám nějaký ten vteřinový kubík vody ještě 
ubírá.

Naše měření srážek potvrzují oficiální měření 
v celém Česku a odkazují na nárůst deficitu vody 
v půdě a v podzemních vodách, které již dosa-
huje v průměru asi 150 mm. To znamená, že by 
muselo přes tuto zimu napadnout alespoň 2,5 m 
sněhu, který by však musel pomalu na jaře odtávat 
a vsakovat se do nezamrznuté půdy. Z toho množ-
ství by vzniklo asi 250 mm vody při průměrném 
vztahu 10 mm sněhu = 1 mm vody a při běžné 
ztrátě jedné třetiny vody odtokem povrchově 
do potoků a řeky. Ten průměr chybějící srážkové 
vody může být pro deficit Týnecka vyšší či nižší, 
ale naštěstí se nezdá, že by problémy s pitnou 
vodou v naší vodovodní síti byly i v nejsušších 
obdobích dramatické. S čím si však můžeme být 
jistí, je určitě vyčerpatelnost i našich zdrojů vody 
v povodí Peceradského potoka, z nichž je záso-
bována naše úpravna pitné vody. Hodně o tom 
rozhodne tato zima a jaro, kolik vody naprší. 
Prozatím je důvodů k optimizmu jak šafránu.

Tradičně se podíváme na měsíční chod počasí.
Leden byl výrazně teplý, především první dvě 

dekády prakticky ani v noci nemrzlo a bylo málo 
slunečních dnů. Za celý měsíc bylo jenom šest 
dnů s ranními mrazy a absolutní minimum je-
nom -3 oC, naproti tomu maximum bylo v závěru 
měsíce +16 oC. Srážky byly sice časté, 16 dní 
na nás z mraků pršelo anebo padal rychle ta-
jící sníh. Denní množství spadlé vody ale bylo 
velmi malé, jenom v závěru první dekády jsme 
zaznamenali déšť přes 6 mm. Pro udržení vláhy 

v území to byla příznivá situace. V závěru ledna 
více sněžilo, ale nezaznamenali jsme ani jeden 
den se souvislou sněhovou pokrývkou. Měsíční 
úhrn dosáhl jenom dlouhodobého průměru a to 
32,1 mm.

Únor byl proti lednu chladnější, ale ne zdaleka 
tak chladný, jak by se na únor slušelo. Především 
některá rána byla mrazivá a vůbec nejnižší teplotu 
této zimy jsme zaznamenali v závěru první de-
kády a to -8 oC. O lyžování či bruslení se nám 
mohlo jenom zdát. Opět ani jeden den se sněhem 
a navíc i deště minimálně. Sice se vody ze země 
moc nevypařuje, ale i tak při těchto srážkách jí 
z podzemního zásobníku pomalu ubývá. 6,1 mm 
v tomto měsíci je druhé největší únorové sucho 
hned za předloňským, kdy to byla ještě o polovinu 
méně. Nastartoval se problém s vodou, který se 
táhl celým rokem.

Březen s nadprůměrnými teplotami bez výraz-
ných extrémů jak v teplotách i srážkách. Chodem 
teplot se velmi podobal lednu, i extrémní měsíční 
teploty byly s lednem identické. Prší sice 11 dní, 
ale opět málo, měsíční úhrn 39,5 mm je v tomto 
měsíci podprůměrný. Žádné zásoby půdní vody 
se netvoří, pomineme-li tenkou kořenovou vrstvu. 
Teploty nad nulou po celou zimu nepřinesly po-
třebné vyčištění půdy od různých škůdců.

Duben jako zlom k jaru měl první polovinu 
spíše zimní a druhou jarní. Ranní mrazíky do tří 
stupňů a maximální teploty vystoupily v poslední 
dekádě k 22 oC a celodenní sluneční svit také utě-
šeně narůstal. Trnky vykvetly 20. 4. Podprůměrné 
srážky s hodnotou 21,5 mm byly dost nerovno-
měrně rozloženy a v prostřední dekádě téměř 
nezapršelo. Vody na start vegetační doby přišlo 
málo a zásoby v půdě z předchozích měsíců to 
jenom podtrhují.

Květen byl teplotně asi nejblíže dlouhodo-
bému průměru, tedy nenasvědčoval o výjimeč-
ných teplotách v tomto roce. Sice byl bez jedi-
ného mrazu i během „zmrzlých mužů“, ale ani 
maximální denní teploty se nevyšplhaly výše 
než v dubnu a stěží atakovaly 23 oC. Hlavně 
poslední dekáda byla relativně chladná a její 
odpolední teploty se pohybovaly v průměru ko-
lem 18 stupňů. Rorýsi přilétli standardně kolem 
9. května. I když bylo často pod mrakem, tak tento 
měsíc byl nejsušší v tomto století, jenom 33,4 mm 
bylo opravdu málo, a kdybychom odečetli jednu 
bouřku 20. 5., kdy spadlo 16,5 mm, tak vegetace 
neměla z čeho čerpat.

