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TÝNECKÉ LISTY

Týnecké listy Vám opět přináší informace 
o dění v našem městě. Přečíst si můžete nejen 
o velkých projektech, například přístavbě školy, 
tak i malých, ale důležitých akcích, jako jsou 
třeba opravy chodníků. Podstatné jsou i informace 
o zásobování vodou, které je v některých městských 
částech citelný nedostatek. 

1. září jsme ve škole slavnostně přivítali 75 prvňáčků 
a celkem se v naší škole vzdělává 586 dětí. Další hezkou zprávou je, že 
se blíží předání ocenění Významný občan města Týnce nad Sázavou. 
Letos ho získá velmi příjemná a energická dáma. Její jméno Vám řekneme 
až 28. října, kdy jí toto ocenění předáme. Zároveň při této příležitosti 
veřejně poděkujeme dobrovolným dárcům krve. Těšit se můžete na blížící 
se koncert oblíbeného sourozeneckého dua Hany a Petra Ulrychových 
a kapely Javory. Koncert se uskuteční 12. listopadu a v předprodeji 
v Infocentru zbývá už jen pár vstupenek. Nenechte si je ujít. Může se 
zdát brzy o tom psát, ale mílovými kroky k nám pospíchá adventní čas. 
Vánoční strom společně rozsvítíme v sobotu 26. listopadu. Zazpívají nám 
děti z mateřské školky i trochu odrostlejší děti s kapelou Czech It. Tak se 
možná už teď začněme těšit. 

Milí čtenáři, přeji Vám příjemné podzimní dny.

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice
• Společnost EKO-KOM, a.s., převzala síť sběrných nádob 

na tříděný odpad (papír, plasty, sklo). Celkem jich ve městě máme 
157 kusů. Společnost provede obnovu kontejnerů a bude průběžně 
vyhodnocovat efektivitu sběrných míst. Město bude i nadále 
zajišťovat svoz kontejnerů.

• Proběhla schůzka s generálním ředitelem Metazu. Martin Hubík nás 
seznámil s přípravou rekonstrukce haly na ocel.

• Je uzavřena silnice z Čakovic do Kamenice. Probíhá rekonstrukce dvou 
mostů. Uzavírka potrvá do 31.12.2016.

• Byla dokončena dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí pro 
trasu dálnice D3. Nyní probíhá odborné připomínkování, následovat 
bude řízení se stavebním úřadem. O zahájení projednání Vás budeme 
informovat. V tomto územním řízení mohou obyvatelé dávat připomínky 
a námitky ke stavbě.

• Proběhla revize komínů. Akci každoročně organizuje radnice, revize 
provádí Kominictví Holečková Radka. Za zvýhodněných podmínek 
si můžete nechat udělat revizi komínů.

• Proběhly volby do krajského zastupitelstva. Výsledky za Týnec si můžete 
prohlédnout dále. 

• Byl vydán Plán zimní údržby pro sezónu 2016/2017. Je zveřejněn 
na úřední desce a na webu města. Proti loňské sezóně se plán nemění.

• Rozbíhá se práce na změně územního plánu. Žádosti jsou zpracovány 
a připravují se k nim odborná stanoviska. Nejpozději v prosinci 2016 
by mělo zastupitelstvo rozhodnout, které změny se budou projednávat, 
a které budou zamítnuty a ze zpracování vyřazeny.

• Informace o akcích: 
dokončeno - opravy chodníků (Benešovská, Na Chmelnici, Chrást 
vyhlídka), dokumentace Nádraží - dopravní terminál, dokumentace 
přístavba školy
v realizaci - přístavba školy, revitalizace středu města, obnova veřejného 
osvětlení (starý Týnec), sesuv půdy Chrást, altán na hřišti v Podělusích 
Rozpracované projektové dokumentace: Chodník Podělusy, Chodník 
Zbořený Kostelec, Chodník Brodce, rekonstrukce lávky Brodce, přístavba 
tělocvičny 

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

pokračování na následující straně

příprava - studie na řešení vodovodu a kanalizace v místních částech, 
odbahnění rybníků Podělusy, Pecerady, Krusičany, okružní křižovatka 
pod hotelem

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Ateliér KROK s.r.o. na zpracování zakázky „Změna č. 2 územního plánu 

Týnec nad Sázavou“ za cenu 289.000 Kč + DPH.
• Smlouva o dílo se Zdeňkou Klenorovou na pořízení změny 

č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou za cenu 155.000 Kč.
•  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře 

informačního systému HELIOS Fenix č. F-11-00243 se společností 
Asseco Solutions, a.s. Dodatek rozšiřuje systém o modul Rozklikávací 
rozpočet včetně provozní podpory. Pořízení modulu za 16.050 Kč, 
provozní podpora se navyšuje o 5.000 Kč/rok. Ceny bez DPH.

•  Smlouva o dílo se společností DAKA Stav, s.r.o. na stavbu „Přístavba 
ZŠ Města Týnec nad Sázavou“. Cena bez DPH je 21.476.706,44 Kč. 

•   Příkazní smlouva na výkon technického dozoru na stavbu „Přístavba 
ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ s Ing. Marií Balatovou za cenu 
197.500 Kč.

•  Smlouva o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Přístavba ZŠ Města Týnec 
nad Sázavou“ s Petrem Prokýškem za cenu 67.900 Kč bez DPH. 
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•  Smlouva se společností Pontex, spol. s r.o. 
na dokumentaci „Zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci lávky přes 
řeku Sázavu u Jawy“ za cenu 351.000 Kč 
bez DPH.

