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Vážené čtenářky, milí čtenáři,
nové, prázdninové vydání 
Týneckých listů Vám přináší 
zprávy nejen z radnice, 
ale také od Vás a Vašich 
dětí. Dozvíte se z nich, jak 
pokračuje projekt přístavby 
školy nebo jak hodláme řešit 
nedostatek vody v některých 

městských částech. Přečtete si o nově vznikající 
odpočinkové zóně ve středu města. Zavedeme Vás 
také do Velkého Týnce, ve kterém se konalo už 
tradiční setkání zástupců všech Týnců v republice. 
My u toho také byli. Nechybí ani pozvánka na letní 
Městské slavnosti Týnecký střep. Bohatý program 
na hradě, na Pěší i před úřadem, je „ušit na míru“ 
malým i velkým návštěvníkům. Určitě si ho 
nenechte ujít a pozvěte známé, babičky, dědy. 
Bude se jim líbit. Krásné léto. 

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice
• Byl zprovozněn klikací rozpočet na webu 

města. Údaje se aktualizují 1x měsíčně. Spolu 
se zveřejněnými smlouvami a objednávkami 
na portálu veřejné správy jde o další krok 
k transparentnímu hospodaření města.

• Proběhla schůzka s p. Hofmanem a p. Kučerovou. 
Projednávali se požadavky na převody pozemků 
v centru do vlastnictví města. Ideální se jeví 
směna pozemků. Připravují se podklady 
k dalšímu jednání.

• Proběhla valná hromada Teplárny Týnec. Cena 
tepla se pro následující sezónu nemění.

• Rada schválila smlouvu o postoupení 
pohledávky s Veterinární ordinací Týnec nad 
Sázavou s. r. o. ve výši 11.438 Kč za kastraci 
a čipování psů (u domu Sadová 126, Týnec nad 
Sázavou). Pohledávka vznikla v únoru 2016 
za zákroky dohodnuté mezi městem, ordinací 
a držitelem psů. Pohledávka byla odkoupena 
za 100 % hodnoty. Město ji bude vymáhat přímo 
na držiteli psů. Zároveň město podalo žalobu 
na obtěžování sousedů hlukem a zápachem. 
Veškerá smírná řešení a nabídky na pomoc 
ze strany města na řešení již neúnosné situace 
byla držitelem psů odmítnuta.

• Byl vybrán dodavatel na studii opravy lávky 
na Brodcích - TOP CON Servis s.r.o. (proběhlo 
výběrové řízení). Studie by měla stanovit 
nejvýhodnější způsob opravy. Následovat bude 
projektová dokumentace na opravu a žádost 
o dotaci na stavbu.

• Byl zadán nový plán odpadového hospodářství. 
Stávající plán platí do konce roku 2016 a je 
ke stažení na webu města.

• V dubnu proběhla oprava přejezdu a těsně 
před dokončením je revitalizace trati a nádraží 
Týnec - stavba nástupiště (chybí drobné 
dokončovací práce). 

• Informace o probíhajících pracích: 
Dokončeno – digitalizace povodňového plánu, 
odbahnění rybníku v Krusičanech, oprava 
zvoničky v Kostelci, chodník a osvětlení u Jawy.
V realizaci – opravy chodníků (Benešovská, 
Na Chmelnici, Chrást vyhlídka) – realizace 
se předpokládá od 1. 8. do 30. 9. 2016, studie 
na vodovod a kanalizaci v místních částech, 
revitalizace středu města (probíhá výběrové 
řízení).
Rozpracované projektové dokumentace: 
chodník Podělusy, chodník Zbořený Kostelec, 
chodník Brodce, nádraží – dopravní terminál, 
lávka Brodce, přístavba školy a tělocvičny, altán 
Podělusy, odbahnění rybníků Podělusy, Pecerady, 
Krusičany.

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Smlouva na zajištění správy, provozu, 

údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení 
se společností Osvětlení Týnec, k. s. Cena 
bez DPH je 11.278.264,92 Kč za 8 let správy 
a modernizace. Proběhlo výběrové řízení. Více 
v samostatném článku.

• Opravy chodníků Benešovská, Na Chmelnici, 
Chrást vyhlídka se společností DIOSTAV, s. 
r. o. Cena bez DPH je 606.334 Kč. Proběhlo 
výběrové řízení.

• SLADKÝ&PARTNERS, s. r. o., Zpracování 
projektové dokumentace na akci Přístavba 
a tělocvična ZŠ Týnec.“ Cena bez 
DPH je 1.550.000 Kč. Proběhlo výběrové 
řízení.

• Smlouva o poskytování právních služeb 
s MT Legal, s. r. o., na realizaci dvou 
otevřených podlimitních výběrových 
řízení na 1. stavební práce spojovací krček 
a 2. tělocvična Základní školy Týnec nad 
Sázavou v celkové výši 260.000 Kč bez 
DPH.

• Smlouva o výpůjčce s Oblastním muzeem Praha 
východ v Brandýse nad Labem – výstava Josefa 
Lady v městském muzeu Týnec nad Sázavou.

• Smlouva o užití, implementaci a provozní 
podpoře informačního systému HELIOS 
eOBEC se společností Asseco Solutions, a. s. 
Předmětem smlouvy je užívání a implementace 
informačního systému eObec (spisová 
služba). Cena za licence a implementaci 
činí 162.140 Kč včetně DPH. Roční servisní 
podpora činí 42.955 Kč včetně DPH.

• Smlouva na dodávku elektřiny a plynu 
na období 1.7.2016 – 30.6.2017 se společností 
ČEZ prodej s. r. o. Společnost nabídla nejnižší 
cenu v poptávkovém řízení. Cena je fixovaná 
na 12 měsíců. Předpokládá se odběr 830 MWh 
elektřiny a plynu za 472.000 Kč bez DPH 
(za komodity bez distribuce). Úspora proti 
stávající ceně je 23 %.

• Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb 
elektronických komunikací (mobilní služby) 
se společností Vodafone Czech Republic a.s. 
Smlouva se uzavírá na 2 roky, měsíční cena 
činí 2104 Kč bez DPH.

Poskytnuté dotace a dary:
• Osadní výbor Chrást sídliště – příspěvek 

na pořádání akcí pro děti – pálení čarodějnic 
a dětský den. Dar ve výši 10.000 Kč.

• Oblastní pobočka nevidomých a slabozrakých 
v Benešově – finanční příspěvek na činnost 
na rok 2016. Dar ve výši 1.000 Kč

• Rytmus Benešov, o. p. s. – činnosti v oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví. Dotace ve výši 
10.000 Kč.

• Centrum sociálních a zdravotnických služeb 
města Příbram – provoz protialkoholní záchytné 
stanice v Příbrami. Dar ve výši 10.000 Kč.

• Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech – příspěvek 
na úhradu péče o pacienty. Dotace 30.000 Kč.

pokračování na následující straně
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• Centrum české historie, o. p. s. – finanční 
příspěvek na vydání knihy Anthropoid pravdivý 
příběh (atentát na Heydricha). Po vydání knihy 
dostane město 5 ks knihy. Dar 2.000 Kč.

• Klub českého pohraničí – finanční příspěvek 
na pietní a vzpomínkové akce. Dar 2.430 Kč.

•.Byla schválena dohoda o partnerství 
na projektu „Analýza odtokových poměrů 
včetně návrhu protipovodňových opatření 
v povodí Sázavy – projektová dokumentace 
a spolupráce při podání žádosti“. Město 
se zavazuje ke spoluúčasti 25.000 Kč 
na přípravě žádosti o dotaci. Cílem je návrh 
protipovodňových opatření na přítocích Sázavy 

– v našem případě Janovický a Tloskovský 
potok. Výstupem z dohody bude podání žádosti 
o dotaci na zpracování dokumentace. Žádost 
o dotaci již byla podána.

• Rada projednala zprávu o činnosti za rok 2015 
ve společnosti Technické služby Týnec s. r. o. 
Byla schválena účetní závěrka, zisk po zdanění 
ve výši 646.806 Kč bude ponechán jako rezerva 
na rozvoj společnosti.

• Bylo schváleno rozpočtové opatření rady města 
(drobné úpravy rozpočtu).

• Povodňový plán města Týnec nad Sázavou 
byl aktualizován a digitalizován. Je zveřejněn 
na webu města a také na http://stredocesky.
dppcr.cz/web_530841/.

• Získali jsme dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

- na pořízení hracích prvků pro děti u cyklostezky 
ve Zbořeném Kostelci. Dotace 99.000 Kč, vlastní 
zdroje 29.132 Kč.

- vybavení SDH Pecerady osobními ochrannými 
prostředky. Dotace 148.000 Kč, vlastní zdroje 
7.848 Kč.

Z jednání zastupitelstva 
• Zastupitelstvo schválilo III. rozpočtové 

opatření zastupitelstva města pro rok 2016. 
Jde o úpravu rozpočtu města. Navyšovaly se 
výdaje především na vybavení dětských hřišť 
a provoz sportovišť.

• Byl projednán závěrečný účet svazků za rok 
2015 (výsledek hospodaření). 

dokončení z předchozí strany

Zásobení místních částí pitnou vodou 
S ohledem na stále se zvyšující nebezpečí 

dopadů sucha na využívané vodní zdroje zadalo 
město Týnec nad Sázavou zpracování variantní 
technicko - ekonomické studie zásobování pitnou 
vodou. Město tím získá koncepční materiál, který 
bude podkladem pro řešení zásobování obyvatel 
místních částí Chrást, Čakovice, Krusičany, 
Podělusy, Pecerady a Zbořený Kostelec pitnou 
vodou. Přijaté výstupy studie město využije 
jako podklad při plánování rozvoje městské 
vodohospodářské infrastruktury.

Do uvedených místních částí není v současné 
době zaveden vodovod pro veřejnou potřebu 
a obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou 

individuálně z domovních studní. Zásoba vody 
v domovních studních je místy nedostatečná. Její 
jakost není pravidelně kontrolována a přepokládá 
se, že používaná voda nesplňuje všechny limity 
kvalitativních ukazatelů pro zásobování obyvatel 
pitnou vodou, jak jsou stanoveny ve vyhlášce 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou vodu. 

Vedle variant napojení místních částí 
na vodovodní síť města Týnec nad Sázavou bude 
vyhodnocena i varianta posílení místních zdrojů 
pitné vody.

V příloze obyvatelům městských částí přikládáme 
dotazník, jehož cílem je zjištění aktuálního stavu 

množství a kvality vody ve zdrojích (studny, vrty). 
Ke stažení také na webových stránkách města: 
www.mestotynec.cz. Vyhodnocení dotazníků bude 
určeno výhradně pro potřeby zpracování studie 
„Zásobování MÍSTNÍCH ČÁSTÍ města Týnec nad 
Sázavou pitnou vodou“ a pro následné stanovení 
koncepce města v otázce zásobování pitnou 
vodou místních částí. Vyplněné dotazníky prosím 
odevzdejte nejpozději do 31. 7. 2016 na poda-
telnu MěÚ K Náklí 404, Týnec nad Sázavou, nebo 
zašlete na e-mail adresu: pesan@mestotynec.cz. 
Případné dotazy zodpovíme na tel. 774 616 168 
Bedřich Pešan.

Bedřich Pešan
místostarosta

Přístavba školy – jak projekt pokračuje
V současné době probíhají projektové práce, 

ty by měly být v nejbližší době dokončeny. 
V průběhu července bude vyhlášeno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Propojením pavilonů 
prvního a druhého stupně základní školy 
vzniknou tři učebny, šatny a spojovací chodba. 

Pokud dobře dopadne výběrové řízení, první fáze 
stavby začne už v listopadu. Druhou fází je pak 
nová tělocvična. Projektová dokumentace na její 
výstavbu by měla být hotová do září. Výběrové 
řízení proběhne na podzim a samotná stavba 
začne na jaře. První žáci by se měli začít učit 

v nových učebnách a tělocvičně už v září příštího 
roku. Na akci je poskytnuta dotace z Ministerstva 
financí v celkové výši 18 miliónů, což je 70 procent 
celkových nákladů. 

lm
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Kuchyně školní jídelny bude po prázdninách jako nová 
Rekonstrukce začíná první prázdninový týden 

a hotova by měla být 17. srpna. Za měsíc a půl 
budou udělány nové rozvody elektriky a vody 

a také nové topení. Obnovy se dočká osvětlení, 
podlahy i stěny. Ty budou obloženy novými 
obklady. Zakázku za cenu 950 tisíc provede 

benešovská firma Hoss, a. s., vítěz proběhlého 
výběrového řízení.

lm

Informace ze školní jídelny
Pokladna ŠJ o prázdninách:
29. 8. 2016    8.00 – 14.00
30. 8. 2016  10.00 – 16.00

Pro strávníky – prvňáčky:

Přihlášku ke stravování pro nové strávníky 
naleznete na www.sjtynec.cz
Následně je nutné:
1) vyplnit přihlášku na webových stránkách 
a odeslat (přihláška je platná od 1. do 9. třídy)
zřídit si inkaso u své banky:
- č. sběrného účtu ŠJ 100003401/0800
- v. s. se nezadává
- částka 600 Kč 
- k 15. dni v měsíci (od září 2016) na dobu 
  neomezenou     
- kopii inkasa přinést do kanceláře ŠJ, zakoupit
   si čip za 135 Kč 
2)  vyzvednout a vyplnit přihlášku v ŠJ, zaplatit 
zálohu 600 Kč a čip
Platby:
- inkasem – sběrný účet 100003401/0800
   k 15. dni v měsíci, strženo dle projedených 

obědů
- běžný účet 325914329/0800, trvalý příkaz
  k 3. dnu v měsíci, částka 600 Kč
- hotovost (vždy první 3 pracovní dny v měsíci
  v kanceláři ŠJ) dle pokladních hodin

Doporučujeme: zvolit platbu inkasem 
(o stržení částky se postaráme za Vás, platíte částku 
za skutečně projedené obědy za minulý měsíc). 