Červen začal velmi teplou dekádou s teplotou 
kolem 27 oC, která se v dalším průběhu měsíce 
s touto výší již neopakovala. Hlavně poslední 
dekáda byla chladnější a především bez slunce. 
Srážkově byl červen průměrný a to znamená, 
že nijak nepřispěl k doplnění chybějící a stále 
hlouběji zapadající podzemní vody a vody 
v půdních pórech. Z 89,9 mm srážek spadla po-
lovina v dvoudenních přívalových deštích mezi 
13. a 14. dnem v měsíci. 

Červenec se nám předvedl v plné teplotní síle, 
ale srážkové lakotě. Přibývají letní a tropické 
dny, bouřky s tímto počasím často spojované, 
se nám však vyhýbají a nejenom nám. Svědčí 
o tom barva a výška hladiny v Sázavě. Nejtepleji 
je jistě hned na začátku měsíce, kdy několik dní 
je výheň kolem 33 oC. S teplotou kontrastují 

srážky, které jsou podprůměrné, ba dokonce 
druhé nejnižší v měřeném období – 31,8 mm. 
Prakticky celý měsíc má Sázava stav označovaný 
jako sucho.

Srpen pokračuje suchem a horkem, tři dny 
máme na teploměru odpoledne více jak 35 oC. Po-
čet tropických dnů i nocí utěšeně narůstá a Sázava 
se drží stále nízko v oblasti absolutní nesjízdnosti 
pro jakoukoliv loď. Dnů bez oblačnosti je nejvíce 
ze všech měsíců, více jak dvacet. Srpnové srážky 
51,4 mm jsou podprůměrné a nedosahují ani 
polovičních hodnot předchozích dvou let, chybí 
bouřky.

Září v první i třetí dekádě nebylo teplotně vý-
jimečné, ale ve druhé díky několika dnům s tep-
lotou nad 25o C nám připomnělo vrcholné léto. 
Zajímavé však bylo, že při jasných dnech s ranní 
inverzí poslední zářijové dny mrzlo, podle polohy 
od -3 do -5 oC a citlivé rostliny na mráz nepře-
žily. Celkově teplotně nadprůměrný měsíc a i když 
převládala poměrně velká oblačnost, žádné velké 
srážky z ní nepadají. Vždyť 19,7 mm je třetím 
nejsušším zářím v tomto století a podzemní vody 
i Sázava jsou stále na minimu.

Říjen začal mrazíky na začátku první i druhé 
dekády, ale tak jak je typické pro podzim, 
odpolední teploty až do konce měsíce vystupovaly 
nad deset stupňů. Poslední dekáda byla nejteplejší 
a i díky ní se měsíční průměr vyhoupl poměrně 
vysoko nad běžné teploty. Srážky s 66,9 mm byly 
nadprůměrné, ale vyschlá půda většinu srážkové 
vody pohltila ve svých pórech a tak na potocích 
a Sázavě žádný výraznější nárůst průtoků nebyl 
zaznamenán.

Listopad v nás na svém počátku vyvolal naději, 
že zima bude opravdová, studená. Ráno jsme se 
probouzeli do krajiny s jinovatkou a mrazem 
kolem -5 oC. Leč od pátého dne měsíce se vše 
vrací k chodu teplot, které jsou spíše typické pro 
Irsko a Bretaň. Teplo vrcholí v půli měsíce, kdy 
jsme také zaznamenali souvislé, pro tento rok 
ojedinělé, deštivé období. Z celkového měsíčního 
úhrnu 57,1 mm spadlo mezi 13. a 20. dnem 
až 47 mm, přičemž 19. 11. jsme zaznamenali 
druhou největší denní srážku tohoto roku, a to 
20 mm.

Prosinec byl jako celek teplý a suchý. Jenom 
šest dní s teplotou pod nulou, ale pouze ráno. 
Vánoce blátivé, ale to jsme si již zvykli z před-
chozích let, sněhové vločky se pomalu vytrácejí 
z našeho povědomí. 13 mm vody spadlo jenom 
jako déšť a to je ve srovnání s ostatními prosinci 
velmi málo. Pouze na Silvestra se dá mluvit 
o zimní náladě, protože i odpolední teplota 
stěží překonala na teploměru nulu. Jak se dále 
potvrdilo, tak přece jenom se zima ozvala, ale 
to bude tématem až příštího „Jak bylo“

Celý rok jsme charakterizovali na počátku, su-
cho vyjádřené 467,4 mm ročního úhrnu je druhé 
největší v tomto století za extrémem z r. 2003 
(409,8 mm), který však následoval po vlhkém 
předchozím extrémním roce 2002, kdy spadlo 
827,4 mm a ve kterém se vytvořila v území do-
statečná zásoba vody. Ta pomohla vegetaci pře-
konat především jarní suchost, což nám příroda 
v posledních letech nezajišťuje. 
      