  Smlouvy byly uzavřeny po proběhlých 
výběrových řízeních. Ty jsou k dohledání 
na webu města, stejně jako všechny smlouvy 
a objednávky, které město zveřejňuje 
na registru smluv (http://smlouvy.gov.cz).

• Rada stanovila cenu pro žadatele o změnu 
územního plánu. Za projednanou změnu   

dokončení z předchozí strany      žadatel uhradí 5.000 Kč.
• Rozpočtové opatření rady města (drobné 

úpravy rozpočtu).

Z jednání zastupitelstva
• Bylo schváleno Rozpočtové opatření, které 

upravovalo především výdaje na stavbu 
školy. 

• Proběhla diskuze a hlasování o způsobu 
financování připravených projektů. Přístavba 
ZŠ Týnec nad Sázavou a výstavba tělocvičny 
budou financovány z úvěrů. Autobusový 
terminál, zateplení MěÚ Týnec nad Sázavou, 
zateplení střediska, lávka Brodce by mělo 

být financováno z rozpočtových přebytků. 
Na spolufinancování stavby školy jednáme 
také se sousedními obcemi (Bukovany 
a Chářovice).

• Byla zaktualizována obecně závazná 
vyhláška č. 1/2016 o ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností ve 
městě. Noční klid platí od 22.00 do 6.00. 
Výjimky jsou uvedeny ve vyhlášce. V neděli 
odpoledne platí i nadále zákaz hlučných 
činností, např. například sekání trávy nebo 
řezání dřeva.

• Zastupitelstvo rozhodlo o udělení ocenění 
Významný občan pro rok 2016.

Voda, voda, voda

Dlouhotrvající sucho a stále se zvyšující 
nebezpečí nedostatku pitné vody v některých 
městských částech, nutí město Týnec nad Sázavou 
k hledání řešení, jak tento nepříznivý vývoj 
odvrátit. I proto nechalo zpracovat studii, která 
by měla být podkladem pro řešení zásobování 
obyvatel místních částí Čakovice, Krusičany, 
Podělusy, Pecerady, Chrást a Zbořený Kostelec 
pitnou vodou. Při přípravě studie byla využita data 
z dotazníků, vložených do červnových týneckých 
listů, případně si je každý obyvatel města mohl 
vyzvednout na městském úřadě. Nejen o vodě si 
s místostarostou města Ing. Bedřichem Pešanem, 
povídala Lenka Morávková
Od  dotazníkové  akce  uběhl  nějaký  čas. 

Předpokládám, že data už byla zpracována. 
Co z nich vyplynulo?

Problém s množstvím vody má 29 rodinných 
domů v Peceradech, 38 v Kostelci, 5 v Čakovicích, 
4 v Krusičanech, 14 v Podělusích a 9 v Chrástu. 
Největší nedostatek je v místních částech, kde 
byla vybudovaná kanalizace. Tím vlastně došlo 
k odvodu, byť splaškové, vody z dané lokality. 
Navíc tomu nepomáhá ani to, že někteří kutilové 
do kanalizace na černo svedli i vodu z okapů. 
Sice mají hezký suchý dvorek, ale také prázdné 
studny, protože chybí spodní vody!

Situace je tedy vážná. Bez vody se špatně 
žije v kterékoliv době a společnosti. Na rozdíl 
od našich předků, kteří  vody  spotřebovali 
o  poznání  méně,  a  také  s  ní  uměli  lépe 
hospodařit, však její nedostatek pociťujeme 
mnohem citelněji. Bude město stavět vodovod, 
tam kde chybí?

Předpokládané náklady na vybudování 
vodovodu a kanalizace v místních částech 
jsou 240 miliónů Kč. Výstavba vodovodu by 

v podstatě paralyzovala rozpočet a zadlužila město 
na další desítky let. I kdyby se vodovod zavedl 
do všech domácností, je téměř nemožné získat 
dotaci. Důvodem jsou přísné podmínky žádosti, 
mezi něž třeba patří nákladovost na obyvatele, 
hotové stavební povolení, podepsaná smlouva 
o dílo s dodavatelem. Problém by mohl být 
také vysoká cena za přípojku, a to v průměru 
70 000 korun, kterou hradí majitel připojované 
nemovitosti. Navíc cena za vodu by patrně byla 
dvousložková, protože lze očekávat, že odběr vody 
z vodovodu bude pouze v případě, že nebude voda 
ve studních. Takže paušální a cena skutečného 
odběru.

Jako další variantu město zvažovalo výstavbu 
studní. Přikloníte se tedy spíše k tomuto řešení?

Za mě rozhodně ano. Já určitě nepodpořím 
zadlužení města na desítky let. Z výše uvedených 
důvodů se podpora výstavby nebo obnovy 
lokálních vodních zdrojů u nemovitostí obyvatel 
s trvalým pobytem v Týnci a místních částech, 
jeví jako nejefektivnější. Rozpočet města by toto 
řešení na rozdíl od výstavby vodovodu zatížilo 
v řádech miliónů korun, a navíc by bylo časově 
mnohem méně náročné. Z toho důvodu rada 
doporučuje zastupitelstvu města vypsat dotační 
titul na podporu místních zdrojů a připravovat 
dokumentaci vodovodu pro územní rozhodnutí. 
Je dobré být připraven, pokud by se v budoucnu 
objevily dotační tituly, které by byly využitelné 
i pro město naší velikosti a zároveň nás tak 
nezadlužovaly. Můžeme na ně ihned reagovat. 
U jedné nemovitosti může být příspěvek na studnu 
cca 40 tisíc korun. Pokud by se dohodli třeba 
4 vlastníci nemovitosti na stavbě jedné studny, 
příspěvek by mohl být až 100 tisíc korun a majitele 
by to nic nestálo. Příspěvky by se vyplácely 
zpětně i těm, kdo si studnu vybudovali v le-
tošním roce. Připravujeme setkání s veřejností, 
kde všechny možnosti, jak dostat vodu tam, kde 
chybí, probereme. V úterý 8. listopadu v 18 ho-
din, se sejdeme s obyvateli Zbořeného Kostelce 
v hostinci U Holubů. Další týden, ve středu 
16. listopadu v 18 hodin, se potkáme s obyvateli 
Pecerad v hostinci Na kopečku. Setkání s lidmi 
z dalších městských částí budou následovat. 