Pro všechny žáky:

Platby inkasem
1. 9. je oběd pro žáky přihlášen. Odhlášky 
přes internet je možné od 24. 8. do 30. 8. 2016
1. 9. nebude možnost oběd telefonicky zrušit

Platba trvalým příkazem
Zálohu 600 Kč je nutné zaslat na běžný účet ŠJ 
do 25. 8. 2016. Dále 3. 10., 3. 11., 3. 12… 
Platba v hotovosti – viz. pokladní hodiny v srpnu 
2016

Pro ostatní strávníky:

Dospělí strávníci mohou odebírat obědy 
od 1. 9. 2016 11,30h – 12,30h
Nahlaste se po tel. 317701313 nebo v kanceláři 
ŠJ Komenského ul. 
Čipy nové za 135 Kč nebo přehraji Vaše již použité.
Veškeré informace budou také vyvěšeny na obou 
školních jídelnách a na webových stránkách školní 
jídelny www.sjtynec.cz.
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců školní jídelny.

Malinová Jana, ředitelka ŠJ

Máme rozklikávací rozpočet
Týnec nad Sázavou se připojil k řadě měst, 

které udělaly kontrolu svého hospodaření 
přístupnou pro každého. „Lidé díky tomu 
hned vidí, jací jsme hospodáři. Jedná se 
o další moderní službu, kterou prostřednictvím 
internetu občanům nabízíme,“ řekl starosta 
Martin Kadrnožka. Rozklikávací rozpočet 
až do jednotlivých položek zobrazuje 
aktuální čerpání rozpočtu. Zobrazeny jsou 
příjmy i výdaje, aktualizace probíhá jednou 
měsíčně, vždy po měsíční uzávěrce. Každý 
se tak hned může podívat, kolik se vybralo 
na daních, kolik na místních poplatcích, jak 
drahá je likvidace odpadu. 

Klikací rozpočet je přístupný na webové 
adrese www.mestotynec.cz. 

Data jsou k dispozici od roku 2011. 

lm
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Město rozzáří nové lampy

Projekty a dotace
• Odpočinkové místo – střed města 
Byla schválena žádost o dotaci z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj na úpravu veřejného 
prostranství u České spořitelny. V přirozeném 
středu města vznikne nová odpočinková plocha 
s lavičkami, pítkem, informační tabulí, mapou 
města, s veřejným osvětlením, se zelení a stojany 
pro kola.

Navržená dotace činí 939 660 Kč, což je 50 
procent předpokládaných nákladů. Druhou 
polovinu uhradí město. Začátkem července bude 
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, 
k samotné realizaci dojde na podzim během října 
až listopadu.
• Pořízení hracích prvků pro děti u cyklostezky 
ve Zbořeném Kostelci
Z Fondu Středočeského kraje bude podpořeno 

částkou 99 000 Kč dětské hřiště ve Zbořeném 
Kostelci. Současné dětské hřiště dostane nové 
prvky – kolotoč, prolézačku a lanovou lávku. 

Realizace se předpokládá během července a srpna.
• Vybavení SDH Pecerady osobními ochrannými 
prostředky

Sbor dobrovolných hasičů Pecerady 
si z dotace 148 000 Kč z Fondu Středočeského 
kraje pořídí nové zásahové ochranné prostředky 
jako například oděv, obuv, rukavice, přilby nebo 
kukly.

Martina Höhnová, projektová manažerka

Proběhla veřejná zakázka na správu veřejného 
osvětlení v Týnci nad Sázavou a okolí. Získala 
ji firma Osvětlení Týnec, k. s. Kromě správy 
a údržby osvětlení bude řešit i dodávku elektřiny. 
A také několik větších akcí, které zahrnují kompletní 
výměnu osvětlení a stožárů v části města. Ve starém 

Týnci se to týká ulice Máchova a Krusičanská. Zde 
zmizí staré betonové stožáry a vyměněny budou 
za nové ocelové. U Janovického potoka budou 
doplněny chybějící lampy. Mezi další dotčené lokality 
patří ulice Na Vinici, Lipová a Růžová. Dále Chrást 
a části nového Týnce. Zde se všechny stávající 

staré lampy na konci životnosti vymění za nové. 
Navíc v Jílovské ulici se stožáry posunou tak, aby 
svítily na chodník, a ne do korun stromů. Akce 
bude zahájena na podzim. Výměna osvětlení vyjde 
na 1 808 000 korun a hotova by měla být do dvou let. 

lm

Dva na tři 
Starosta Martin Kadrnožka a místostarosta Bedřich 

Pešan Týneckým listům odpověděli na tři otázky:

První pololetí roku 2016 na radnici?
MK: Velmi hektické, neustále někam běhám, 

něco řeším. Řekl bych malé maličkosti, 
ze kterých vznikají velké věci. Škola, střed 
města, rekonstrukce obchodního domu, opravy 
chodníků. Radost mi udělal rozklikávací rozpočet 

na webu města, lidé nám vidí do karet a mohou 
kontrolovat, jak hospodaříme. Dále mě těší změna 
nájemce tábořiště. Nový provozovatel ho chce 
více přiblížit týneckým lidem, a myslím, že se mu 
to i daří. Podařilo se vyřešit vlakové nádraží, má 
nový kabát, nástupiště, a to i přesto, že jednání 
se SŽDC nebyla vůbec jednoduchá.

BP: Škola a tělocvična, nejzásadnější je přístavba 
školy, sehnali jsme dotaci a projekt se pomalu 
přesouvá z papíru do skutečnosti. Dále dosazovací 
nádrž čistírny odpadních vod. Toto řešení bylo 
zvoleno místo stavby nové čističky, a to znamená, 
že místo investice šedesáti miliónů nás to stálo dva 
a půl. Také se v prvním pololetí podařilo navýšit 
podporu místních spolků a sportovních oddílů. 
U sportu dokonce město pokrylo kompletně 
náklady na fotbalovou mládež. To samé chceme 
docílit i u dalších tradičních sportů – volejbal, 
tenis, TJ. Protože jestli chce dneska někdo spoléhat 
pouze na podporu sponzorů a rodičů, tak ten 
sportovní propad především u kolektivních sportů 
jako je např. fotbal a hokej bude nadále pokračovat. 
Myslím předváděnou hru, protože třeba fotbal by se 
měl hrát hlavně pro diváky a ne hrát na utrápenou 
výhru 1:0. Nerad poslouchám: Ať jsme rádi, že děti 
v dnešní době vůbec sportují, ale řídím se heslem: 
Ať jsou naopak děti rády, že jim město vytváří tak 
dobré podmínky, že mohou sportovat! A samozřejmě 
musím zmínit vodu. Podařilo se prosadit, že je 
potřeba urychleně řešit zásobování místních částí 
pitnou vodou a odkanalizování těch částí, které tu 
kanalizaci nemají. Voda je prostě zásadní.

Plány pro další období?
MK: Jednoznačně škola. Teprve se rozbíhá 

výběrové řízení, ale už v listopadu bychom měli 

zahájit stavbu. Bude to rychlé a složité. S odborností 
a profesionalitou lidí, které okolo sebe máme, je to 
však proveditelné. Čekají nás také opravy chodníků 
za milion korun. Půjde o chodník na Benešovské ke 
hřbitovu, pod hotelem od pravých schodů k Lipové 
a v Chrástu od vyhlídky do obce. Rozeběhne se 
také příprava dalšího projektu města - rekonstrukce 
autobusového nádraží. Letos budeme žádat 
o dotaci, na jaře 2017 by mohla být stavba při-
pravena. Požádali jsme také o dotaci na zateplení 
úřadu a střediska. V průběhu podzimu budeme 
vědět, jak to dopadlo.

BP: Souhlasím se starostou. Přístavba 
školy a tělocvičny je rozhodně jedna 
z nejdůležitějších akcí nadcházejícího období. 
Ve druhém pololetí je také potřeba zahájit 
realizaci nové odpočinkové zóny, středu města 
mezi spořitelnou a Metazem. Budeme pokračovat 
v projektech, které se týkají vody a kanalizace. Je 
nutné doplnit veřejné osvětlení v odlehlých částech 
města. Takže i k tomu po prázdninách dojde.

Vaše dovolená? 
MK: Co to je dovolená? Pár dní si však 

určitě vyšetřím. V červenci vyrážíme 
s přáteli s koly na Moravu, za vínem. V srpnu 
pak rodinně do Jizerských hor. Dovolená bude 
tuzemská, zahraniční moc nemusíme, raději 
poznáváme místní krásy. 

BP: Týden dovolené v červenci u moře v Itálii 
a týden v srpnu na kolech v jižních Čechách, kam 
vyrážíme s rodinou a přáteli.

Děkuji za rozhovor 
lm
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Vítání občánků
Dne 11. 6. 2016 proběhlo v obřadní síni 

Městského úřadu v Týnci nad Sázavou vítání 
občánků.

Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno 
celkem 20 miminek se svými rodiči a dalšími 
příbuznými. Program začal přivítáním 
a představením miminek a jejich rodičů. 
Následovalo vystoupení žáků základní školy 
v Týnci nad Sázavou. Vlastní uvítání provedla 

Mgr. Hana Váňová. Poté se rodiče podepsali 
do pamětní knihy města, maminky byly 
obdarovány květinou a obdržely poukaz 
v hodnotě 3.000 Kč. Setkání bylo zakončeno 
fotografováním v tradiční kolébce.

Marta Vrkoslavová,
Kancelář tajemníka

Baxant Ondřej

Berková Kateřina Buriánková Aneta Černušáková Ludmila Anna

Höhnová Kristýna

Houška David Kosťunová Nina

Křivánek Jan Nejedlová Veronika

Polecha Kryštof Povolná Eliška Prokešová Veronika

Richter Samuel Sedláčková Sára a Sedláčková Anna Skružná Lilly
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Starý Jindřich Ťažký Jakub Vilímková Eliška

Poděkování
Městu Týnec nad Sázavou nebyl lhostejný 

zdravotní stav (slepota), pana Petra Sarköziho, 
a tak mu zajistil operaci šedého zákalu. Chtěli 
bychom moc poděkovat hlavně za spolupráci 
MUDr. J. Fuchsovi, protože tuto akci dotáhnout 
do zdárného konce, nebylo vůbec jednoduché. 
Od začátku března 2016 probíhalo několik 

předoperačních vyšetření, pak vyšetření na oční 
klinice v Praze. Největší komplikace však byly 
ze strany pana Sarköziho. Kvůli němu se 
měnila i klinika, i termín operace. Bylo potřeba 
také zajistit jak předoperační, tak pooperační 
péči, hygienu, oblečení a hlavně dovoz včetně 
doprovodu. 

Nakonec se operace uskutečnila 10. května 
2016.

Ještě jednou moc děkujeme za spolupráci 
MUDr. J. Fuchsovi, městské policii, pečovatelkám 
z DPS a RUAHu o. p. s.

Marta Vrkoslavová
Kancelář tajemníka

Městská policie ...

Hledáme strážníka
Týneckých strážníků je o jednoho méně. 

David Marek poslechl volání Prahy, a proto 
teď strážníci slouží jen ve třech. Pokud máte 
maturitu, čistý trestní rejstřík, dobrou fyzičku 
a rádi adrenalin, přijďte doplnit jejich počet. 
Informace podá vedoucí týnecké městské 
policie Tomáš Klenovec, tel. číslo 606 393 382.

Měření rychlosti 

Strážníci městské policie v týdnu 
od 23. 5 – 27. 5. 2016 zkontrolovali celkem 
950 vozidel. Hříšníků bylo 70. Největší 
ignorant povolené padesátky byl šofér, 
kterému strážníci naměřili téměř 90 km/
hod. Dalších 59 spěchajících jelo rychlostí 
od 55 do 69 km/hod a ještě větší provinilci 

Z květnové svodky 
• na Kněžině znečistil olej vytékající z auta 

zámkovou dlažbu. Zajištěna likvidace skvrny 
a vyčištění místa

• odchyceni tři volně pobíhající psi
• nalezen mobilní telefon před lékárnou. Zjištěn 

majitel a mobil navrácen

• z restaurace Gianni byl vykázán nevhodně se 
chovající host

• kontrola chaty v osadě Chrást, kde houkal 
alarm. Zřejmě se jednalo o poruchu. Informován 
majitel chaty

• ve spolupráci s technickými službami provedena 
likvidace černé skládky v Peceradech

• asistence při otevírání bytu na Brodcích
• řízena doprava při dopravní nehodě v úseku 

Týnec – Čakovice

• likvidace sražené srny nad Brodeckým jezem
• spolupráce se záchranným systémem při 

záchraně vodáka na jezu Brejlov
• vykázána skupina mladíků ze zastávky 

na autobusovém nádraží
• kontrola pejskařů v úseku Týnec – Chrást – Kněžina
• měření rychlosti v Týnci, Chrástu, Čakovicích, Po-

dělusích. U 70 vozidel zjištěno překročení rychlosti
• řízena doprava v Chrástu sídlišti z důvodu 

otevírání muzea Lešany
Tomáš Klenovec, 

velitel městské policie

se pohybovali v rozmezí od 70 do 88 km/hod. 
Měřilo se v Týnci nad Sázavou v ulici Jílovská 
a Pražská, v Chrástu osadě a v Chrástu sídlišti, 
v Podělusích, Čakovicích centru a u rybníku 
na příjezdové cestě Babice – Týnec. 

lm

Hledáme Významné občany města 
Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany 

k podávání nominací na titul „Významného 
občana“ města. Toto ocenění se letos bude 
udělovat již popatnácté. Pokud tedy víte 
o někom, kdo se zasloužil o rozvoj města, 
významně ovlivnil život ve městě nebo se 
zapsal do historie města svou prací, nominujte 
ho! 