 Jiří Borovička a Luděk Šefrna
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Sportujeme rádi….

Taekwondo
Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF 2016

O víkendu 12. – 13. 2. 2016 proběhl v Nymburce závod s názvem 
Pohár Českého svazu TKD ITF. Soutěžících byla opravdu velká spousta. 
Mezi nimi i výprava z Polska. Za náš oddíl přijelo do Nymburka 
17 závodníků. Někteří z nich už jsou ostřílení, ale bylo mezi nimi 
i pár těch, co přijeli na takto velké závody prvně. Nováčci: Jesínek 
Michal, Železný Jan, Belovický Vojtěch, Žilková Tereza a Vágner Ros-
tislav. Ostřílenější: Fišer Tomáš, Hak Ladislav, Hak Lukáš, Hvězdová 
Pavla, Kokášová Veronika, Havlíčková Tereza, Havlíčková Veronika, 
Belovický Jan, Vedrová Eliška, Cholenský Marek, Cholenský Petr, 
Cholenská Anna. 

Jsem ráda, že se k nám přidávají nové děti. Snad se časem přidají i další. 
Konkurence v Nymburce byla opravdu veliká. Závodilo se formou každý 
s každým. Přes všechnu snahu si medaili odvezl jen někdo, ale to vůbec 
nevadí. Důležitá je zkušenost, kterou si zajisté odvezli úplně všichni. 

CZECH OPEN 2016 –  Nymburk

Ve dnech 19. – 20. 3. 2016 se uskutečnila 
mezinárodní soutěž v taekwondo pod názvem 
CZECH OPEN 2016. Na letošní soutěž bylo 
do Nymburka přihlášeno 415 závodníků ze 40 od-
dílů z 11 zemí. Z toho ze zahraničí se chystalo cel-
kem přijet 125 soutěžících z Holandska, Finska, 
Francie, Lotyšska, Polska, Slovinska, Ruska, 
Grónska a Řecka. Vzhledem k tomu, že ve dnech 
11. – 17. 4. 2016 proběhne ME 2016, mnozí závod-
níci využili této soutěže ke kontrole své výkonnosti. 
Naše výprava přivezla celkem 15 závodníků, 
z toho 2 seniory, 4 juniory a 9 žáků. Mezi žáky 
se podařilo přes velikou konkurenci získat 
medaile Petrovi Cholenskému a jeho sestře Anně 
Cholenské. Oba obsadili třetí místa ve svých 
kategoriích zelených pásků 6. –  5. kup. Mezi ju-
niory se prosadili Jan Belovický a prvním rokem 
mezi juniory Michael Salátek. Oba cvičili sestavy 
ve stejné kategorii modrých pásků 4. – 3. kup, 

která bývá tradičně nejobsazovanější kategorií 
zároveň se zelenými pásky a získat medaili bývá 
velice obtížné. Jan Belovický v této kategorii 
získal bronzovou medaili a Michael Salátek si 
na jeho prvních závodech mezi juniory došel 
až na místo první. K večeru se ještě rozjely boje 
žáků a juniorů. V nich nám nastoupili mezi žáky 
Adam Jerhot, v juniorech Jan Belovický a Pavla 
Hvězdová. Adam měl ve svém prvním zápase 
hned dvě remízy a vyhrál až na první bodovanou 
techniku. Dalšího soupeře sice neporazil, ale 
i tak si odvezl zaslouženou bronzovou medaili 
a hlavně další zkušenosti z této disciplíny. 
Druhým bojovníkem, který začíná získávat 
první zkušenosti v této disciplíně je junior Jan 
Belovický. I když se mu první zápas nepovedl 
vyhrát a nepostoupil do dalších bojů, důležitá 
je odvaha a snaha, kterou předvedl. Za to 
chválím oba naše benjamínky v této disciplíně. 