V  investičních  prioritách  města  se 
počítá s výstavbou kanalizace v Čakovicích 
a Krusičanech. V jaké fázi jsou přípravy této 
akce?

Pro získání dotace na vybudování kanalizace 
v tuto chvíli nesplňujeme základní požadavek 
na maximální cenu za přípojku, což je 90 tisíc korun. 
My se bohužel dostáváme až na 220 tisíc korun. 
V Krusičanech kanalizace vychází na 37, 
v Čakovicích na 47 miliónů. Ministerstvo 
životního prostředí prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí ČR spouští zcela nový 
dotační program na výstavbu domovních čistíren 
odpadních vod v rámci Národního programu 
Životní prostředí (NPŽP). Tyto dotace jsou určeny 
na vybudování domovních čistíren odpadních 
vod pro občany zejména v malých obcích, ale 
i v městských částech, kde se výstavba velké 
ČOV nevyplatí, případně není možné ji postavit 
z technických důvodů. Na pilotní výzvu putuje 
100 milionů korun.  I to by mohla být cesta, jak 
zafinancovat odkanalizování i našich městských 
částí, kde doposud kanalizace chybí. 

Závěrem poprosím pár větami shrnout, co 
dalšího Váš úřad v tuto chvíli řeší?

Po letech se podařilo dohodnout s největšími 
vlastníky pozemků, dědici Františka Janečka, 
směnu a odkup pozemků. Jde o pozemky 
v centru města a pod bytovými domy 
v „kolonce.“ Zatím bohužel není možné tuto 
dohodu, vzhledem k exekučnímu řízení jednoho 
spolumajitele, dotáhnout úplně do konce. 
Předpokládáme, že exekuce by se mohly ještě 
letos vyřešit a na jaře tuto směnu a odkup 
zrealizujeme. 

Město také chystá změnu územního plánu. 
V  jakém  stádiu  jsou  nyní  přípravy  na  tak 
zásadní krok pro jeho budoucí rozvoj? 

Pro potřeby změny územního plánu byla 
vytvořena pracovní skupina. K jednotlivým 
požadavkům na změnu využití jednotlivých 
ploch se bude vyjadřovat i komise pro rozvoj 
města a jednotlivé osadní výbory. Tím by se mělo 
zabránit tlaku lobbistických skupin a jednotlivých 
křiklounů na zastupitelstvo, a územní plán 
tak bude moci být vytvořen koncepčně. Pevně 
doufám, že zůstaneme „vesničkou střediskovou“ 
a nestaneme se pražským satelitem.

Děkuji za rozhovor 
lm



říjen 2016  Týnecké listy strana 3

Personální změny 
na úřadě

Odbor majetku Městského úřadu v Týnci nad 
Sázavou bude mít od 1. ledna 2017 novou 
vedoucí. Na základě výběrového řízení se jí 
stává Mgr. Martina Havránková. Ta nahradí 
do důchodu odcházející Marii Ondřichovou. 
Stavební odbor má nového referenta. 
Od 1. října tuto pozici zastává Aleš Hromas. 
V proběhlém výběrovém řízení prokázal 
nejlepší předpoklady pro její výkon. Oběma 
kolegům přejeme v zaměstnání hodně štěstí 
a úspěchů.

Volby v Týnci nad Sázavou - říjen 2016
zdroj: www.volby.cz 
Jak dopadly volby do zastupitelstva Středočeského kraje v Týnci nad Sázavou?
Volební účast: 35,87%

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1 0,06

2 Občanská demokratická strana 112 7,00

11 OBČANÉ 2011 2 0,12

12 Česká strana sociálně demokratitská 246 15,37

26 Koruna Česká (monarch. strana) 3 0,18

28 Romská demokratická strana 1 0,06

30 ANO 2011 351 21,93

32 TOP 09 45 2,81

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 359 22,43

37 Komunistická strana Čech a Moravy 233 14,56

41 Národní demokracie 2 0,12

43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 9 0,56

52 Svobodní a Soukromníci 21 1,31

67 NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PEN. PRO LIDI 5 0,31

70 SPR - RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 6 0,37

72 Koalice KDU - ČSL, SZ, SNK ED 35 2,18

75 DSSS - Imigranty, islám nechceme! 51 3,18

78 Koalice SPD a SPO Koalice SPD a SPO 71 4,43

81 SPR - REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZSKA 0 0,00

82 Česká pirátská strana 47 2,93

lm
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Přístavba školy začala
Propojením pavilonů prvního a druhého stupně 

vzniknou tři učebny, šatny a spojovací chodba. Cel-
ková cena stavby je zhruba 26 miliónů korun. Více 
dodává starosta města Mgr. Martin Kadrnožka:

„Na akci máme dotaci z Ministerstva financí 
v celkové výši 18 miliónů korun, zbytek hradíme 
z rozpočtu. Samotná stavba bude dokončená 
do konce května 2017. Zároveň pracujeme 
na přístavbě tělocvičny. V současné chvíli 
se dokončuje projektová dokumentace a v říjnu bude 
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Tělocvična 
by se měla začít stavět v první polovině roku 2017. 
Dokončení předpokládáme v průběhu prázdnin.“