Své návrhy můžete zasílat na Městský úřad 
do pátku 26. 8. 2016, poté je Rada města projedná 
a předloží ke schválení zastupitelstvu.

Ocenění „Významný občan města“ se začalo 
udělovat poprvé v roce 2002. Prvním oceněným 
byl pan František Šípek. Tato slavnost se 
v našem městě postupně stala dlouhodobou 
tradicí. Navrhovat může široká veřejnost, 

zájmové i společenské organizace. Návrh by 
měl obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, 
obor, ve kterém působí, odůvodnění návrhu 
a kontakt na navrhovatele.

Věříme, že spolu s Vámi, připravíme oceněným 
nevšední zážitek, na který budou rádi vzpomínat 
po celý život. 

lm
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O čem se mluví
Penny market -  mohl by vzniknout 

na části autobusového nádraží. Plocha spolu 
s přilehlými pozemky patří rodině Janečkových, 
která se zástupci tohoto obchodního 
řetězce vyjednává. Penny market má zájem 
o pozemek v Týnci už delší dobu, územní plán 
výstavbu umožňuje. Zatím nebylo požádáno 
o žádnou studii nebo územní rozhodnutí, 
pouze se projednává možnost a podmínky 
pro výstavbu.

Kamera u Lidlu – po dohodě 
s provozovatelem cukrárny vedení města 
rozhodlo, že osadí tento objekt dvěma 
bezpečnostními kamerami. Díky nim budou 
moci městští strážníci sledovat křižovatku 
a přechod před Metazem, a také železniční 
přejezd. Záznamy budou v souladu se 
zákonem o nakládání s citlivými údaji uloženy. 
Rozšíření kamerového systému vyjde 
městskou pokladnu na 72 tisíc korun.

Projekt Zdravé město – Týnec se stal v dubnu, 
po schválení zastupitelstvem, členem sítě Zdravých 
měst. Jde o společenství, jehož cílem je vytvářet 
zdravé prostředí pro život, a to ve vztahu k lidem 
a místu. Chceme být městem, které se ptá a dá 
na názory svých občanů. Na webových stránkách 
města budete moci průběžně sledovat projekty, 
do kterých se chceme zapojovat. Bližší informace 
na www.nszm.cz

lm

Nebezpečný jez Brejlov 
Majitel musí nechat vodní stavbu, která je ve velmi špatném stavu, 

opravit. Nařídil mu to vodoprávní úřad městského úřadu Benešov. 
Na základě místního šetření dospěl k závěru, že je nutné neprodleně 
odstranit prostřední pilíř jezu, u kterého zahynul v květnu portugalský 
student. Byl tak už druhou obětí během tří let. Nákladná celková 
rekonstrukce přijde na řadu později. U jezu budou také umístěni 
výstražné cedule, které na smrtelné nebezpečí upozorní. 

Webový portál Nebezpečné jezy uvádí: „Jez je částečně 
rozvalený s propustí uprostřed. V levé části jezu jsou dva polorozpadlé 
pilíře, kam i směřuje většina vody a tvoří se zde proud. Pravá část a obvykle 
i propust bývají suché, na jaře je propust sjízdná, ale rozpadá se její levá 
koza, takže je možná přítomnost kamenů či betonu v propusti. Hrozí 
zachycení o rozpadlé pilíře a zaklínění lodě, případně převržení a umlácení 
se o traverzy či v proudu.“ Na stupnici nebezpečnosti je jez ohodnocen 
známkou deset, tedy nejvyšší. 

lm 

Umíme třídit odpad?
V úvodu pár čísel.

1. Cena za uložení jedné tuny netříděného tuhého komunálního odpadu 
na skládku Přibyšice je 1 010 Kč. 
2. Cena za uložení jedné tuny vytříděných plastů nebo papíru na skládku 
Přibyšice je 300 Kč, tedy přibližně třikrát méně. 

Přesto jsou kontejnery s tuhým komunálním odpadem, 
vyvážené TS Týnec, plné PET lahví a plastových obalů. A také 
papíru, tiskovin, reklamních letáků, krabic a papírových kartonů. 
Bylo prokázáno kontrolou obsahu komunálního odpadu, že 50 – 60 % 
tvoří právě papír a plasty. Jestliže TS Týnec vyvezou měsíčně cca 
100 tun tuhého komunálního odpadu, pak podíl papíru a plastu je 
50 – 60 tun. Jednoduchá násobilka nám říká, že při rozdílu ceny 
za uložení tuhého komunálního odpadu a papíru s plastem 710 Kč 
město Týnec nad Sázavou uhradí o cca 35 500 Kč až 42 600 Kč více 
než je nutné za jeden měsíc. Za kalendářní rok to dělá 426 000 Kč 
až 511 200 Kč. 

Tak jak stoupá množství tuhého komunálního odpadu, stoupají i náklady 
na jeho likvidaci. To se samozřejmě odráží i na výši plateb, které 
musíme povinně uhradit z našich rodinných rozpočtů. Navíc, pokud 
nahlédnete za plot skládky Přibyšice, neděsí Vás ta ohromná hromada 
odpadků, kterými zatěžujeme přírodu? Naopak vytříděný odpad je plně 
recyklovatelný. Tak to zkusme. Třiďme odpad.

Sběrný dvůr TS Týnec nad Sázavou rozšířil otevírací dobu i na některé 
soboty – červenec: 2., 16., 30.; srpen: 13., 27.; září: 10., 24.; říjen: 8., 22.;

Jaromír Diblík, ředitel TS Týnec
a redakce Tl
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Přehlídka dechovek
V sobotu 18. června dopoledne se konal další 

ročník tradiční přehlídky dechových orchestrů.
Program se přesunul opět do původního 

prostoru před domem s pečovatelskou službou.
Proti předchozím ročníkům se zúčastnil 

jeden orchestr navíc – jednalo se o špičkovou 
amatérskou dechovku Sebranka z Vlašimi. A byla 
to výborná volba! Zkušení zpěváci a muzikanti 
Sebranky hráli jako první v pořadí už od devíti 
hodin, hráli s velkou chutí a dokázali příchozí 
pěkně po ránu naladit. 

Dalším účastníkem přehlídky byl Dechový orchestr 
Základní umělecké školy Josefa Suka z Benešova 
pod vedením ředitele školy pana Václava Turka. 
Osvědčený orchestr předvedl svou kvalitu a je 
velkou radostí, že se kapelníkovi a učitelům školy 
jeho úroveň daří držet. Nebylo nikdy lehké a dnes 

je to ještě těžší zaujmout muzicírováním děti 
a mládež v době, kdy existuje tolik jiných lákadel. Hra 
na dechové nástroje vyžaduje velkou píli a proto je 
třeba všem žákům, učitelům a kapelníkům poděkovat.

S orchestrem ZUŠ Benešov vystoupily vlašimské 
mažoretky. Byly to malé žabky a s velkým zaujetím 
předvedly přesný výkon, který přítomní diváci 
zaslouženě odměnili velkým potleskem. Diváků se 
sešlo pěkné množství, v některých chvílích možná 
nechybělo moc do stovky. Nebylo pro ně úplně lehké 
vydržet přes tři hodiny na sluníčku, přesto jejich 
řady začaly trochu řídnout až kolem poledne, kdy 
se přehlídka chýlila ke konci. 

V pořadí třetí, vystoupil orchestr Vranovanka, 
již známý účastník týnecké přehlídky. Oblíbený 
orchestr, složený převážně z mladších muzikantů, 
který má posluchačské zázemí a svůj takřka 

fanklub. Hoši i bez nepřítomné zpěvačky 
nezklamali a předvedli svůj standard.

Závěr přehlídky potom obstarala domácí 
Týnečanka. Jako obvykle těžila především z klasiků 
české lidovky Jaromíra Vejvody, Karla Vacka, Josefa 
Poncara, Karla Valdaufa a dalších. Jejich skladby 
jsou opravdové evergreeny, melodické nápady 
a hudební propracovanost v tomto žánru nedostižné 
a Týnečanka se snaží interpretovat je v nezměněné, 
opravdu klasické podobě.

K dobrému průběhu přispělo krásné počasí, 
blízkost restaurace U Vrtišků (děkujeme) a závěrem 
nelze než poděkovat za účast všem orchestrům, 
městu za finanční podporu a jednotlivým 
pracovníkům města za konkrétní pomoc. 

Zdeněk Březina

Senioři stále mladí ...

Slavnostní promoce studentky 
Univerzity třetího věku

Konzultační středisko Týnec nad Sázavou se dne 19. května 2016 
zúčastnilo další slavnostní promoce na České zemědělské univerzitě v Praze.

Tentokrát získala Osvědčení o absolutoriu studentka – seniorka, paní 
Helena Vrbická. Své studium započala 7. října 2013 a ukončila 11. dubna 
2016. Gratulujeme!

Další semestr bude začínat 26. září 2016 a studenti si vybrali téma: 
„Včelařský rok“. 
Více informací podá Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka, 
tel.: 317 701 937, e-mail: vrkoslavova@mestotynec.cz 

Marta Vrkoslavová
Kancelář tajemníka
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Setkání Týnců
Setkání obcí a měst se jménem Týnec se 

tentokrát uskutečnilo 18. června ve Velkém Týnci 
u Olomouce. Z celkem 15 obcí tohoto jména se 
Setkání zúčastnilo devět z nich. I my jsme na Moravu 
vyjeli. V sobotu v pět ráno se výprava sportovců a 
divadelníků vydala autobusem na trasu dlouhou 
bezmála 300 kilometrů. Chybět nemohla ani dvě 
hasičská družstva z Týnce a Pecerad. Ta už do města 
dorazila raději v jednodenním předstihu, aby byla 
do lítých hasičských utkání :) řádně připravena. 

Na radnici nás čekalo vřelé a milé přivítání, 
pohoštění, které připomínalo hody nejen množ-
stvím, ale i vynikající chutí, a ochutnávka morav-
ských vín. A zatímco zástupci radnic hodovali, 
sportovci statečně bojovali. Úspěšní byli týnečtí 
fotbalisté, volejbalisté a volejbalistky, stolní tenisté, 
hasiči a potlesk vestoje si vysloužili naši divadelníci 
za pohádku O Karkulce. 

V celém městě se konal bohatý kulturní program 
– kapely, folklórní soubory, tance. Možná největší 

ohlas vzbudilo vystoupení regionální kapely Elán 
Revival. Její zpěvák se do toho opravdu opřel 
a moc se s tím nemazlil. Voda, čo ma drží nad 
vodou, Kočka, Stužková … v tak originálním 
pojetí :). K tomu všemu syrečkové hody, uzené 
maso, pivo, víno, slivovice, krásné počasí. Opravdu 
málokomu se chtělo odjíždět. Ale stalo se. Jsme 
zpátky a za dva roky jedeme do Týnce nad Labem. 
Přidáte se?

lm

Řekni mi, co čteš ...
Z nabídky knihovny vybíráme čtení na dovolenou:

Bába Motyka
Marko Hautala
Uhrančivý thr i l ler 
s hororovou zápletkou. 
Po generace si mládež 
z jednoho zastrčeného 
předměstí na severu 
Finska předává hrůzo-
strašnou legendu o bábě 
Motyce. Má černý jazyk, 
a kdo o ní promluví, 
toho čeká smrt. Je to jen 
historka mezi místními obyvateli? Proč ale z města mizí 
lidé beze stop? A co se děje v opuštěné vile na ostrově, 
kam nikdo nesmí?

Bílé stopy 
Emelie Schepp
Krajinu svírá tuhá bílá 
zima, blíží se Vánoce. 
V rychlíku z Kodaně 
do Stockholmu najde 
průvodčí vlaku na 
toaletě mrtvou dívku. 
Pitva ukáže, že dívka 
v břiše pašovala drogy 
a zemřela na předávko-
vání, když jedna z kapslí 
jí v těle praskla. Policie 
postupuje ve vyšetřování krůček po krůčku. Kdo stojí 
v pozadí drogových obchodů, jejichž nitky vedou až 
do nejvyšších pater policie a státu?