Dalšími želízky v ohni byly: naše juniorská 
reprezentantka Pavla Hvězdová, seniorská 
reprezentantka Veronika Kokášová a trenérka 
oddílu a bývalá seniorská reprezentantka Věra 
Vomáčková. Pavle a Věře se podařilo získat 
medaile v disciplínách technické sestavy. 
Pavla získala mezi juniorkami v technických 
sestavách I. Dan 3. místo a Věra mezi seni-
orkami IV. Dan+ 2. místo. Veronika si při 
silovém přerážení vybojovala 2. místo. Tím 
se pro naši výpravu završila úspěšná sobota 
a s napětím jsme očekávali další medailové 
přírůstky, které nám přinese nedělní klání. 
V neděli se rozběhly souboje juniorů a seni-
orů a dále se dojížděly technické disciplíny 
–  silové přerážení a speciální techniky. Nej-
dříve nastoupila v bojích do 58 kg naše ju-
niorka Pavla Hvězdová. Žádná ze závodnic 
ji v této kategorii nedokázala porazit a za-
slouženě si vybojovala 1. místo. V kategorii 
seniorek nad 69 kg se do finále probojovaly 
obě naše seniorky Veronika Kokášová a Věra 
Vomáčková. Trenérka si se svou svěřenkyní 
v boji nic nedarovaly a vítězství se na vý-
sledkové tabuli přelévalo z jedné strany 
na druhou. Úspěšnější na konci byla naše 
trenérka Věra Vomáčková a vybojovala si 
1. místo. Veronika si spravila chuť z po-
rážky ve finále sportovního boje při další 
disciplíně, kterou byly speciální techniky. 
Tady zvládla úspěšně přerazit 4 techniky 
z 5 určených a zaslouženě vyhrála tuto disciplínu. 
Pavla Hvězdová obsadila mezi 66 
přihlášenými juniorkami ziskem 1 zlaté 
a 1 bronzové medaile celkově 5. místo. 
Michael Salátek obsadil mezi 71 přihlášenými 
juniory ziskem 1 zlaté medaile celkově 7. místo. 
Veronika Kokášová obsadila mezi 
37 přihlášenými seniorkami ziskem 1 zlaté 
a 2 stříbrných medailí celkově 2. místo. 
Celkově skončila Škola Taekwon-Do Hwa-Rang 
na 12. místě ze 40 přihlášených oddílů. Dě-
kuji všem za účast a gratuluji k úspěchům. 

Jaroslav Vomáčka

Medaili tentokrát získali: 
Belovický Jan – Tul (sestavy) junioři 3. – 4. kup 1. místo 
Cholenský Marek – Tul žáci 6. –  5. kup 1. místo 
Hvězdová Pavla – Matsogi(sport. boj) juniorky A do 63 kg 2. místo 
Kokášová Veronika – Tul seniorky A I. Dan 3. místo 
Matsogi seniorky A nad 63 kg 3. místo

Všem patří velká gratulace. Nemalé díky bych ráda poslala i rozhod-
čím, kteří věnovali svůj čas a vytrvalost těmto závodům. Na závodech byl 
hodně přísný nárok na oddíly a jejich rozhodčí. My jsme přes velkou snahu 
a na úkor jednoho kouče sehnali alespoň 3 namísto čtyř. Moc děkuji Martinu 
Hvězdovi a Honzovi Heřmánkovi. Bez nich bychom na závody neodjeli. 
Opět děkuji i rodičům za jejich podporu a našemu trenérovi Jaroslavu 
Vomáčkovi, který musel beze mne stíhat, co se dalo, i s malou Terezkou.

Trenérka Věra 
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Malí fotbalisté na Slavii
Týnecké fotbalové naděje vyrazily na fotbal 

na Slavii. Vstupenky pro ně zajistil místostarosta 
Bedřich Pešan. Týneckým listům řekl:

Utkání Slavie – Jablonec se hrálo v sobotu 
9. dubna. Standa Vlček, bývalý reprezentant 
a v současné době vedoucí A mužstva Slavie, je 
také můj kdysi dávný spoluhráč z dob, kdy jsem 
hrál na Bohemce. To už je čtvrt století zpátky. 
Vstupenky jsem dostal od něj.
Kolik Vás na fotbal vyrazilo?

Jelo 35 dětí, samí kluci a jedna holčička. Sice 
se třásli zimou, protože počasí nestálo za nic, ale 
na druhou stranu se na zápas těšili. Tuhle sestavu 
doprovázelo 10 dospělých – trenérů a rodičů.
Jak to na Slavii probíhalo?

Děti chtěly navštívit obchod se suvenýry, pak 
je zaujal stadion. Přece jen je ten slavistický jiný 
než u nás v Náklí. Zápas se malým fotbalistům 
líbil, fandili jako ostřílení fanoušci. A to i přesto, 
že na prstech jedné ruky se dá spočítat, kolik 
z nich už takhle zblízka ligové utkání vidělo. 
Vývoj na hřišti nebyl nic moc a zápas skončil 
0 –  0. Navíc byla opravdu zima, takže jsme se 
báli, zda z toho děti nebudou nemocné. V posteli 
s nachlazením skončil nakonec jen jeden účastník 
zájezdu :). 
Chystáte další podobnou akci?