Podzimní rekonstrukce 
chodníků v Týnci nad 
Sázavou je u konce

Dokončené jsou opravy chodníků v úseku od staré 
školy na Benešovské směrem ke hřbitovu a oprava 
chodníku v ulici na Chmelnici. Jako poslední přišel 
na řadu úsek v Chrástu vesnici od Vyhlídky směrem 
k obchodu. Všechny práce provedla firma Diostav, 
s.r.o., která vzešla z výběrového řízení. Náklady jsou 
necelé tři čtvrtě milionu korun, dotace na tuto akci není 
poskytnuta.“                                                                   lm

Křižovatka pod hotelem se změní na kruhový 
objezd už příští rok 

Rekonstrukci připravuje Středočeský kraj. 
V tuto chvíli je téměř dokončená projektová 
dokumentace. Příští rok na jaře proběhne výběrové 
řízení na zhotovitele a do podzimu by křižovatka 
mohla být přestavěná. Samotná rekonstrukce 
s sebou přinese určitá dopravní omezení. Podle 
starosty Mgr. Martina Kadrnožky, město však 
na projektantech požaduje, aby byl vždy zachován 
alespoň částečný průjezd. Uzavírka při přestavbě 
na kruhový objezd nesmí být dlouhodobá, 
maximálně krátkodobá v řádu počtu jednotek 

Součástí stavby je i úprava okolí školy, před 
jídelnou vznikne nové parkoviště, opraví se chodníky, 
a také přístupy v areálu školy.

Bezpečný přechod u spořitelny
Proběhlo jednání s vlastníky okolních 

pozemků. Došlo k dohodě, takže můžeme 
začít vyřizovat stavební povolení. Po jeho 

získání bude zahájena stavba. Přechod by 
měl být nejpozději na jaře 2017 dokončen. 
Průchod mezi starým a novým Týncem se tak 

stane mnohem bezpečnější, a to nejen pro děti 
na cestě do školy. 

lm

dnů. Součástí akce bude i oprava chodníků 
a rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu.                       

Obce nyní musejí zveřejňovat seznam rušivých nočních akcí
V Česku v sobotu 1. října 2016 začala platit novela zákona o přestupcích. V jejím rámci musí obce zveřejňovat seznam akcí, které by mohly 
narušit noční klid. Dosud stačila udělená výjimka pořadatelům, o které rozhodoval obecní správní orgán. Nově seznam schvaluje zastupitelstvo. 
Mezi činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě, patří rušení nočního klidu a používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení. 

Noční klid je dobou od 22:00 hod do 06:00 hod následujícího dne. 

Výjimku činí:
a) noc z 31. 12. na 01. 01., kdy se doba nočního klidu vymezuje dobou od 02:00 do 08:00 hodin dne 01. 01. daného roku
b) noc z 30. 04. na 01. 05., kdy se doba nočního klidu vymezuje dobou od 02:00 do 08:00 hodin dne 01. 05. daného roku
c) noc v den pořádání akce „Keltský večer“, kdy se doba nočního klidu vymezuje dobou od 02:00 do 08:00 hodin následujícího dne
d) noci ve dnech pořádání akce „Týnecký střep“, kdy se doba nočního klidu vymezuje dobou od 02:00 do 08:00 hodin následujících dní 
(z pátku na sobotu a ze soboty na neděli)
e) noc ve dnech pořádání akce „Dětský den“ a „Rozloučení s prázdninami“, kdy se doba nočního klidu vymezuje dobou od 02:00 do 08:00 
hodin následujícího po dni akce
f) noc v den pořádání akce „Setkání Týnců“, kdy se doba nočního klidu vymezuje dobou od 02:00 do 08:00 hodin následujícího po dni akce
g) noc v den pořádání akce „Týnecké posvícení“, kdy se doba nočního klidu vymezuje dobou od 02:00 do 08:00 hodin následujícího po dni akce
h) noc v den pořádání akce „Hruškův pětiboj“, kdy se doba nočního klidu vymezuje dobou od 02:00 do 08:00 hodin následujícího po dni akce.

Omezení hlučných činností je stanoveno na neděli a státem uznané dny pracovního klidu. V tu dobu lze veškeré činnosti spojené s používáním 
strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. provádět pouze v době 
od 9:00 hodin do 12:00 hodin. 
Obecné závaznou vyhlášku 1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě v přesném znění najdete na úřední desce města.

lm

      lm
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Nová odpočinková plocha už se staví
Rekonstrukce náměstíčka ve středu města, před spořitelnou a lékárnou, 

je v plném proudu. Stávající přerostlé keře byly odstraněny a místo nich 
budou vysazeny javory a dojde také k umístění laviček. Střed bude vydlážděn 
žulovými kostkami, vznikne nový chodník pro chodce. Na akci jsme získali 
z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 50 % ze zhruba dvou miliónů 
investičních nákladů. Stavbu provádí společnost GREEN PROJECT s.r.o. 
Starosta Mgr. Martin Kadrnožka doplnil: „V rámci rekonstrukce dojde ke zru-
šení parkoviště před spořitelnou. Parkoviště působilo dopravní komplikace. 
Sice se tam jezdilo pomalu, a žádná nehoda neměla vážné následky, přesto 
tam velmi často vznikaly konfliktní situace. Náhradní parkoviště je před 
úřadem, Lidlem nebo Metazem.“ Práce byly zahájeny začátkem září, stavba 
bude dokončena během podzimu.