Lovci lebek
Hana Hindráková, Jiří Johánek
Český thriller z prostředí speciální pátrací jed-
notky. Posledních deset let zatemnila Jaroslavův 

Mladý mesiáš
Anne Rice
Svatou zemí zmítají 
nepokoje a sedmiletý 
Ježíš s rodinou opouští 
Egypt a vydává se na 
nebezpečnou cestu domů 
do Jeruzaléma. Během 
cesty chlapec přemýšlí o 
záhadách, které obklopily jeho narození a dosavadní 
život.

Porodní bába 
z harému
Roberta Richová
Hanna žije s milovaným 
Izákem v Konstantino-
poli a zdá se, že jí nic 
nechybí: má příjemný 
dům a získala si přízeň 
mocných v harému sul-
tánova paláce. Jenže 
právě tam se ze soucitu 
zaplete do intriky, která 
ji může stát život, neboť 
nová otrokyně, o kterou má sultán zájem, skrývá 
nebezpečné tajemství. Když se pak dosud idylický 
domov ocitne v ohrožení, Hanna bude potřebovat 
všechnu svou obratnost a statečnost, aby zachránila 
sebe i svou rodinu.

Vyděrač 
Felix Francis
Vyšetřovatele BHA 
Jeffa požádá o pomoc 
nejlepší steeplový jez-
dec současnosti Dave 
Swinton. Jeff se tedy 
hned za Davem vydává 
na návštěvu. Než se 
však stačí dozvědět 
nějaké podrobnosti 
o tom, proč miláček 
národa vypustil závod, 
pokusí se Jeffa někdo zabít – a vše nasvědčuje 
tomu, že to byl právě Dave! O pár hodin později 
je ale hvězda sportovního nebe nalezena mrtvá. 
Noviny se plní palcovými titulky o sebevraždě 
a Jeff se pouští do případu, o kterém vlastně nic 
neví…

Pěkné čtení a krásnou dovolenou přeje 
Ivana Nováková, vedoucí knihovny

Moje květinová dobrá 
jitra 
Václav Větvička
Putování Václava Větvičky 
po vlastech českých je 
zároveň putováním po 
duších lidských. A rostlin-
ných, samozřejmě. Jeho 
vyprávění je totiž nejen 
plné zajímavostí o české 
krajině, místech, o rostlinách a rostlinkách, ale 
je také setkání s pozoruhodnými lidmi. Někteří 
z nich jsou špičky ve svém oboru, jiní jsou úplně 
obyčejní, prostí, ale přesto skvělí v tom, co dělají 
nebo jak žijí.

mozek jediná myšlenka. 
Myšlenka na pomstu. 
Tehdy boss ukrajinské 
mafie zastřelil jeho ko-
legu Lukyho, po kterém 
zůstala těhotná žena. 
Ukrajinská mafie posílá 
do Čech nebezpečného 
nájemného vraha, aby 
zlikvidoval nepohodlné 
svědky, po nichž pátrá také Jaroslavova jednotka. 
Zdá se, že nájemný vrah s andělskou tváří je vždy o 
krok napřed…
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A co děti ...

Žabáci s Krokodýlem
V neděli 15. 5. 2016 se v Benešově na Masarykově 

náměstí uskutečnil charitativní závod pořádaný 
Dětským centrem Krokodýl. Probíhal zde závod 
kočárků, různé soutěže pro děti, vystoupení Dance 
aerobiku z DC Krokodýl a vyhodnocení nejhezčích 
výrobků z víček. A právě této soutěže se zúčastnily 
děti ze 3. třídy Žabáků – Mateřské školy Týnec 

nad Sázavou. Vyrobily překrásnou rybu „PIRAŇU,“ 
za kterou jejich třídní učitelka převzala odměny 
(lízátka, omalovánky, CD) od místostarostky 
Benešova Nataši Brukové. Výtěžek z této akce 
putoval Ivetce Pospíšilové na koupi invalidního vo-
zíku. Výrobky z víček byly od 13. května vystaveny 
v průchodu benešovské radnice.

     Marcela Rýdlová, 
Mgr. Štěpánka Drábová,

 učitelky 3. třídy MŠ Týnec nad Sázavou

Atletické závody mateřských škol ve Vlašimi
Rok se s rokem sešel a opět jsme se setkali při 

atletických závodech mateřských škol ve Vlašimi dne 
23. května. Letos byla situace složitější – obhajovali 
jsme 1. místo z loňského roku. Při školním kole 
bylo vybráno pro reprezentaci 7 nejlepších děvčat 

a 8 chlapců. Dvakrát týdně jsme společně chodili 
trénovat na školní hřiště běh, skok do dálky, hod 
a štafetu. Bylo zřejmé, jak se děti každým dnem 
lepší. Přesto nám bylo jasné, že obhájit loňské 
„zlato“ nebude jednoduchá záležitost. Pravidelný 

trénink a zodpovědný přístup dětí však přinesl 
své ovoce. Z deseti týmů jsme skončili opět 
na 1. místě a tím si vybojovali postup do krajského 
kola v Kolíně, které se koná 8. června. 

Držte nám palce do Kolína!

A je to tady! Obhájili jsme zlato!
Po vyhraném okresním kole ve Vlašimi 

jsme se 8. června v trochu pozměněné sestavě 
vydali do Kolína. Čekala nás obhajoba zlaté 
medaile z loňského roku. Do Kolína se sjelo 7 
družstev. Vybaveni vlajkou města Týnce n/S 
jsme se s chutí pustili do jednotlivých disciplín. 
V běhu a ve štafetě jsme skončili na 3. místě, 
ve skoku do dálky a v hodu na 1. místě. Celkově 

jsme obhájili zlaté medaile o 2 body před Mš 
Bystřice.

Děti s radostí a s vlajkou vystoupily na nejvyšší 
stupínek. Byl to opravdu krásný pohled! A kdo 
se o to zasloužil? Tady jsou: T. Janda, Š. Budák, 
K. Rozenvald, A. Stejskal, M. Ševčík, D. Neuberg, 
V. Navrátil, V. Smejtková, N. Dušková, K. Jíšová, A. 
Žáčková, Š. Nováková, T. Dudová, S. Mochortová. 

DĚTI, DĚKUJEME!!!
Zvláštní poděkování putuje k paní Ševčíkové, 

která z obou akcí pořizovala fotografie
    

J. Jalovecká, M. Rýdlová, učitelky MŠ 
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Jak prožily jaro děti ze 7. třídy MŠ
Jako každý rok, tak i letos jsme se pomyslně 

rozloučili s paní Zimou. A i když občas ještě vystrčila 
růžky, nás to neodradilo od plánů na jaro.

23. března jsme navštívili farmu Ztracenka 
v Čerčanech, kde jsme si prohlédli téměř všechna 
hospodářská zvířata. Protože jsme zvířátkům 
nedovezli nic „na zub,“ po návratu z výletu jsme 
s pomocí rodičů nashromáždili suché pečivo, jablka, 
mrkve a dobroty. To všechno jsme poslali dodatečně 
na farmu.

Protože jsme si v dubnu povídali o našem městě, 
vydali jsme se na městský úřad v Týnci, abychom se 
podívali na dřevěný model našeho města, kde jsme 
hledali známé budovy, školku, řeku a někomu se 
dokonce povedlo najít svůj dům, ve kterém bydlí. 

Kromě toho jsme viděli i to, jak vypadal týnecký hrad 
r. 1250 a hrad Zbořený Kostelec r. 1350. Na chvilku 
se za námi také přišel podívat i pan starosta.

Druhou květnovou neděli měly všechny naše 
maminky svátek a k této příležitosti jsme nacvičili 
vystoupení a pozvali rodiče na Srdíčkovou slavnost. 
Tam jsme ukázali nejen to, co nového jsme se 
naučili, ale i předali dárečky, které jsme k této 
příležitosti vyrobili.

10. května jsme se svezli autobusem pod 
zříceninu hradu, kde jsme se prošli po lávce 
do Zbořeného Kostelce a díky obrazu pod lávkou 
mohli porovnat rozdíly mezi minulostí a dneškem. 
Protože nám počasí přálo, nasvačili jsme se 
v přírodě u řeky s krásným výhledem na okolí. 

Do Týnce jsme se vrátili 
lesem pěšky a zbylo 
i na chvilku her v lese.

1. června jsme oslavili Den dětí jak jinak než dopolednem plným zábavy, 
her a soutěží. Samozřejmě nechyběla námi milovaná zmrzlina a domů jsme 
si ještě odnesli spoustu cen a krásných zážitků.

Teď už se ale těšíme na výlet do Hrachova, kde navštívíme záchranou stanici 
Ochrana fauny. Dozvíme se zajímavosti z říše zvířat, prohlédneme si ohrožené, 
ale i běžně se vyskytující živočichy. 

Na konci školního roku se nezapomeneme rozloučit s našimi předškoláky, 
kteří 1. září usednou do školních lavic. Přejeme jim ve škole hodně úspěchů 
a hodné paní učitelky. My se zase budeme těšit na nové kamarády, které místo 
nich přijdou po prázdninách do naší školky.

Pavlína Kosová a Naďa Padevětová, 
učitelky MŠ a děti

Zdařilý výlet 6. a 7. třídy MŠ Týnec nad Sázavou
V letošním školním roce jsme spolupracovali 

s Centrem ekologické výchovy v Hrachově u Sedlčan. 
Celý rok jsme využívali nabídku ekologických 
programů nabízených tímto centrem. Proto jsme 
zaměřili i školní výlet na Ekofarmu Hrachov. 
Nejprve jsme absolvovali naučnou stezku, kde se 
děti dozvěděly nové informace o přírodě a plnily 
jednoduché úkoly. Potom jsme měli výchovný 
program o zvířátkách a nakonec jsme si prohlíželi 
poraněné ptáčky a zvířátka v klecích, o kterých 
jsme se dozvěděli zajímavé příběhy. Výlet se nám 
moc líbil, všichni byli moc spokojeni a můžeme 
ho všem doporučit.

Eva Pazderová a Lenka Vrbatová,
učitelky 6. třídy MŠ

Čistá řeka Sázava 
Naše třída 6. A se zúčastnila soutěže Čistá řeka 

Sázava. Měli jsme udělat hry pro děti. Nebylo to lehké, 
vše muselo souviset s řekou Sázavou. Nakonec jsme to 
zvládli. A vyhráli 3. místo. Na předání ceny, v našem 
případě šeku, jsme se museli dostavit do KD v Týnci. 
Jako patronka přišla i Aneta Langerová. Bylo to krásné 
a děkujeme paní učitelce Kotoučové. Za peníze poje-
deme na výlet do Benešovské Experimenty.

Lenka Neubergová

Zajímá Vás, jakou hru děti vymyslely 
a vyhrály s ní krásné 3. místo? Popis přidává 
Magda Pazderová.

Naše hra je jako Člověče nezlob se, ale na Sázavě. 
S barevnými figurkami plujete po řece Sázavě, 
a to od pramene této řeky až do soutoku s Vltavou. 

Ten se nachází v Davli. Není to tak jednoduché, jak 
by se mohlo zdát. Na určitých hracích políčkách totiž 
na vás čekají mnohé překážky. Ty ovlivní pozitivně 
nebo negativně postup k cíli. Například, stoupnete-li 
na pole velké peřeje, postupujete o 2 pole vpřed. Tak 
si zahrajte třeba o prázdninách.

Děkuji Lence Neubergové a učitelce Petře 
Kotoučové.

Magda Pazderová 



červen 2016  Týnecké listy strana 13

Návštěva hasičů ve škole
Dne 20. dubna nás v ŠD v budově Benešovská 

navštívil pan Lukáš Troníček, který je členem 
Sboru dobrovolných hasičů Pecerady. Lukáš 
žákům vyprávěl o náročné práci hasičů, 
o zabezpečení proti požárům a o činnosti 
malých hasičů (Soptíci) v Peceradech. Přinesl 
také různé potřeby (přilbu, vestu, oblečení, 
rukavice, lano …). 

Děti si mohly vše zkusit, potěžkat nebo 
obléknout. 

Tímto Lukášovi děkujeme za velmi pěknou 
přednášku. 

B. Dolejšová, M. Hranostýlová, vychovatelky
a děti ze ŠD.

Fotbalový turnaj ZŠ
Dne 18. 5. 2016 se konal na sportovním hřišti v Náklí fotbalový turnaj, 

pořádaný ZŠ Týnec nad Sázavou – ŠD 
Benešovská. Turnaj byl určen pro žáky, 
kteří navštěvují ŠD. Zúčastnili se žáci ze 
ŠD Lešany, Netvořice, Krhanice, Týnec 
– Komenského a Týnec – Benešovská. 
Turnaj zahájila úvodním slovem paní 
vychovatelka Hranostýlová a fotbalisté 
spolu s roztleskávačkami ze staré školy 
mohli nastoupit ke hře. Hřiště bylo roz-
děleno na dvě poloviny, na jedné hráli 
mladší žáci a na druhé starší žáci. Fotba-
listé měli na tribunách mnoho fanoušků, ať 
z řad spolužáků, rodičů či učitelů. Turnaj 
podpořila svou účastí i paní ředitelka H. 
Váňová. 