Pro příští sezonu domlouváme přátelské 
utkání pro naše mladé fotbalisty, které by 
se odehrálo v poločasové přestávce ligového 
utkání Slávie. Zároveň s panem Hřebíkem 
domlouváme trénink pro starší žáky na Spartě. 
Věřím, že se podaří i tímto způsobem přilákat 
děti ke sportu.

lm
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Výsledky 6. OP žen v Čerčanech:
16. 4. Týnec A – Kunice 2:0 (50:30), Týnec A – 
Kácov 1:2 (51:52)

Konečné pořadí OP žen:
1. Týnec A 28 b, 2. Kunice 20 b, 3. Benešov 18 b, 4. 
Kácov 12 b, 5. Týnec B 7 b, 6. Čerčany 4 b 

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

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

Ve druhém klání byla 
hra dost vyrovnaná, 
nicméně šanci vyhrát 
první zápas v sezóně si 
béčko vzít již nenechalo. 
Po výhře 25:22 si při-
psalo důležité tři body 
do tabulky. To áčko po-
kračuje ve spanilé jízdě, 
ve které je nepřibrzdily 
Čerčany ani Benešov, 
i když v prvním setu 
mělo s benešovskými 
hráčkami hodně na-
mále. Po dvou výhrách 
2:0 se vyšvihlo týnecké 
áčko před absentující Kunice do čela tabulky, 
které se snažilo uhájit na posledním turnaji se-
zóny 16. dubna v Čerčanech. Ten začalo nadmíru 
dobře a v duelu s druhými Kunicemi se radovalo 
z vítězství 2:0. V závěrečném zápase úspěšné se-
zóny se týnecké áčko utkalo s kácovskými ženami. 
V tomto zápase se lépe dařilo Kácovu, který dokázal 
naše ženy porazit v tiebreaku, čímž připsal Týnci 
A jedinou porážku v sezóně, která již nic nemohla 
změnit na obhajobě titulu Přeborníka okresu.

Výsledky 5. OP žen v Týnci:
19. 3. Týnec A – Týnec B 2:0 (50:23), Čerčany 
– Týnec B 0:2 (32:50), Týnec A – Čerčany 2:0 
(50:24), Týnec A – Benešov 2:0 (52:32)

Volejbalové jaro
Po měsíční pauze se v březnu opět rozeběhly 

zápasy Okresního přeboru v šestkovém volejbalu 
žactva i žen. Pořadatelství obou kategorií připadlo 
na náš oddíl, a tak se nejprve v sobotu 12. března 
2016 představili v týnecké tělocvičně žákyně 
a žáci z Postupic, Kunic, Kácova a našeho klubu. 
V úvodním klání jsme hráli proti dosavadnímu 
lídrovi tabulky, týmu Postupic. Hosté nám ukázali 
své kvality a zaslouženě vyhráli oba dva sety. 
V našem druhém účinkování proti Kunicím se 
nám první set moc nepodařil. Druhá sada přinesla 
určité herní zlepšení, nicméně vytouženou výhru 
našich barev to nepřineslo. Ve třetím klání se 
naše hra hodně vzdálila od ideálu, a tak si žactvo 
z Kácova došlo pro snadné body za výhru 0:2. 
Výsledky 4. OP žactva v Týnci:
12. 3. Týnec – Postupice 0:2 (14:50), Týnec – 
Kunice 0:2 (23:50), Týnec – Kácov 0:2 (8:50)

Poslední příležitost získat nějaký ten bodík 
do tabulky měly naše děti na závěrečném turnaji 
sezóny 2015 – 2016 v sobotu 2. dubna v Čerča-
nech. Úvod turnaje obstaral náš zápas s domácími. 
První set byl celkem vyrovnaný, a o vítězi rozhodo-
vala až samotná koncovka, ve které měly více štěstí 
Čerčany. Druhá sada byla již jednoznačnější, a tak 
si tři body do tabulky připsali domácí. V zápase 
s Kunicemi nám vyšlo dokonale úvodní dějství, 
kde jsme soupeřky zaskočili bojovností, a odmě-
nou nám byla výhra 25:23. Pak ovšem vzalo hru 
do svých rukou družstvo Kunic a utkání otočilo 
ve svůj prospěch. V závěrečném klání s celkovým 
vítězem OP Postupicemi jsme tahali za kratší konec 
a další bod do tabulky již nepřidali.
Výsledky 5. OP žactva v Čerčanech:
2. 4. Týnec – Čerčany 0:2 (38:50), Týnec – Kunice 
1:2 (50:63), Týnec – Postupice 0:2 (34:50)