lm

Rekonstrukce jezu Podělusy 
Povodí Vltavy, které je investorem stavby, 

už má zpracovanou projektovou dokumentaci 
na generální opravu. Dle ní vyplývá, že jez se 
v podstatě odbagruje a postaví nový. Díky tomu 
vznikne nová hráz včetně rybího přechodu 

a moderně řešené propusti pro vodáky. Tím se 
zároveň zvýší bezpečnost i pro méně zkušené 
vyznavače vodního sportu. Z harmonogramu 
rekonstrukce vyplývá, že během letošní zimy by 
investor měl získat stavební povolení, na jaře dojde 

Chodník do Zbořeného Kostelce
 Je vydáno územní rozhodnutí na první etapu 

chodníku, která vede z Brodců k bývalému komínu. 
Projekční kancelář projektuje dokumentaci pro 
stavební povolení a provedení stavby. Jakmile 
budeme mít stavební povolení, budeme žádat 
o dotaci. Rádi bychom v průběhu roku 2017, 

nejpozději 2018, chtěli první etapu postavit 
a dokončit. Druhá etapa se zatím ještě 
nepřipravuje, protože řešíme vlastnické vztahy 
s majiteli okolních pozemků. Jakmile se toto 
podaří, začneme připravovat druhou etapu 
na začátek Kostelce. Rádi bychom pokračovali 

i třetí etapou, to znamená průtah Kostelcem. 
Tam je však potřeba navázat na rekonstrukci 
komunikace v součinnosti se Středočeským 
krajem, který by ji investoval. Tuto akci má kraj 
v plánu, ale ne na čelním místě. 

Lávka u Jawy 
V současné době je zpracovaná studie na opravu 

a vyhlásili jsme výběrové řízení na projektovou 
dokumentaci včetně realizační. Ze studie 
vyplynulo, že lávku je potřeba vyměnit celou. To 
znamená, že zůstanou jen podpěry. Ty se následně 
zpevní a na ně se uloží nová lávka. Ta by měla mít 
ocelovou příhradovou konstrukci podobnou té, ze 
které je postaven vedlejší železniční most. Největší 
komplikace je v uložení sítí. V lávce je uloženo 
zhruba sedm důležitých sítí, které propojují dva 
břehy Sázavy. I to má projekt úspěšně vyřešit.

Pokud vše půjde dobře, požádali bychom 
IROP (Integrovaný regionální operační program) 
o financování. Předpokládané náklady jsou 
ve velmi hrubém odhadu 20 miliónů korun. 

Podrobnější rozpočet 
získáme až po zhotovení 
projektové dokumentace. 
Ta by měla být ještě letos 
do Vánoc. Pokud se nám 
podaří získat dotaci, 
v roce 2017 nebo 2018 
bychom mohli zahájit 
stavbu. Během ní bude 
vyloučen provoz pro 
pěší. Lidé tak z jednoho 
na druhý břeh budou 
chodit 3 až 5 měsíců 
okolo mlýna.

k výběru dodavatele stavby a na podzim k samotné 
realizaci akce. Rekonstrukce bude probíhat ve dvou 
etapách, nejdříve se opraví jedna polovina jezu, 
následovat bude druhá. Náklady jsou spočítány 
na 65 milionů Kč. lm

lm

lm
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Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu 
Byla schválena žádost o dotaci z Operačního 

programu životní prostřední na kompletní 
zateplení obálky a výměny vnějších výplní 

otvorů budovy městského úřadu. Cílem projektu 
je snížení energetické náročnosti budovy a tím 
snížení nákladů na její provoz. 

Zahájení realizace projektu se předpokládá 
na jaře 2017.

Martina Höhnová, projektová manažerka

Týnec měl svého zástupce v Bruselu
Návštěva zástupců měst a obcí Středočeského kraje v Bruselu 25. 9. – 27. 9. 2016 

Koncem září jsem měla možnost prostřednictvím 
Posázaví o.p.s. navštívit Brusel a dozvědět 
se informace ohledně dotací a tvorby 
regionální politiky přímo u zdroje. Výpravu 
organizoval Středočeský kraj. Ten vyslal své 
zástupce z Odboru pro regionální rozvoj, a také 
z řad starostů, místostarostů obcí i zástupců 
místních akčních skupin. V Bruselu se nás ujala 
výkonná ředitelka Evropského hospodářského 
zájmového sdružení Access EU! – EEIG a provedla 
nás dvoudenním nabitým programem. Seznámili 
jsme se se zástupci regionu Dolního Rakouska, 
kteří nám představili iniciativu k silné obnovené 
regionální politice pro regiony Evropské unie. 
Všechny kraje ČR tuto iniciativu podepsali a Česká 
republika má nyní možnost aktivně se podílet 
na tvorbě regionální politiky a rozpočtu na období 
po roce 2020. Regionální politika EU vytváří rámec 
pro financování širokého spektra projektů. Jejím 

cílem je podpořit hospodářský růst v členských 
státech EU a zároveň vyrovnat hospodářské 
i sociální rozdíly mezi všemi evropskými regiony.

Dále jsme měli možnost potkat se a diskutovat 
se členem kabinetu eurokomisařky pro regionální 
rozvoj na téma čerpání fondů regionálního rozvoje, 
tvorby evropské legislativy, výhod a nevýhod čerpání 
dotací v České republice.

Vedoucí oddělení pro Českou republiku 
v rámci Generálního ředitelství pro regionální 
a městskou politiku nás podrobně seznámil 
s přípravou programovacích období a implementací 
strukturálních fondů v ČR. Doporučil nám aktivní 
zapojení do příprav programovacího období 2020+, 
které se již nyní začíná vyjednávat.