Výsledky zápasů byly velmi těsné a dopadly následovně:

Mladší žáci:
Benešovská – 10 bodů
Komenského – 9 bodů
Lešany – 6 bodů
Krhanice – 4 body
Netvořice – 0 bodů

Starší žáci:
Benešovská – 6 bodů
Komenského – 7 bodů
Krhanice – 3 body
Netvořice – 0 bodů

Po závěrečném vystoupení roztleskávaček byly rozdány putovní 
poháry a odměny. Akce se vydařila a již nyní se těšíme na další ročník 
(již devátý). Na závěr bych si dovolila poděkovat panu Petráškovi, 
Urbanovi, Votánkovi, Stožickému a Městskému úřadu (konkrétně panu 
Vilímkovi a paní Morávkové) za velkou pomoc při organizaci akce.

Bára Dolejšová, 
vychovatelka
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Ze ZUŠ
V letošním roce proběhla opět soutěž žáků 

Základních uměleckých škol České republiky, pořá-
daná MŠMT ČR. Soutěžilo se ve hře na akordeon, 
klávesové nástroje a sborovém zpěvu.
V okresním kole soutěže naši žáci obsadili tato místa:
AKORDEON
1. místo s postupem – Fidlerová Barbora

EL. KLÁV. NÁSTROJE
1. místo s postupem – Říhová Tereza
Březina Kryštof
SBOROVÝ ZPĚV
1. místo s postupem – Komorní sbor Týnek
Postupující žáci nás dále reprezentovali v krajském 
kole, kde dosáhli také velmi pěkných výsledků:
1. místo s postupem – Březina Kryštof
1. místo bez postupu - Říhová Tereza
2. místo – Fidlerová Barbora
3. místo – Komorní sbor Týnek

Do ústředního kola se probojoval Kryštof 
Březina. Zde získal Čestné uznání I. stupně.

Byl oceněn i p. uč. Ladislav Tuček, kterému 
byla udělena Mimořádná cena poroty za vlastní 
tvorbu.

Kryštof Březina a Tereza Říhová 
se následně zúčastnili X. ročníku Festivalu 
ZUŠ Středočeského kraje, který probíhal 
10. - 11. května v Poděbradech. 

Všem žákům a žákyním blahopřejeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci.

H. Richterová,
učitelka
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placená inzerce

Čím dříve, tím lépe – až ke zkouškám Cambridge
O výuce angličtiny pro děti toho bylo 

v poslední době v médiích napsáno a řečeno 
celkem dost. Jedno je jisté. Pokud se děti začnou 
učit cizí jazyk již v předškolním věku, mají oproti 
svým vrstevníkům ve škole obrovský náskok 
a výhodu. V dospělosti mají cestu už pěkně 
prošlapanou a jazyková znalost jim otevře mnohé 
dveře a to nejen ty pracovní.

Své o tom vědí lektoři Mortimer English Clubu. 
Například Bc. Zuzana Švestková.

Zuzko, jak jste se k výuce angličtiny pro 
děti dostala? 

Hledala jsem angličtinu pro své děti tak, aby 
je jazyk bavil a aby k němu měly do budoucna 
pozitivní vztah. V Mortimer English Clubu jsou 
toto hlavní pilíře, na kterých výuka stojí. Mě tento 
typ a systém výuky oslovil natolik, že jsem pro 
klub začala pracovat i jako lektorka.

29. května 2016 složilo prvních 11 vašich 
žáčků mezinárodní zkoušky Cambridge YLE 
s velmi pěkným výsledkem celé skupiny. Je 
to patrně výsledek dlouhodobé práce lektorů 
i dětí, ale kdybyste měla zobecnit, co nejvíce 
přispělo k tomuto úspěchu?
Jsou to podle mě tři základní věci:
- pozitivní naladění nás všech a tím i dětí vůči 
angličtině
- detailně propracovaný výukový systém 
s atraktivními materiály a pomůckami do výuky
- kontinuita výuky
Je opravdu velmi důležité, aby děti chodily 
na angličtinu dlouhodobě a pravidelně, protože 
znatelné výsledky se dostavují zhruba po třech 
letech výuky. Je potřeba trpělivosti a trošku 
i zapojení rodičů.

Rodiče tedy musí umět anglicky?
Ne, to vůbec ne. Máme poslechová CD, která je 

potřeba dětem pravidelně pouštět, například při 

jízdě autem. Máme zkušenost, že čím méně rodiče 
jazyk ovládají, tím jsou poctivější v pouštění CD. 

V hodinách je to pak hodně znát.
Jak staré děti byly na mezinárodních 

zkouškách?
Zkoušek Cambridge YLE se zúčastnilo 11 našich 

studentů, žáků 4. – 6. tříd ZŠ. Zkoušky trvají 
2,5 hodiny s přestávkami a jsou velmi komplexní, 
férové a zaměřené na praktické použití jazyka. Mají 
4 části: čtení a psaní, poslech a komunikace. Jsou 
zajištěny stejné podmínky pro všechny účastníky 
zkoušek a u mluveného projevu se jedná o rozhovor 
s rodilým mluvčím, kterého děti neznají. Jsme rádi, 
že právě v této disciplíně byly naše děti nejsilnější. 
Protože o komunikaci jde v jazycích především.

Není to pro děti zbytečný stres, takovéto 
zkoušky?

Určitá míra stresu tady je, to ano, ale tak je to 
i v životě. V jazykové škole Akcent International 

House v Praze, kde jsme zkoušky skládali, nám 
vytvořili velmi příjemnou atmosféru, čímž jsme 

stres omezili na minimum. Ale zato jste měli vidět 
děti, jak jim zářily oči, když vyšly ze zkušební 
místnosti a byly se sebou prostě spokojené. A to 
bylo pro nás důležitější, než samotný výsledek. 
Cítily se dobře, že jim to šlo. Řádně jsme to pak 
oslavili v blízké pizzerii, kde z nás spadly poslední 
zbytky stresu.

Jak staré děti máte ve výuce a kdy je dobré 
s angličtinou začít?

My už ze své zkušenosti víme, že čím dříve, tím 
lépe. Podle dosavadních informací odborníků, 
lidský mozek roste do cca 6 let věku. V tomto 
období je veškeré učení velice efektivní a jazyky 
nejsou výjimkou. Proto začínáme pracovat 
s dětmi již od 2,5 let věku. V tomto období 
je dětský mozek často přirovnáván k houbě, 
která má výborné absorbční schopnosti. Naše 
hodiny probíhají celé v angličtině a takto 
malé děti na tento systém naskočí naprosto 
přirozeně a bez zábran, které máme my 
dospělí. Průměrně po 2 – 3 letech výuky se 
u nejmenších dětí dostaví opravdu výrazné 
výsledky. Celé vložené úsilí se sečte a zúročí. 
Náš systém výuky a školní angličtina se pak 
krásně propojí a doplní.

Spolupracujeme také s rodilými mluvčími, 
protože ti dávají naší výuce další rozměr a s nimi 
už to je tzv. naostro tak, jako pak v životě.

Nezbývá tedy, než pogratulovat vašim 
žáčkům k úspěchu.

Určitě! Chtěla bych za celý Mortimer English 
Club poblahopřát všem jedenácti statečným. 
Udělali velký kus práce a za to jim patří velký 
respekt. A chtěla bych popřát všem dětem krásné 
prázdniny se spoustou sluníčka a nových zážitků. 
V září se budeme těšit zase v plné síle v Týnci, 
Benešově a nově také v Jílovém u Prahy.

lm
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Mateřské centrum Motýlek
Co nás čeká na podzim 2016

Vedle pravidelného rozvrhu chystáme mnoho 
aktivit pro děti i rodiny a některé večerní dílny 
určené výhradně pro maminky. 

Aktuální program najdete na našich webových 
stránkách www.mcmotylek.cz nebo na facebooku: 
motylek.tynec. Přijdte se podívat a najít si nové 
kamarády. 

Těšíme se na Vás. Ráda bych za naše mateřské 
centrum popřála krásné léto plné sluníčka 
a rodinné pohody a po prázdninách se na Vás 
budeme opět těšit. 

Kateřina Pikousová

PLÁNOVANÉ AKCE

září
17. 9. 2016 Pohádkový les

24. 9. 2016 Bazárek dětského oblečení a potřeb

říjen

8. 10. 2016 Pohádková noc v MC

18. 10. 2016 Aromaterapie pro maminky

? Drakiáda

listopad
5. 11. 2016 Putování za světýlky

? Aromaterapie a masáže pro děti

11. 11. 2016 Svatomartinský průvod

prosinec
? Mikulášská

? Vánoční tvoření

? Vánoce v lese

Žáci vlašimské obchodní akademie patří 
ve financích k nejlepším v republice

Soutěžní tým vlašimské obchodní akademie 
vybojoval čtvrté místo v České republice v prestižní 
ekonomické soutěži Finanční gramotnost. 

Družstvo ve složení Adéla Polívková, Jolana 
Benáková, Adéla Hladká, Kristýna Sehnoutková, 
Lenka Nováková a Marie Němečková dosáhlo 
vynikajícího výsledku v nejvyšší kategorii 
soutěže, kterou vyhlašuje MŠMT ČR a zařazuje 
ji do programu Excelence. V postupových kolech 
soutěžilo během školního roku 2015/2016 
celkem 54 623 žáků a studentů z 529 škol. 

Jak uvedla koordinátorka soutěže na Obchodní 
akademii Vlašim Ing. Jitka Jánošíková, školní 
tým navázal na skvělé úspěchy v krajských 
kolech z předchozích let. Nebylo tedy až tak 
velkým překvapením, že v letošním roce obsadil 
1. místo v okresním kole, následně i 1. místo 
v kole krajském a postoupil do celostátního 
finále, aby jako nejlepší tým reprezentoval 
Středočeský kraj. 

Celostátní finále se uskutečnilo 26. dubna 
v Praze a záštitu nad finálovými koly soutěže 
převzaly přední osobnosti našeho politického 
života včetně prezidenta ČR Miloše Zemana. 

Již tradičně finále soutěže zahájil Miroslav 
Singer, guvernér České národní banky, který 
ve svém úvodním projevu přivítal v prostorách 
historického areálu benediktinského opatství 
Emauzy 14 vítězných týmů z krajských 
kol – nejlepší z nejlepších. Pak už téměř dvě 
stovky účastníků a čestných hostů prožívaly 
napjaté chvíle plné emocí. 

„Ze semifinále celostátního kola postoupil 
tým OA Vlašim jako vítězný do nejužšího 
finále, kde v těsném souboji nakonec vybojoval 
vynikající čtvrté místo,“ doplnila Ing. Jánošíková 
a dodala, že na průběh finálových kol dohlížela 
odborná porota pod vedením Miroslava Škváry, 
populárního pedagoga vyučujícího finanční 
gramotnost, přičemž členem soutěžní poroty 
byl také Patrik Nacher, který založil a provozuje 
portál bankovnipoplatky.cz. 

Soutěžnímu týmu vlašimské obchodní 
akademie gratulujeme a přejeme i do budoucna 
hodně úspěchů!

Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim



červen 2016  Týnecké listy strana 17



18 strana Týnecké listy červen 2016 

ČERVENEC

27. 3. - 30. 9.  VÁCLAV STÁREK - ILUSTRACE

Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava prací Václava Stárka.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum

1. 6. - 30. 7.  OBRAZY, ODĚVY A ŠPERKY

Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava tří výtvarnic - ak. mal. Hana Kohlová 
představí své obrazy a kresby, Růžena Horová šperky z polodrahokamů a Hana 
Havelková oděvy. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum

So 2. 7. 13. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA V POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Tradiční pohádkový podvečer pro děti - JAK 
ZLATNÍK KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL - Bářino toulavé divadlo. Vstupné dobrovolné. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum.

Ne 3. 7. JOSEF LADA - vernisáž výstavy Zač. 16.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Pořadatel: Výstava reprodukcí děl českého 
malíře Josefa Lady. Výstava potrvá do 28. 8. 2016. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou - Městské muzeum.

So 9. 7.  13. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA V POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Tradiční pohádkový podvečer pro děti 
- KRÁLOVNA A DRAK - hudební pohádka, Divadlo Silesia. Vstupné dobrovolné. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum.

So 16. 7. FOLK TÝNEC FEST Zač. 17.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Koncert folk a country kapel v zahradě 
Hotelu Týnec. Občerstvení ve formě grilování. Vstupné: 50 Kč. Pořadatel: 
ALTUM HR, s.r.o.

So 23. 7.  13. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA V POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Tradiční pohádkový podvečer pro děti 
- O BUDULÍNKOVI - Divadlo KAPSA, Andělská hora. Vstupné dobrovolné. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum.

So 30. 7.  13. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA V POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Tradiční pohádkový podvečer pro děti 
- PRAŽSKÉ POVĚSTI - Naše divadlo, Eva Hrušková a Jan Přeučil. Vstupné 
dobrovolné. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum.

So 30. 7. MARIEN - folkový koncert Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Koncert pardubické folkové kapely 
v zahradě. Vstupné: 90,- (předprodej), 150,- (na místě). 
Předprodej: Informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 317 
729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

SRPEN

5. - 6. 8. ROCK PARK Zač. 17.30
/15.00 hod.

Parkoviště před Městským úřadem. Koncertní program v rámci městských 
slavností TÝNECKÝ STŘEP. Vystoupí Prague Conspiracy, Gourth Face, 
Salamandra, Roxin Palace, K2, Maniac, ATD, Luke Skywolfer, Jail, TNS, Rubicon 
River, Soul Keeper, Seventy One. Vstup zdarma. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 6. 8. TÝNECKÝ STŘEP na Pěší Zač. 9.00 hod.