Konečné pořadí OP žactva:
1. Postupice 29 b, 2. Kunice 23 b, 3. Kácov 22 b, 
4. Čerčany 14 b, 5. Týnec 2 b

Svůj poslední turnaj v probíhající sezóně měly 
na  „domácí “ palubovce kadetky hrající za týnecké 
béčko. V zahajovacím duelu narazily na pořádající 
ženy z Týnce A. Oba sety byly dost identické, 
kdy si áčko na začátku vždy vytvořilo náskok pár 
bodů, který si přehledem hlídalo až do samého 
závěru. A tak derby vyznělo jednoznačně pro 
Týnec A. Béčko si ovšem spravilo chuť v utkání 
proti Čerčanům, kde se mu povedl první set. 
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Sportovní gymnastika v roce 2015
V uplynulém roce 2015 se náš oddíl zúčastnil 

několika závodů a změřil sportovní výkony s děv-
čaty nejen ze Středočeského kraje.

V únoru jsme se zúčastnily Dobříšského 
čtyřboje, a to se 6 děvčaty ve 3 kategoriích. 
Nejlépe se umístila v kategorii starší žákyně III. 
na 3. místě Hejzlerová K. Ostatní dívky se umíst-
nily vždy do 7.místa.

Tradičních Mini závodů v Benešově náš 
oddíl reprezentovalo 14 děvčat v 7 kategoriích.

V 5 kategoriích se umístilo 5 děvčat a vždy 
na prvních třech místech. Závodilo se na tram-
políně a v prostných. 

Další závod byl Bělský gymnastický čtyř-
boj v březnu. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 
8 děvčat v 5 kategoriích. V mladších žákyních 
I. se nejlépe umístila z 29 závodnic na 4.místě 
Jašková K. Ostatní děvčata se umístila v první 
půlce závodního pole. 

Krajský přebor ve sportovní gymnastice 
pořádal náš oddíl v dubnu v Týnci n. S. Celkem se 
ho zúčastnilo 101 závodníků a závodnic. Za náš 
oddíl cvičilo 17 děvčat se střídavými úspěchy. 
Nejlépe si vedla děvčata ve starších žákyních 
IV. Valentová Jana obsadila 3. místo a 2. místo 
v kategorii žen získala Nováková M. 3. místo ob-
sadila Karešová M. Tato 3 děvčata si probojovala 
účast v květnu na republikovém finále v Doubí 
u Třeboně.

Na Republikovém finále v SG závodila děv-
čata v družstvech za Středočeský kraj. V kategorii 
starší žákyně IV., kde jsme měli Valentovou Janu, 
získala pro Středočeský kraj v družstvech 1.místo. 
V jednotlivcích ze 45 závodnic byla Valentová J. 
na 9. místě. 

V květnu pořádal náš oddíl soutěž v Týnec-
kých tandemech. Toto je cvičení ve dvojicích. 
Za náš oddíl závodilo 17 dvojic v 8 kategoriích. 
Závodu se v Týnci zúčastnilo celkem 101 tande-
mů(to je 101 dvojic). Mladší kategorie se umístily 
v polovině závodniho pole. Ve starších kategoriích 
již děvčata získávala medaile a porazila i děvčata 
z Klatov a Plzně.

V říjnu pořádal náš oddíl gymnastický závod 
pro předškoláky, kterých se sešlo celkem 59 
nejen ze Středočeského kraje, ale i z Hodonína. 

V kategorii mladší žákyně III. Získala z 22 závod-
nic 1.místo Kmošková M. 

V listopadu již tradičně jezdíme na závody 
do Vrchlabí na „Špindlerovské mušketýry“. 
Na tyto závody odjelo za náš oddíl 19 děvčat. 
V kategorii dívky II. získala všechna tři prvá místa 
naše děvčata v pořadí: Jašková K. Ženíšková K. 
Dundychová E. V kategorií dívky III. 1. místo 
obsadila Havránková L. a v kategorií dívky V. byla 
na 2. místě Valentová J.

Poslední závody roku byly opět v Týnci n. S., 
a to „ Mikulášské závody.“ Tohoto závodu se 

zúčastnilo celkem 153 závodníků z různých koutů 
celé republiky i ze Slovenska. Naše mladší žákyně 
I. obsadily ze 34 závodnic: 1.místo Kmošková M., 
2. místo Jašková K. V kategorii mladší žákyně 
II. bylo cekem 24 závodnic. 1. místo obhájila 
Havránková L. 