Nejvíce nás zaujal workshop poslankyně Ev-
ropského parlamentu Olgy Sehnalové na téma 
využití Evropských strukturálních fondů pro 
deinstitucionalizaci sociálních služeb. Workshopu 

se zúčastnily desítky lidí 
z České republiky a ze 

Slovenska, které spojuje téma sociální služby 
a představily své projekty. Účastníky byli i samotní 
klienti nově vybudovaných chráněných bytů či 
jiných zařízení, které podporují samostatnost lidí 
s postižením a jejich zapojení se do společnosti.

Závěrem bych si dovolila sdělit ve stručnosti 
svůj dojem z návštěvy a možnosti využití v praxi. 
Atmosféra při všech setkáních byla velmi 
přátelská, všichni nám ochotně zodpovídali dotazy 
a vysvětlovali principy fungování dle své odbornosti. 
Získané znalosti použiji při tvorbě projektů pro 
město a hledání zdrojů financování. Rozšířila jsem 
si vědomosti a pohled na fungování evropských 
programů pro čerpání dotací a na regionální 
politiku. Evropská unie nám v tomto směru může 
být hodně nápomocná a záleží jen na nás, jak tuto 
pomoc aplikujeme. Důležité je také šířit informace 
dále a navazovat kontakty. V Bruselu se toho děje 
velmi mnoho a mým cílem je čerpat z dostupných 
informací a využít je pro rozvoj města. 

Martina Höhnová, 
projektová manažerka

Informace ke svozu BIO odpadu v r. 2017
V roce 2017 bude svoz Bio odpadu z domácností probíhat následovně:
1. Svoz bude probíhat v období 3 – 10/2017
2. Prakticky bude prováděn 1x/14 dní počínaje dnem 9. 3. 2017, dále 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 
29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11.
3. Požadavky – objednávky je nutno podat u Technických služeb Týnec s. r. o. nejpozději do 31. 1. 2017.
4. Začlenění případných dalších objednávek podaných po 31. 1. 2017 bude realizováno až od 5/2017, 
případně 7/2017 a 9/2017, podle termínu podané objednávky. 
5. Nádoby na BIO odpad z domácností jsou 240 l pro rodinný dům a 770 l pro bytový dům (bytovky).

Ing. Jaromír Diblík, 
ředitel TS Týnec nad Sázavou, s.r.o
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Ze svodky MP…

2. 9. 2016 – Odchycen volně pobíhající pes 
v Podělusích. Ten byl následně umístěn do kotce 
vedle Městského úřadu. Po třech dnech čekání 
na svého majitele byl předán pracovníkům 
maršovického útulku. Zde si ho po týdnu 
vyzvednul jeho majitel až z Davle. 

12. 9. 2016 – Nalezena ležící osoba v ulici 
Okružní. Té byla strážníky z důvodu zdravotních 
problémů přivolána RZS Benešov.
27. 9. 2016 – Byli strážníci upozorněni občany 

na nedovolený prodej zboží na parkovišti v centru 
Týnce. Po příjezdu na místo ve spolupráci 
s hlídkou PČR zadrženo celkem 5 osob. Tyto 
osoby nabízely občanům kosmetiku. Po zaplacení 
blokové pokuty opustily město.

28. 9. 2016 – Při kontrole ve starém Týnci 
zjistili a následně řešili strážníci MP nedovolené 
parkování ve špatně přehledném úseku křižovatky 
pod barem Neplecha. 

Tomáš Klenovec,
vedoucí městské policie

Poštolka – příběh se šťastným koncem
Mládě poštolky obecné si v červnu pochodovalo 

v Týnci po silnici. Předčasně vylétlo z hnízda 
nebo možná trénovalo na Pochod přes čtyři 
zámky. Přece jen se v září šel už 52. ročník, tak 
možná nechtělo být za outsidera. V každém 
případě silnice se k tréninku nehodí pro žádná 
mláďata, tak právě toto zachránili pracovníci 
ČSOP Vlašim. Nejprve se mu pokoušeli najít ro-
diče, a když to se nepodařilo, vzali ho s sebou 

do stanice. Tam ho ručně vykrmili, naučili létat 
a dokonce i lovit. Za tři měsíce už bylo mládě 
tak silné, že se mohlo vrátit do přírody. 21. září 
jsme ho za nadšeného aplausu dětí z mateřinky 
vypustili v místě jeho narození, v Týnci nad 

Sázavou, do vzduchu na louce za školkou. Tak 
leť, poštolko, leť. Šťastnou cestu … 

lm

Pasování na čtenáře
Druháčci z obou budov týnecké základní školy byli 

ve středu 5. října pasováni na čtenáře. Krásnou po-
hádkovou akci v areálu týneckého hradu připravily 
paní knihovnice Ivana Nováková, Zdena Stašková 
a kastelánka hradu Magdalena Timplová. Zdatně jim 
pomáhaly pohádkové bytosti - strašidlo, princezna, 
ježibaba a královna. Samotného pasování se pak ujal 
chrabrý rytíř se svým mečem. Dětem, které vzaly 
vstup do čtenářského stavu opravdu vážně, pobla-
hopřál také starosta města Mgr. Martin Kadrnožka 
a zástupkyně ředitelky školy Věra Maňasová.  

lm
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Informace ze školní jídelny
Během letošních prázdnin proběhla velká 

rekonstrukce kuchyně ve školní jídelně 
v Komenského ulici. Byla položena nová 
podlaha a zároveň se udělaly nové rozvody vody 
a elektřiny. Došlo také ke kompletní výměně 
radiátorů a obkladů na stěnách v celé kuchyni 
i umývárně. Tím se kuchyň nejen zmodernizovala, 
ale především splňuje veškeré hygienické předpisy 
i do budoucích let. Paní kuchařkám se v novém 
prostředí lépe připravují chutné obědy pro děti 
a následný úklid a desinfekce prostor probíhá 
rychleji a jednodušeji. Nezapomněli jsme ani 
na jídelnu v Benešovské ulici, proběhly zde opravy, 
nátěry a vyměnily se ubrusy za nové. I zde se tak 
žáci stravují v příjemném prostředí.