Trhy, aquazorbing, skákací hrad. 10 - 12.00 hod. pohádky Divadla Kozlík 
- Jak šel Kozlík do světa a O Luciáškovi, 12.30 hod. Týnečanka

So 6. 8. TÝNECKÝ STŘEP na hradě Týnec 13.00 - 23.00 hod.

Dobové tržiště, středověká hudba - Jagabab, šermíři, tanečnice, ohňová show 
- Grex, pohádky pro děti - Divadlo Já to jsem - Víťa Marčík ml., dílny pro 
děti, ukázky řemesel - kovář, keramika, Ovčí babička. Občerstvení zajištěno. 
Prohlídka gotické věže a muzea. Výstava Josefa Lady. Vstupné dobrovolné. 
Pořadatel: Město Týnec - Městské muzeum

So 13. 8. 13. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA V POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Tradiční pohádkový podvečer pro děti - AHOJ, 
SVĚTE (Jiří Žáček) - Eva a Jana Hruškovi. Vstupné dobrovolné. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum.

So 20. 8.  13. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA V POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Tradiční pohádkový podvečer pro děti 
- PRINCEZNA NA HRÁŠKU - Dřevěné divadlo. Vstupné dobrovolné. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum.

So 20. 8. ROCK TÝNEC FEST Zač 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Koncert místních rockových kapel na 
zahradě Hotelu Týnec.
Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

So 26. 8. NETOPÝŘÍ NOC Zač 19.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Pozorování letní kolonie netopýra velkého ve 
věži s výkladem, ukázka handicapovaných ochočených netopýrů, přírodovědná 
stezka pro děti, prohlídka, výstava v I. patře věže, promítání filmu „Netopýři 
ve tmě“, vycházka k řece a pozorování netopýrů s ultrazvukovými detektory. 
Vstupné dobrovolné. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum



červen 2016  Týnecké listy strana 19

So 27. 8. 14. TANKOVÝ DEN V LEŠANECH

Vojenské technické muzeum Lešany. Tradiční rozloučení s turistickou sezónou. 
Otevřeno od 9.30 hod. Pořadatel: Vojenské technické muzeum Lešany

So 27. 8. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL

Hrad Týnec - Městské muzeum. Divadelní festival ochotnických spolků.
Pořadatel: Divadlo Netopýr

ZÁŘÍ - připravuje se

So 17. 9. PŘES ČTYŘI ZÁMKY - 52. ročník pochodu

Start: Bisport s.r.o., Týnec nad Sázavou. Čas startu: 7.00 - 10.00 (50 km do 
8.30 hod.). Bližší informace: Milan Šípek, tel.: 317 701 765, 737 712 807, 
email: rakova@bri.cz. Pořadatel: KČT Týnec nad Sázavou

So 17. 9. KEKS Zač. 21.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Koncert známe benešovské pop-rockové 
kapely.  Vstupné: 170,- (předprodej), 200,- (na místě). Pořadatel: Altum HR, s.r.o.

So 24. 9. KELTSKÝ VEČER Zač. 16.00 hod.

Hrad Týnec - Městské muzeum. Tradiční rozloučení se sezónou plné keltské, 
irské a bretaňské hudby, tanců a na závěr ohňová show. Pořadatel: Město 
Týnec - Městské muzeum.

St 28. 9. DEN POHYBU A ZDRAVÍ Zač. 13.00 hod.

Areál Základní školy Týnec nad Sázavou, Komenského ul. Odpoledne plné 
pohybu bez ohledu na věk, výkonnost a zdravotní stav - bohatý program, 
možnost vyzkoušet si známé i neznámé sporty a sportovní aktivity. Pro bližší 
informace sledujte www.tjtynecns.iplace.cz. 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota Týnec nad Sázavou, z. s.

Zprávy z hradu ...

Výstava v galerii hradu Týnec
Na výstavě se sešly tři výtvarnice zastupující 

rozmanité obory: 

Ak. mal. Hana Kohlová
je původem restaurátorka, řadu let vedla 

ateliér Národní galerie. Dostala se tam na dotyk 
s nejvýznamnějšími obrazy, restaurovala Mistra 
Theodorika a jiná mimořádná díla nejen z doby 
vrcholné gotiky. Doprovázela je při zápůjčkách 
do Japonska a dalších zemí, a v roce 2000 
byla i spoluautorkou české expozice na světové vý-
stavě v Hannoveru. V poslední době se znovu vrací 
k vlastní tušové kresbě v její nejčistší podobě. Její 
práce nás udiví svou precizní zkratkou a v myšlen-
kách zavede k největším mistrům čínského umění. 

Kromě tušových kreseb jejích oblíbených koní 
a psů můžeme na výstavě shlédnout i několik 
autorčiných obrazů květin.

Růžena Horová
začala s navrhováním a výrobou šperků před 

10 lety a postupně rozšiřovala výrobní techniky 
a sortiment. Před 5 lety otevřela výtvarnice vlastní 
atelier. Dnes se nejčastěji zabývá výrobou šperků 
s využitím českých broušených perlí, polodrahokamů, 
říčních perel, dřeva, chirurgické oceli a stříbra. 
Kromě klasických šperků se věnuje i šperkům 
šitým či vyráběným technikou tiffany, učí se vinuté 
perle. Se svou tvorbou se účastní mnoha výstav 
a sdílení prezentací na výstavách. Její šperky nosí 
ženy nejen v Čechách, ale například i v Austrálii, 
Velké Británii, Švédsku, Španělsku, Řecku, Kanadě 
a v mnoha dalších zemích.

Pravidelně se účastní soutěží – například 
Soutěž o nejkrásnější šperk nadace Veronica nebo 
Master of crystal Preciosa. Svými šperky doplňuje 
i modely návrhářky Hany Havelkové a jejich společné 
dílo můžete obdivovat na módních přehlídkách 
Prague Fashion Week, Designblok, a pokud si zaletíte 
do Číny, tak i na Fashion Week Shanghaj.

Několikrát do roka organizuje kurzy a tvořivé 
dílny.

Oděvní designérka Hana Havelková
představuje své modely nejen v Praze, ale 

i v Paříži, Berlíně, New Yorku a dalších metropolích. 
Pro její rukopis je typická geometrická strohost 
a čistota tvarů, s čím souvisí častá inspirace 
architekturou. Móda s etiketou HH sází 
na funkčnost, která se pojí s estetikou a neokázalý 
luxus s purismem.  

Modely na výstavě jsou z kolekce, kterou 
HH představila i na Shanghai Fashion Week, a kterou 
doplnila svými šperky Růžena Horová.

Hana Havelková se zaměřuje na produkci 
limitovaných designových kolekcí a rovněž na ex-
kluzivní tvorbu realizovanou přímo na míru klientky.

Studio Hana Havelková bylo založeno v roce 
1991, sídlí v Dušní ulici na Starém městě v Praze.

Magdalena Timplová, 
kastelánka hradu Týnec
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Muzejní noc na hradě 
Letos se nesla v duchu oslav 700. výročí narození 

Otce vlasti Karla IV. Pro děti jsme připravili 
naučnou stezku, při které se na různých místech 
hradu seznamovaly s detaily ze života našeho 
panovníka. Při vstupu do areálu dostaly 
pracovní list a už se mohly vydat plnit úkoly. 
V rotundě na ně čekala Karlova matka 
Eliška Přemyslovna a malí návštěvníci odpovídali 
na její otázky. Že se jako dítě jmenoval Václav, 
bylo možná pro někoho překvapením. Před 
rotundou si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak 

těžké bylo nanosit materiál na stavbu Karlova 
mostu – děti pomohly alespoň s nošením 
pověstných vajíček. Ti odvážnější a zdatnější 
mohli vyzkoušet například střelbu z luku. 
Kdo měl všechny úkoly splněny, dostal přímo 
od císaře Karla IV. a jeho komořího Buška 
z Velhartic medaili, a nejlepší na ní bylo, že se 
dala sníst. 

Pro dospělé diváky jsme v rámci Muzejní noci 
připravili přednášku archeologa Jana Viznera 
z muzea v Jílovém u Prahy na téma: Karel IV. 

Otec vlasti, ale které? aneb Vladařská koncepce 
a činy císaře a krále Karla IV. Program svou hrou 
na niněru doprovodil potulný bard Jiří Wehle. 
Hudbu doplnil krásnými texty českých i světových 
básníků.

Děkujeme všem návštěvníkům, účinkujícím 
a divadlu Netopýr a těšíme se na příští ročník. 

Magdalena Timplová, 
kastelánka hradu Týnec
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Soudné sestry
Týnecké ochotnické divadlo Netopýr odehrálo 24. dubna premiéru hry 

Teryho Pratchetta Soudné sestry. O režii a úpravu textu se postarala Anna 
Svobodová. Nastudování této hry nebylo jednoduché, ale díky úsilí všech 
dvaceti členů souboru ve věkovém rozmezí 12 až 91 let se premiéra vydařila. 
Všechny kulisy a rekvizity jsme připravili vlastními silami. Někteří zvládli 
i sedm rolí během představení, nebo odehrát celé představení s utrženou 
podrážkou, jako šašek.

Poděkování patří všem, kteří se na naši premiéru přišli podívat a panu 
Němcovi za poskytnutí technického zázemí ve Společenském centru Týnec.

Zveme naše příznivce na Ochotnický divadelní festival k Týneckému 
hradu v sobotu 27. srpna, kde budeme tuto hru opakovat.

Jarka Raková, 
vedoucí souboru
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Týnecká domovní znamení
Týnec nad Sázavou se v průběhu 19. a 20. sto-

letí změnil z klidného posázavského městečka 
na průmyslové centrum, jehož rozvoj je pevně spjat 
s osobou továrníka Janečka. Nezbytným doplňkem 
nových továren byla i výstavba příbytků pro tovární 
dělníky. Asi nejzajímavější dělnické domky stojí 
na západním okraji našeho města u silnice směrem 
na Chrást. Jde o sídliště z padesátých let, v dobových 
pramenech označované jménem Na Rovinách. Oproti 
mladším panelovým sídlištím, jaká máme i u nás 
v Týnci, se jedná o vzhledné drobné domky se zemitě 
hnědou omítkou a již pouhým náznakem dřívější 
barevné výzdoby. Přestože podobné domy vznikaly 
v 50. letech po celém území tehdejší republiky, ty 
místní v mnohém z tehdejšího průměru vybočují.

Při pozorném pohledu na stavbu si všimneme 
drobných plastik nad vchody – domovních znamení. 
V té době často používaného prvku domovní 
výzdoby. I domovní znamení však podléhala 
požadavkům na jednoduchost a sériovou výrobu, 
jako se tomu stalo na chrásteckém sídlišti, kde 

se mnohé motivy několikrát opakují. Týneckému 
sídlišti se však dostalo mimořádné pozornosti, neboť 
zdejší znamení nepochází ze sériových vzorů, ale 
z dílny významného sochaře Vítězslava Jungbauera. 

Vyučený řezbář z Prachatic vystudoval sochařství 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V 70. 
a 80. letech proslul tvorbou soch z plastických hmot 
– pro Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy vytvořil 
reliéf se znakem a návštěvníci výstavy Českosloven-
sko 60 v Moskvě a Kyjevě mohli obdivovat 80m2 
velký model Prahy. Ještě než se stal známým socha-
řem, vytvořil Vítězslav Jungbauer pro týnecké sídliště 
16 domovních znamení. A ačkoliv svojí tématikou 
kopírují dobovou ideologii, řemeslným provedením 
se v celorepublikovém měřítku rozhodně neztratí.

Na domech č. p. 252 a 253 nalezneme nejstarší 
plastiky s motivy tance a míčové hry. Za povšimnutí 
stojí, že se zde jedná o jeden taneční pár zachycený 
v různých tanečních figurách. Ve zvlášť povedené 
skupině dělnických motivů u domů č. p. 254 – 259 
můžeme rozpoznat celý postup výroby odlitků 

týnecké slévárny. Zda modelem stáli sami zaměst-
nanci továrny, pro něž byly domy postaveny, se asi 
nedozvíme. Sochař však zcela jistě nebyl sezná-
men s postupem výroby, neboť jednotlivé pracovní 
kroky na sebe nenavazují. Velkou skupinu znamení 
na domech č. p. 261 – 624 a 282 – 283 tvoří výjevy 
připomínající venkovskou historii Týnce. Sochař si 
velice nápaditě poradil s podlouhlým tvarem reliéfu 
a většinu postav zobrazil při odpočinku v trávě. 
Oblíbeným motivem jsou pasáčci pozorující domácí 
zvířata. Matka se synkem sbírají brambory, kohout 
zápasí se psem a kočka pozoruje svá koťata. Vše 
je rámováno věrně zpracovanými ovocnými plody 
a rozkvetlými stromy. Jistě nepřekvapí, že krásné 
keramické dlaždice lemující vchody pochází ze zakáz-
kové výroby RAKO Rakovník.

V minulosti vznikla v Týnci nenápadná umělecká 
galerie. Stačí se projít a obdivovat díla jednoho 
z významných sochařů 20. století. 