Doufáme, že děláme dobré jméno našemu 
městu jak na závodech mimo něj, tak i doma. 
Děkujeme všem místním organizátorům závodů 
a trenérům za jejich práci s mládeží.   

Jana Zídková
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Krajský přebor ve sportovní gymnastice 2016
Oddíl sportovní gymnastiky v Týnci nad 

Sázavou byl opět pověřen uspořádat dne 
23. 4. 2016 krajský přebor ve sportovní gym-
nastice. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 
8 oddílů ze Středočeského kraje a to Bělá p. B., 
Říčany, Kamenice, Dobříš, Zdice, Beroun, Ne-
tvořice, Neveklov a také Týnec n. S. Celkový 
počet závodnic a závodníků byl 98.

Nejvíce byla obsazena kategorie mladší 
žákyně I. a to 33 závodnicemi. Vítězství 
a 1. místo získala naše 
závodnice Kmošková 
Markéta a zajistila si 
účast na republikovém 
finále v květnu 2016. 
Na pěkném 8. místě 
skončila Eichlerová 
Stella a jen o 3 desetiny 
jí uniklo postupové 
místo na republikové 
finále. Ostatní děvčata 
se umístila v druhé 
polovině závodního 
pole. Starší děvčata 
I I I . ,  Havránková 
Lucie a Žáková Marie, 
kterých bylo celkem 
16, budou z našeho 
oddí lu  zařazena 
do družstva B na re-
publikovém finále. 

Starších žákyň IV. bylo celkem 5 závodnic 
a 1. místo vybojovala zase naše závodnice 
Valentová Jana, též postupuje do republikového 
finále. Takže za náš oddíl v Týnci budou 
reprezentovat Středočeský kraj 4 závodnice, 
což je velmi pěkný výsledek nejen trenérů. 
Ostatní děvčata se vždy umístila v druhé 
polovině závodního pole. 

Jana Zídková
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Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou z. s.
zve všechny zájemce o aktivní pohyb do tělocvičny ZŠ v sídlišti 

 
Rodiče a děti –  do 5 let   úterý  17,00 – 18,00 hodin 
Předškoláci od 5 let a žactvo do 2. třídy úterý  16,00 – 17,00 hodin
Žactvo 3. –  5. třída   středa  18,00 – 19,00 hodin
Žactvo 6. –  9. třída   středa                19,00 – 20,00 hodin 
Žactvo –  florbal    pondělí                18,30 – 20,00 hodin
Ženy a dorostenky   – aerobik, port de bras pondělí                20,00 – 21,00 hodin

   – step aerobik  úterý  20,00 – 21,00 hodin
   – kondiční gymnastika středa  20,00 – 21,00 hodin
   – taebo   neděle                18,00 – 19,30 hodin

Zdravotní tělesná výchova   úterý  18,00 – 19,00 hodin

Plán akcí odboru sportu pro všechny na rok 2016

oddíl sportu pro všechny/SPV
20. 5.   Dětský den v zahradě SC od 17,00 hodin 
24. 5.   Atletika rodičů s dětmi od 3 let až do 2. třídy – rodinná olympiáda /Roolympiáda   
28. 9.   Den pohybu a zdraví 
24. 10. Seniorské hry v DPS oddíl sportovní gymnastiky/SG
23. 4.   Krajský přebor
28. 5.   Tandemy
15. 10. Předškoláci
10. 12. Mikulášské závody

Tyto i další informace najdete na www.tjtynecns.iplace.cz

Dne 28. 9. 2016 se uskuteční „Den pohybu a zdraví “. 
V případě zájmu o vlastní prezentaci na této akci nás neváhejte kontaktovat na e-mail verajunov@gmail.com.
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Přijmeme řidiče skupiny C,                                           
profesní průkaz podmínkou. 

Dále strojníka na nakladače a rypadla kolová, strojní 
průkaz podmínkou. Nástup možný ihned. 

Kontakt na tel. 603 203 600, 603 209 149 

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 

FK FERCOM Týnec nad Sázavou 
nabízí k prodeji 8 ks 

starších Unimo buněk 

vhodných pro stavebníky nebo zahrádkáře. 

Odběr květen 2016 stadion FK V Náklí. 

Cena 3000 Kč/ks.

Kontakt: 602 277 885
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MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
ve spolupráci s Historickým klubem o.s.

pořádá poznávací výlet 
_________________________________________________________________________________________________________

SKALNÍ HRAD SLOUP  
ZÁMEK ZÁKUPY  A  MÁCHOVO JEZERO  

 

Na programu bude DOPOLEDNE společná prohlídka hradu SLOUP, pocházejícího ze 
13. století a pro zájemce rozhledna NA STRÁŽI vzdálená 800 m po turistické trase.  