Stejně jako loni, jsme 1. září přivítali s prvňáčky 
i jejich rodiče. Ti se tak mohli seznámit s prostředím 
školní jídelny a zároveň vidět, že jejich děti jsou 
v dobrých rukách. Ze 75 prvňáčků si obědy 
přihlásilo 69 školáků. To nám dělá velkou radost, 
protože počet strávníků každým rokem vzrůstá 

nejen v dětských řadách, ale i u dospělých, kteří 
si obědy odnáší v jídlonosičích.

I nadále kolektiv zaměstnanců školní jídelny 
připravuje pro strávníky klasická jídla, ale i jídla 
z moderní výživy. Přejeme Všem stravujícím 

dobré pochutnání a každodenně se na ně těšíme 
v jídelně.

 Jana Malinová, 
 ředitelka školní jídelny

Women for Women – obědy pro děti zdarma 
Ministerstvo školství a tělovýchovy v letošním 

roce rozdělilo mezi tři neziskové organizace 
30 miliónů korun na obědy pro děti ze sociálně 
slabých rodin. Největší část získal projekt 
organizace Women for Women, který může 
potřebným dětem zaplatit obědy v celkové hodnotě  
27,6 milionu korun. Pomoc je poskytována přímo 
prostřednictvím základních škol na základě 

darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly 
opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více 
situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita. 
Naše škola od organizace Women for Women 
získala 20 603 korun, kterými se do konce roku 
zaplatí obědy pro 13 týneckých dětí.

lm

Jak jsme tábořili letos? No, přeci takto…
Je sobota 16. července a téměř 50 rodin je již 

od rána na nohou. Našemu skautskému oddílu 
Tysan začíná 14 dní netušeného dobrodružství. 

Letos nás čekalo opět naše staré známé tábořiště 
v Podolí u Vojkova. Jelikož jsme letos tábořili 
až po ,,našem střediskovém bratru“ Kamenici, 
stačilo si pouze vybalit a tábor mohl začít.

Po velice rychlém zabydlení a zjištění, kde co 
je, nastal zmatek. Do tábora přišel houf zaklínačů 
s Geraltem z Rivie a s Ciri, princeznou z Cintry, 
jenž jsou spojení sudbou. Geralt si nechal zavolat 
svého dávného přítele a sdělil mu, že si přišel pro 
to, o čem nevěděl, že to má. To byl jeho dávný 
slib. A tak mu musel odevzdat celou ,,živou“ část 
tábora. Děti osudu byly ještě týž večer rozděleny 
do škol Gryfa, Kočky, Medvěda, Vlka a Zmije. 

Další den jsme se již neprobudili v táboře, ale 
na hradišti zaklínačů Kaer-Morhen a výcvik 
mohl začít. Další den již započala zaklínačská 

dobrodružství, která se 
odvíjela od příběhu Ciri.

Mimo celotáborové 
hry nám děti ukazovaly 
svou zručnost při 
pracích pro tábor, 
hravost při večerních 
klubech a ve volných 
chvílích se bavily podle 
svého. Co je zajímavé 
nepotřebovaly k tomu 
ani moderní techniku. 
O zábavu jsme se 
tedy starali jak my 

vedoucí, tak i děti svou pestrostí charakterů 
a nefalšovaným dětstvím, které nás starší občas 
překvapilo a velmi mile pobavilo. Občas nám děti 
ukázaly i svou stinnou stránku, ale jak jsme zjistili, 
dokázali jsme se s tím vypořádat tak, že domů prý 
dorazily hodnější, než když odjížděly. A to je pro 
nás skauty velmi důležité, snažit se být lepším 
a být vždy připraven.

Celých a krátkých 14 dní je za námi a my 
už teď přemýšlíme, kam a za jakým dobrodružstvím 
se vydáme za rok. A už teď se na to těšíme, snad 
i VY?!

Za skautský oddíl Tysan
Katka Oktábcová & Marek Svoboda
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Loučení s létem v Čakovicích
Dne 3. 9. 2016 se v Čakovicích konalo 

loučení s létem, kde byl pro děti připraven 
pestrý program her a zábavy na celé odpoledne. 
Letos se v Čakovicích sešlo přes 250 malých 
účastníku této akce. Organizátoři pečlivě 

připravili program jednotlivých soutěží. Děti 
se zde mohly povozit na koních a ponících, 
namalovat si vlastní náměty ve výtvarné dílně, 
sklouznout se na veselé klouzačce, zkusit svou 
dovednost chození na chůdách, proběhnout 

stezku na boso – zde neodolali i někteří 
dospěláci. Děti si vyzkoušely své rybářské umění 
a u týneckých hasičů si vyzkoušely orientaci 
v bludišti a stříkání vodou na cíl. Díky spon-
zorům dostaly limonádu, zmrzlinu a buřtíka 
k vlastnímu opečení. K dobré náladě přispělo 
také pečené prasátko, klobásy z domácí udírny 
a další dobroty. Letošní rok si také připomínáme 
desetileté výročí připojení Čakovic pod správu 
města Týnce nad Sázavou jako jeho místní části.

Rád bych poděkoval všem dobrovolníkům, 
sponzorům, Městu Týnec nad Sázavou, místním 
sdružením za pomoc při realizaci této významné 
akce. Počasí nám letos přálo a pevně věřím, že 
se zde sejdeme i příští rok.