Martin Šejbl

Gratulace
Dne 30. 7. 2016 oslaví paní Marta Matoušková 

krásné 80. narozeniny. 
Mnoho zdraví a štěstí do dalších let jí přeje manžel, dcery Jana a 

Alena s rodinami, vnoučata Eva, Luděk, Lucie a Radek s rodinami a 
pravnoučata Štěpán, Radek, Adéla a Dorotka.
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Sportujeme rádi ...

Jarní akce KČT Týnec
Tradiční jarní akcí byl 16. dubna již 39. ročník 

pochodu Posázavím, tentokrát krajem Svatopluka 
Čecha. Od jeho narození v nedalekém Ostředku 
uplynulo letos 170 let.

Přes rozpačitý začátek, kdy počasí vypadalo 
hodně nejistě, se nakonec na trasy dlouhé 9, 16, 
24, 35 a 50 km vydalo 228 pochodníků. Mezi 
nimi nechyběly jako každoročně skupiny dětí ze 
ZŠ v Týnci a Kamenici. Všichni dorazili do cíle 
včas, kde je jistě potěšil nejen upomínkový diplom 
pochodu, ale i dobrý pocit ze zdolaných kilometrů. 

Budeme se na vás těšit i v příštím roce, kdy 
uspořádáme již 40. ročník tradičního pochodu.

Další akcí KČT Týnec byl květnový autobusový 
zájezd do Humpolce a okolí. Navštívili jsme 
nejen město Humpolec a Hrdličkovo muzeum, 

ale po naučné stezce přes židovský hřbitov jsme 
došli na zříceninu hradu Orlík s vyhlídkovou věží. 
Na zpáteční cestě nás čekala ještě dvě zastavení. 
Sedlická přehrada a Želivský klášter. Pršet začalo 
až při zpáteční cestě, kdy už všichni příjemně 
unaveni seděli v autobusu. Dojeli jsme v pořádku 
a tak se i naše druhá jarní akce vydařila.

Jarka Raková

Taekwon-do 
Mistrovství Evropy 

11. – 17. 4. 2016 Soluň Řecko
22. juniorské, 31. seniorské, 8. veteránské 
a 6. žákovské ME

Členky našeho oddílu, Pavla Hvězdová, Veronika 
Kokášová a Věra Vomáčková, spolu s ostatními 41 
závodníky české národní reprezentace odcestovali 
v pondělí ráno z letiště Václava Havla do Soluně. 
Česká reprezentace se chystala bojovat zhruba se 
sedmi sty taekwondisty z 31 států v dobré formě.

Začínalo se v individuálních sestavách, kde 
se jako první představila Věra Vomáčková. Její 
kategorie byla zahájena o hodinu dříve, než bylo 
původně v plánu, a také na úplně jiném ringu, 
než měla závodit. Naštěstí již byla převlečena 
a připravena v hale, a tak jen seběhla na svůj ring. 
Nebyl ani čas na velkou nervozitu. Snad i právě 
proto se jí splnilo něco krásného a vybojovala 
v sestavách IV. Danu zlatou medaili.

Další v pořadí začala své soutěžní klání Pavla 
Hvězdová v týmových sestavách. To je jedna 
z nejtěžších disciplín. Cvičí pět lidí najednou 
s choreografií a sebemenší chyba kohokoli může 
být a většinou je osudná. Bohužel si juniorky letos 

tuto chybu vybraly hned v prvním kole a cesta 
za medailí skončila. Náladu si spravily alespoň 
v neděli v týmovém boji, kde spolu s naší Pavlou 
udolaly bronzovou medaili.

V pátek a v sobotu byly na pořadu všechny 
váhové kategorie ve sportovním boji. Představila 
se i naše děvčata Pavla a Veronika. Bohužel ani 
jedna nestačila na své soupeřky a v této disciplíně 
skončily bez medaile.

Poslední nedělní den byl velice úspěšný pro 
Veroniku Kokášovou, která nejprve ve speciálních 
přerážecích technikách s přehledem překonala 
nominační techniku a pak doskákala zbylé čtyři 
techniky bez sebemenšího zaváhání a zlato už jí 
nikdo vzít nemohl. Tečkou v nedělním klání bylo 
silové přerážení týmů. Věra Vomáčková a Veronika 
Kokášová spolu s ostatními členkami týmu zabo-
jovaly a získaly stříbrnou medaili.

Na tomto ME Česká národní reprezentace 
posbírala celkem 14 zlatých, 1 stříbrnou a 14 
bronzových medailí. V pořadí států si naše vý-
prava polepšila o jednu příčku oproti loňskému 
roku. Letos jsme zůstali těsně pod stupni vítězů 
za pořádajícím Řeckem. To mělo počet zlatých 

medailí stejný, ale bylo úspěšnější ve stříbrech. 
V samostatném pořadí seniorů a juniorů čeští 
bojovníci brali třetí místa. Veteráni dokonce byli 
nejúspěšnější. 

Našim třem děvčatům patří velká gratu-
lace a poděkování za skvělou reprezentaci státu 
i našeho oddílu TKD HWA-RANG.

Jaroslav Vomáčka, trenér

Sonkal open

Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili 
závodů SONKAL OPEN na ZŠ Petřiny jih. Závody 
proběhly 28. května, a to za velmi slušného 
obsazení jak soutěžících, tak rozhodčích.

Přijelo 22 škol a sešlo se 195 závodníků, 
Závodilo se v technických sestavách a sportovním 
boji v kategorii žáků, juniorů a seniorů. Naší školu 
reprezentovalo 11 soutěžících:

Za žáky/ně – Cholenská Anna, Vedrová Eliška, 
Salátek Petr, Hak Lukáš, Fišer Tomáš, Havlíčková 
Tereza, Havlíčková Veronika, Franek Antonín, Hak 
Ladislav a Jerhot Adam.

Za juniory/rky – Anna Marie Jabčanková a Jan 
Belovický.

Závodilo se způsobem každý s každým, a tak 
byla každá medaile hodně zasloužená. 

Nejprve si v žákovské kategorii sestav vybojovali 
medaile: Cholenská Anna 3. místo zelené pásky, 
Havlíčková Veronika 3. místo modré pásky 
a benjamínek Franěk Antonín 3. místo žluté pásky.

Následně v juniorské kategorii sestav: Vedrová 
Eliška 2. místo modré pásky a Jan Belovický, který 
nejprve zvítězil ve své juniorské kategorii modrých 
pásků a vzápětí si došel ještě pro stříbro mezi 
seniory opět modré pásky.

Na závěr soutěžního dne se rozjely sportovní 
boje. V této disciplíně jsme tentokrát přijeli 
s úplnými začátečníky. Jejich odhodlání bylo 

úžasné, ale bohužel prozatimní nezkušenost 
byla zřejmá. Musím, ale s velkou radostí dodat, 
že i tak jsme si nějakou tu medaili odvezli. V žá-
cích ve váhové kategorii do 50kg si statečně 
zabojoval Fišer Tomáš, a k němu se hned přidal 
i Hak Ladislav ve váhové kategorii nad 50kg. Oba 
si zaslouženě došli pro stříbrnou medaili.

Závěrem bych ráda poděkovala všem našim závod-
níkům za předvedený 
výkon a jejich rodičům, 
za úžasnou podporu.

Vomáčková Věra
trenérka
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Volejbalové turnaje dětí
Na druhou květnovou sobotu jsme naplánovali 

druhý ročník týneckého turnaje v šestkovém volejbale 
dětí. Organizaci turnaje si poprvé vyzkoušely kadetky 
z našeho oddílu a vedly si na jedničku. Na multifunkč-
ním hřišti v areálu ZŠ Týnec nad Sázavou se sešlo 
nakonec pět družstev z Týnce, Čerčan a Kunic, která 
hrála systémem každý s každým na dva vítězné sety. 

V úvodních zápasech se představila obě týnecká 
družstva. Áčko nastoupilo proti Čerčanům B a byli 
jsme moc zvědaví, jak zúročí nabrané zkušenosti 
z okresního přeboru žen. Béčko zároveň hrálo s dobře 
známými z okresního přeboru žactva - s Kunicemi. 
Náš zkušenější tým do turnaje vstoupil ve velkém 
stylu a čerčanskému béčku povolil v celém zápase 
pouze dvanáct bodů. Týnecké béčko už tak úspěšné 
nebylo a Kunicím podlehlo ve dvou setech.

Ve druhých zápasech na sebe narazila áčka i béčka 
Čerčan a Týnce. Zatímco duel ostřílenějších hráček 
vyzněl pro týnecké barvy, tak ve druhém mači se 
radovali z výhry čerčanští.

Ve třetích kláních se odehrálo týnecké derby. Obě 
dvě sady měly podobný průběh se šťastnějším kon-
cem pro kadetky z áčka. 

Závěrečné kolo bylo ve znamení bojů o konečné 
umístění. Béčko po slibném začátku nezvládlo boj 

o čtvrtou příčku s Čerčany A, a podlehlo hladce dva 
nula na sety. Děvčata z áčka k vytouženým zlatým 
medailím překonala poslední překážku v podobě 
Kunic a po výhře 2:0 zaslouženě zvedla nad hlavu 
vítězný pohár. 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem 
zúčastněným týmům za předvedenou hru, kadetkám 
za skvělou organizaci a zvláštní poděkování patří 
městu Týnec nad Sázavou za finanční výpomoc 
na tento turnaj. 
Výsledky našich družstev na turnaji v Týnci:
Týnec A – Čerčany B 2:0 (50:12), Týnec B – Kunice 
0:2 (23:50), Týnec A – Čerčany A 2:0 (50:33), 
Týnec B – Čerčany B 0:2 (29:50), 
Týnec A – Týnec B 2:0 (50:27), Týnec A – Kunice 
2:0 (50:39), Týnec B – Čerčany A 0:2 (22:50)
Konečné pořadí týneckého turnaje:
1. Týnec A 12 b, 2. Čerčany B 9 b, 3. Čerčany 
A 6 b, 4. Kunice 3 b, 5. Týnec B 0 b 

Své premiéry na turnaji se dočkala i děvčata Kačka 
Marvanová, Evča Žilková a Verča Nováková z naší 
nejmladší základny, jež začaly s volejbalem v září 
loňského roku. V sobotu 28. května 2016 vyrazily 
sbírat první zkušenosti na turnaj do Kunic, kde místní 
Sokol pořádal mj. turnaj v růžovém minivolejbale. 

Vstup do turnaje se našim volejbalovým nadějím 
povedl nad očekávání dobře a s domácím týmem 
dokázaly uhrát slibnou remízu 1:1 na sety. V dalším 
zápase s béčkem Kunic už tolik štěstíčka neměly, 
a ve vyrovnaném utkání podlehly až v samotné 
koncovce obou setů. V posledním klání s pozděj-
ším vítězem turnaje Kralupy nad Vltavou tahala 
naše děvčata celé utkání za kratší konec a nakonec 
snadno podlehla ve dvou sadách.

Nicméně děvčatům se na turnaji moc líbilo 
a všichni věříme, že na dalších turnajích to třeba 
i cinkne. 
Naše výsledky na turnaji v Kunicích:
Týnec – Kunice A 1:1 (34:48), Týnec – Kunice 
B 0:2 (42:52), Týnec – Kralupy nad Vltavou 0:2 
(25:50)
Konečné pořadí turnaje v Kunicích:
1. Kralupy nad Vltavou 9 b, 2. Kunice A 5 b, 3. 
Kunice B 3 b, 4. Týnec 1 b

Další informace z volejbalového klubu naleznete 
na našich stránkách www.vktynec.cz 

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

TJ Týnec nad Sázavou
Sportovní odpoledne ke dni dětí

V pátek 20. května 
od 17, 00 hodin pořádal 
odbor SPV v zahradě 
Společenského centra 
tradiční den dětí. Počasí 
nám přálo, ale účast byla 
nižší než v minulých 
letech. Snad proto, 
že děti měly ředitelské 
volno a s rodiči si 
užívaly prodloužený 

víkend. Přesto 135 dětí plnilo 12 soutěží 
zaměřených na téma Vodní svět. Děti si hrály 
na potápěče, u žáby přeskákaly po kamenech 

rybníček a po provazech přešly potok, Neptunovi 
házely kroužky na trojzubec, tvořily duhu, s vod-
níkem lovily dušičky a u mořských panen hledaly 
perly. Jako želvy podlézaly sítě, skládaly potrhanou 
námořnickou mapu, s Eskymáky lovily ryby, u pi-
ráta střílely vodní pistolí na míčky, prošly se krabím 
pochodem po zahradě,... Za zdolání všech úkolů si 
vytáhly „udičkou“ cenu. Odpoledne zakončili děti 
i rodiče opečením buřtíka, kterého všichni dostali. 
Celkem přes 300 spokojených účastníků se rozešlo 
kolem 19,00 hodin.

Poděkování patří především všem organizátorům, 
sponzorům – Městu Týnec nad Sázavou, společnosti 
Wrigley Confections ČR, dále členům SDH z Týnce 

za starost o oheň i Městské policii za dohled nad 
bezpečností příchozích. Děkujeme i manželům 
Němcovým a zaměstnankyním IC za bezvadnou 
spolupráci při přípravách Dne dětí. 

Fotografie z dětského dne najdete na www.tjty-
necns.iplace.cz a ve vývěsce proti prodejně LIDL.