 

ODPOLEDNE společná prohlídka zámku ZÁKUPY - habsburské rezidence a místa 
sňatku Ferdinada d΄Este a Žofie Chotkové, prohlídka parku, barokní zahrady.  

 

NA ZÁVĚR okružní ½ hodinová plavba lodí po MÁCHOVĚ JEZEŘE nebo individuální 
prohlídka okolí a obce Doksy pro účastníky, kteří se nezúčastní plavby. V Doksech je 
k vidění Máchův památník nebo muzeum Čtyřlístek podle známého komiksu pro děti. 

 

Cena zájezdu: 350,- Kč za dopravu na osobu 
V ceně je zahrnuta: doprava autobusem P BUS TOUR Josef Pešek       

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

Prosíme o nahlášení účastníků, kteří nemají zájem o plavbu po Máchově jezeře.

Na vstupné do všech objektů včetně plavby lodí celkem: 260,- (dospělí), 
200,- (děti 6-15 let, studenti, senioři od 65 let),

rodinné vstupné 2+2děti do 15 let 725,- Kč.

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

PŘIZPŮSOBENÍ PROGRAMU DLE AKTUALNÍHO POČASÍ VYHRAZENO.

sobota 28. 5. 2016
odjezd autobusem z autobusového nádraží v 7.00 hod.,

předpokládaný návrat cca ve 2000 hod.

ZÁVAZNÉ REZERVACE do 13. 5. 2016



duben 2016  Týnecké listy strana 33

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PŘIJME 
 

 

Požadavky: možnost práce o víkendech,  
18 let, ukončené SŠ vzdělání nejpozději 

v roce 2016, znalost alespoň jednoho 
světového jazyka, nejlépe AJ,  

znalost regionu výhodou. 
 
 

Bližší informace: 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz 
 

BRIGÁDNÍKA /CI 

Turistické informační centrum 
TÝNEC 

Koupím staré rybářské potřeby, 

navijáky Šídlo, Sol, Hudson, Horex, Rousek,           
Stará Turá, Tvrdík, Tap atd. Krabičky, nástrahy, pruty,        

rybářské lístky, katalogy. 

SMS kontakt: 731 151 134
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Hledáme 
AGRONOMA

Místo je vhodné jako 

brigáda pro důchodce

vždy v období duben - říjen (300 ha polí).

Vlastní zemědělská technika, hnojení,

chemické ošetření řešíme formou služeb.

Líšno a.s., Konopiště 24, 

256 01  Benešov

tel.: 317 728 272, 317 724 531
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Kam s nefunkční zářivkou?

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé 
lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat 
nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad 
a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak 
postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární 
zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří 
ani do tříděného skla. 
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či 
neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší 
je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře Technických služeb Týnec 
nad Sázavou, Brodce 47. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné 
nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen 
přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky 
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci 
nebezpečného odpadu. 
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické 
energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti 
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
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Telefon:   317 701 431 
Fax:   317 701 297 

http://www.mestotynec.cz 
podatelna@mestotynec.cz 

Česká spořitelna a.s. 
0320082359/0800 

IČ: 
00232904 

 

Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
na obsazení funkce 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE                    
 

Předpoklady: 
          - státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
          - věk nad 21 let
          - bezúhonnost a spolehlivost
          - zdravotní způsobilost
          - znalost jednacího jazyka
          - vzdělání úplné střední
          - řidičský průkaz skupiny B
          - praxe výhodou

   - znalost práce na PC
          - organizační předpoklady
          - ochota dále se vzdělávat
          - umění jednat s lidmi

Přihláška musí obsahovat: 
          - jméno, příjmení a titul uchazeče
          - datum a místo narození uchazeče

- státní příslušnost
          - místo trvalého pobytu uchazeče
          - číslo občanského průkazu
          - potvrzení o zdravotní způsobilosti
          - profesní životopis
          - výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

     - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
          - datum a podpis uchazeče
 

Co nabízíme:
          - platové zařazení v tarifní třídě 6 (dle zákona č. 564/2006 Sb. v platném znění)
          - dobré pracovní prostředí
          - stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání

Konečný termín pro podání přihlášek je 24. 05. 2016 do 14:00 hod.
Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE – NEOTVÍRAT.“
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám
Ing. Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.
Vybraní uchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům dne 26. 05. 2016.
Město si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

 

Kontakt: Městský úřad Týnec nad Sázavou                                    Městská policie
                        Ing. Miloš Albl                                                                    Tomáš Klenovec
                        tajemník                                                                             vedoucí městské policie
                        tel.: 317 701 612                                                                tel.: 721 285 073

       e-mail: albl@mestotynec.cz                                              mp@mestotynec.cz 
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