Roolympiáda

V úterý 24. května přišlo 29 závodníků od 3 do 8 
let do areálu ZŠ na atletickou rodinnou olympiádu 
– Roolympiádu. Po rozdělení do šesti věkových 
kategorii děti běhaly 20 m, skákaly do dálky 
a házely malým míčkem. Jako na objednávku, 
hned po hlavních závodech se spustil pořádný 
liják, a tak se honem všichni přesunuli 
do tělocvičny. Než byly zpracovány výsledky tra-
dičních disciplín, pokračovaly v tělocvičně soutěže 

kategorie rodinných 
dvojic. Dvojice, rodič 
+ dítě, závodily v běhu 
kolem židlí, v hodu 
skleněnkou do „důlku“ 
a ve skoku do dálky, 
kdy rodič musel ská-
kat z místa se zaváza-
nýma očima. Ještě před 

vyhlášením výsledků si děti zacvičily pod vedením 
instruktorky Mirky. Všechny děti dostaly diplomy 
a medaile. Ty na „bedně“ dostaly medaile pravé 
– kovové, ostatní čokoládové. K tomu si odnesly 
ještě drobné ceny. 

Výsledky a fotografie ze závodů jsou zveřejněny 
na www.tjtynecns.iplace.cz a ve vývěsní skříňce proti 
prodejně LIDL. 

Věra Junová
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UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 29. července 2016. 

Tento termín je závazný.

Týnecké tandemy v roce 2016
V sobotu 4. června se konal v Týnci opět 

tradiční gymnastický závod pod názvem 
„Týnecké tandemy.“ Zúčastnilo se ho celkem 86 
tandemů z  různých koutů nejen Středočeského 
kraje - z Říčan, Netvořic, Klatov, DDM Klatovy, 
DDM Benešov, a Dobřichovic, Plzně a také 
Týnce.

Tento závod je závod dvojic, které cvičí 
společně na prostných, lavičce a kladině.
Za náš oddíl z Týnce n. S. závodilo celkem 22 
tandemů.
V kategorii mimina – celkem 11 tandemů
4. místo – Kopáňková L. - Voiglová P.
10.místo - Töroková Š. - Kadeřábková E.

V kategorii mladší žákyně I. 
– celkem 20 tandemů
2. místo Eichlerová S. – Kmošková M.
6. místo Horňáková M. – Eichlerová S.
12. místo Štěpánová P. – Ženíšková J.
15. místo Doležalová A. – Mašková Z.
16. místo Vedrová A. – Doležalová A.
20. místo Mochortová S. - Mochortová S.
Mladší žákyně II. – celkem 18 tandemů
4. místo Dundychová E. – Jašková K.
6. místo Ženíšková K. – Jašková K.
7. místo Dundychová E. - Ženíšková K.
13. místo Korcová A.- Žilková E.
Starší žákyně III. – celkem 7 tandemů

3. místo Havránková L. – Žáková M.
5. místo Minářová L. – Semínová J.
V dorostenkách vyhrála děvčata 
Valentová J. - Kazdová B.
Zlaté tandemy – celkem 18 tandemů
4. místo Kazdová B. – Voiglová P.
5. místo Kopáňková K. – Kopáňková L.
11. místo Součková R. – Žilková E.
16. místo Karešová M. – Ženíšková J.
17. místo Mlýnková M. – Mlýnek J.
18. místo Weisheitelová J. – Weisheitel J.
Démantové tandemy – celkem 6 tandemů
2. místo Součková R. – Novotná K.

Ve zlatých tandemech cvičí rodiče nebo trenéři 
s dítětem a v démantových tandemech cvičí 
dospělí. Děkujeme všem za předvedené výkony 
a těšíme se na další závody. 

Jana Zídková, 
trenérka

Úspěchy týnecké gymnastiky
Z krajského kola ve sportovní gymnastice v roce 

2016 se do republikového finále probojovala 
4 děvčata z našeho oddílu Markéta Kmošková, 
Lucie Havránková, Marie Žáková a Jana Valentová. 
Naše děvčata si vedla velmi dobře a mladší žákyně 
v družstvech za Středočeský kraj obsadila 3. místo. 
V jednotlivkyních z 52 závodnic obsadila naše 
Markéta Kmošková 5. místo.

Starší žákyně v družstvech obsadila 2. místo, 
v jednotlivkyních z 39 závodnic obsadila naše 
Jana Valentová 4. místo

Starší žákyně v další soutěži obsadily 13. místo, 
v jednotlivkyních z 52 závodnic se umístila Lucie 
Havránková na 24. místě, Marie Žáková na 48. místě.

Z 11 krajů na republikovém finále v SG v roce 
2016 Středočeský kraj získal za družstva 2. místo.
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Závodníci byli bodováni, co každá ulovená ryba 
– 1cm délky = 1 bod. Celkově po čtyři hodiny 
trvajícím závodu se po součtu všech bodů na 1. 
místě umístil Michal Korbel, na 2. místě Matěj 
Šťastný a na 3. místě Ladislav Poch. Na každého ze 
závodníků se díky našemu spolku dostalo pěkných 
a hodnotných cen. 

Přemysl Černušák

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 

Fanclub Sparta - pobočka Týnec nad Sázavou
 Na prahu nového ročníku přichází čas se 

trochu ohlédnout za činností našeho fanclubu 
v uplynulé sezoně. Především se nám vybavuje 
velké tažení pohárovou Evropou, které začalo 
pod Alpskými velikány ve švýcarském městečku 
Thun postupem do základní skupiny evropské 
ligy. 

Prvním venkovním zápasem ve skupině 
EL byl zájezd do Řecka na stadion Asterasu 
Tripolis. Po jednodenní zastávce v Athénách 
a výstupu na Akropoli jsme nemohli druhý den 
nenavštívit starověkou Spartu.

Náš další výjezd byl do německého 
Gelsenkirchenu, kde hraje své zápasy klub 
Schalke 04. Byl to náš první zahraniční zápas, 
na který jsme zorganizovali autobusový zájezd.

Poslední utkání ve skupině se hrálo na Kypru 
ve městě Nikosie. Tam už jsme cestovali jako 
jasný postupující a souboj jsme si užili v klidu 
a bez nervů.

Dalším velkým výjezdem byl ten do věčného 
města Řím, kde je možnost navštívit 
spoustu památek. Prošli jsme si Koloseum, 
Fontánu Di Trévi a Vatikán s gigantickou 

bazilikou svatého Petra. Výhled z kopule 
na Řím byl prostě úchvatný. Nečekaná výhra 
3 : 0, znamenající náš postup byla pověstnou 
třešinkou na dortu.

Posledním místem, kde jsme zakončili své 
evropské putování, byl španělský Villarreal. 
I přes nadějný výsledek se další zázrak v odvetě 
na Letné nekonal a postoupit do semifinále EL 
se nepodařilo. Přesto bude každý z nás na tento 
evropský příběh dlouho vzpomínat. Byl to 
rok velkých vítězství i proher, ale také velké 
lidské ztráty, kdy nás předčasně opustil náš 
kamarád a velký Sparťan Zbyněk Man - čest 
jeho památce.

Naše vlajka nikdy nechybí na žádném 
domácím i venkovním zápase Sparty v domácí 
nejvyšší soutěži. Na všechny domácí zápasy 
fotbalové Sparty pořádáme autobusové zájezdy.   

Každý rok v letním období pořádáme také 
akci ,,Parníkem na Spartu.“ Plujeme téměř 
4 hodiny ze Slapské přehrady do Prahy 
na zápas Sparty. Pravidelně se účastníme 
i různých sportovních a společenských akcí. 
Například turnaj v kopané v Rábí, Opolanech 

a Lovosicích, bowling v Mladé Boleslavi, setkání 
v Neratovicích a v Benešově nad Ploučnicí 
a tradičně i sparťanský ples v Neratovicích. 
Aktivně jsme se zapojili do sbírky fanoušků 
Sparty s názvem ,,Podpořte naše děti,“ která 
byla zaměřena na dětská oddělení nemocnic. 
Jako jedna z nejaktivnějších poboček jsme 
předávaly dětskému oddělení v Benešově částku 
40 000 Kč.

V současné době připravujeme již 
7. ročník turnaje o pohár FCS Týnec nad 
Sázavou, který se bude konat 9. července 
v Bukovanech. Dále vstup do nové sezony, 
po které oslavíme 10. výročí založení našeho 
fanklubu. Při této příležitosti plánujeme odehrát 
slavnostní zápas.

Rádi mezi námi uvítáme nové členy, kteří 
se chtějí stát součástí našeho nejúspěšnějšího 
fotbalového klubu a využívat výhod, které 
členství v oficiálním fanklubu AC Sparty 
přinášejí.

 
 Pavel Macháček,

předseda pobočky FCS Týnec nad Sázavou

Dětské rybářské závody v Kozlovicích
Jako každý rok tak i letos se v sobotu 21. května 

uskutečnily v Kozlovicích na chovném rybníku 
místní organizace Českého rybářského svazu Týnec 
nad Sázavou dětské rybářské závody. Celkově se 
těchto závodů účastnilo 22 malých rybářů a jedna 
rybářka. Za příjemného počasí a super sportovní 
nálady. Někteří závodníci měli štěstí na kapříka, 
pstruha a jiní se radovali i z menších úlovků. 
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Slévárna ALUMETALL CZ s.r.o. přijme do svého přátelského kolektivu v Týnci nad Sázavou 
svědomité a pracovité spolupracovníky na pozice:

- slévač pro kokilové a nízkotlaké lití
- přípravář nástrojů  

Praxe výhodou

Nabízíme:
- Práci v rostoucí firmě

- Možnost platového růstu
- Práci ve vstřícném kolektivu

Životopis zasílejte na adresu jiri.flieger@alumetall.cz, nebo kontaktujte: Jiří Flieger, vedoucí výroby, tel. 608643242

Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o., přijmou do trvalého 

pracovního poměru provozního elektrikáře.

Požadujeme:  
oprávnění  k činnosti min. v rozsahu §6 Vyhl. 50/1978 Sb. 

v platném znění
částečná znalost  oboru slaboproud

práce s PC
řidičský průkaz skupiny B

manuální zručnost
dobrý zdravotní stav
trestní bezúhonnost

Nabízíme:  
Dobré finanční ohodnocení

Stabilní pracovní místo
Příspěvek na stravování

5 týdnů dovolené

Nástup možný ihned

Bližší informace podá osobně:
Zbyněk Peša – kancelář VaK Týnec s.r.o., 

tel. 317 704 160, 
Městský úřad Týnec nad Sázavou, 

K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Pro malou rodinnou firmu z Jílového u Prahy 
hledáme vyučeného 

instalatéra, topenáře na HPP 

pro práce v Praze a Středočeském kraji. 

Prosím, zasílejte životopis na lucybilek@centrum.cz.
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TÝNEC NAD SÁZAVOU
                                                             K HISTORICKÝM KOŘENŮM MĚSTA

Vážení spoluobčané,

v roce 2006 vydalo Město Týnec 
nad Sázavou knihu „Týnec nad 
Sázavou. K historickým kořenům 
města.“ 

Publikace byla velmi záhy 
rozebrána a od té doby trvá zájem 
o její dotisk či nové vydání.

Vlastivědný spolek Týnec nad 
Sázavou, dříve Vlastivědný klub 
města Týnec nad Sázavou a okolí, 
se v loňském roce domluvil 
s představiteli našeho města 

– panem starostou Kadrnožkou 
a  panem mís tos taros tou 
Pešanem, že na rok 2018, kdy si 
připomeneme 700 let od první pí-
semné zmínky o Týnci, připravíme 
s podporou MěÚ, 2. doplněné 
a přepracované vydání.

Chceme se proto obrátit na širokou 
čtenářskou obec Týneckých listů, 
obyvatelů a rodáků z Týnce, aby 
nám: 

1) na MěÚ písemně nebo elektronicky 
posílali své připomínky k předchozí 
knize a vzpomínky, jež v ní podle 
jejich názoru chybí, s uvedením 
kontaktu, abychom si s nimi mohli 
upřesnit případné nejasnosti

2) na MěÚ zapůjčili k oskenování 
zajímavé dokumenty, fotografie 
a j . ,  p ř ípadně  zapů j č i l i 
k vyfotografování trojrozměrné 
předměty, které se váží k historii 
města

3) vedení a členy všech spolků 
z Týnce a jeho místních částí 
žádáme buď o aktualizaci 
a doplnění textů (především období 
2006–2017), pokud již do knihy 
přispěli, nebo o zpracování své 
historie, v případě, že v knize 
dosud nejsou

4) představitele místních částí 
žádáme o totéž jako v případě spolků

Rozsah příspěvku by neměl 
překročit 5 normostran, to je cca 

3 strany tištěného textu (textový 
editor Word), případně strojopisu 
+ 2 – 5 fotografií  v elektronické 
podobě rozlišení alespoň 300 dpi). 
Termín odevzdání je do 30. září 
2017, ale čím dříve je dostaneme 
k dispozici, zvláště u bodu 1. a 2., 
tím je větší šance, že se nám je 
podaří do knihy zapracovat.

Předem děkuji všem Týnečákům 
a lidem z místních částí za pomoc 

a budu se těšit na další spolupráci, 
korunovanou v roce 2018 zbrusu 
novou knihou o Týnci.

S pozdravem

PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.,
předseda Vlastivědného spolku Týnec nad 

Sázavou a vedoucí autorského kolektivu knihy
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