 

 Petr Mergeš

Dětský rybářský tábor
Jak bývá zvykem, i letos jsme uspořádali rybářský 

tábor pro děti naší místní rybářské organizace. 
Tábora se zúčastnilo 34 dětí ve věku od 7 – 14 let. 
Naším hlavním úkolem bylo děti seznámit a naučit 
vše, co se týká rybaření, poznání ryb, živočichů 
a rostlin kolem vody a chování v přírodě.

Nejdůležitější bylo poznání ryb a vodních 
organismů, se kterými se lze potkat na našich 
řekách. Na poznání ryb a vodních organismů jsme 

použili také odbornou literaturu, a to nejen proto, 
že se nepodařilo pár ryb pro názornou ukázku 
nachytat. Děti už vědí, jak vypadá kapr obecný, 
štika obecná, bolen dravý, cejn velký, ostroretka 
stěhovavá, hrouzek obecný, atd. 

Dalším úkolem bylo dětem vysvětlit, naučit 
a vyzkoušet si rybolovné techniky, se kterými 
se mohou na našich vodách setkat. Jde o lov 
na položenou, plavanou, přívlač. Pro děti jsme 
připravili rybářské závody, které se skládaly z teorie 
(rozpoznávání ryb, rybářský řád), a také chytání ryb. 

Na čtvrteční den připadl první den z rybářských 
závodů, který se skládal z teorie (rozpoznávání 

ryb, rybářský řád) a hod na cíl. A v pátek se děti 
celý den věnovaly rybolovu.

Nejlepším účastníkem se stal Michal Korbel, který 
uhodl všechny otázky teorie a nachytal nejvíc ryb, 
a to v celkové délce 502 cm a v závěru o celkovém 
součtu 547 bodů. Vítěze jsme vyhlásili v páteční 
podvečer, ale všichni obdrželi nějakou hodnotnou 
cenu. Ty byly pořízeny za finančního přispění 
MO ČRS Týnec nad Sázavou. Děkujeme panu 
Mikešovi z Rybářských potřeb na Pěší za věcné 
dary pro děti.

Celým týdnem nás provázela celotáborová hra, 
která byla zaměřena na rybařinu. Každý den musely 
teamy splnit jeden z úkolů. Tento týden strávený 
s dětmi na řece Sázavě pokládám za úspěšný. Děti 
se naučily vše, co se týká rybaření, a také jak se mají 
chovat v přírodě a k přírodě a poznaly i rybářský řád.

 
Přemysl Černušák
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Návštěva u rybářů 
Mrňata z mateřské školky se koncem září vydala 

s paní učitelkou Danou Kellnerovou za rybáři 
k rybníku v Kozlovicích. Čekalo je chytání ryb 

i opékání buřtíků. Děti si dopoledne moc užily. 
Fotografie napoví 

lm

Podzim a v předvánoční čas v Motýlku
Rádi bychom se s Vámi podělili o informace 

o chystaných akcích na letošní podzim. Podrobně 
se o jednotlivých akcích dozvíte na našich 
internetových stránkách vždy 14 dní před jejich 
konáním nebo na plakátovacích místech MC 
Motýlek.
Putování za světýlky 5. 11. 2016
Čeká na Vás čtvrtý ročník večerní procházky kolem 
lesa při svíčkách, spojený s hádáním pohádkových 
bytostí. Na konci čeká na všechny malá odměna. 
Děti si s sebou mohou vzít vlastní baterku. 
Svatomartinský lampionový průvod 11. 11. 2016
Jako každý rok pro Vás pořádáme Svatomartinský 
lampionový průvod s programem v zahradě 
Společenského centra. Čeká vás pohádka, písničky, 

opékání buřtů a mnoho dalšího. Svatý Martin 
na bílém koni přijede včas, tak ho nezmeškejte!
Halloween 16. 11. 2016
Pojďte si s námi vyzdobit dýně,vyrábět duchy 
a užít si krásné listopadové odpoledne s dětmi 
tvořením v Motýlku. Pro děti budou připraveny 
domácí sušenky a pro maminky něco teplého 
na zahřátí.
Vyrábění adventních dekorací 26. 11. 2016 
Sobotní  odpoledne určené dětem 
a maminkám, přijďte si společně s dětmi vyrobit 
vánoční dekorace, které si odnesete domů, 
a budou vám zdobit vaše Vánoce. Výrobky 
od Vašich dětí jsou ty nejkrásnější a budou nosit 
radost každý den během adventního času.

Aromaterapie a masáže pro děti 29. 11. 2016
Posezení s aromaterapeutkou, která vám ukáže, 
jak pomoci dětem od různých zdravotních 
trápení přírodní cestou. Část bude věnována 
také masážím dětí. 
Mikuláš v Motýlku 5. 12. 2016
Přijďte na Mikuláše k nám do Motýlku a nemusíte 
ho zvát k sobě domů. Pro děti bude připraven 
program, malování, zpívání koled a na konci 
přijde čert, Mikuláš i anděl. 
Vánoční tvoření pro děti 14. 12. 2016
Každoroční vánoční tvoření pro děti nebude 
chybět ani letos, přijďte se k nám zastavit na chvíli 
v předvánočním čase a užít si tvořivé vánoční 
odpoledne s dětmi.

Rekonstrukce MC Motýlek

Letos v létě se nám podařilo zrekonstruovat 
naše prostory, máme obrovskou radost, 
protože jsme nakoupili nový nábytek, 
vymalovali a předělali prostory určené pro 
ty nejdůležitější bytosti na světě. Na děti 
a maminky tu čekají nejen nové prostory 
ale i hračky. 

Podívejte se s námi na to, jak šel čas …

Před rekonstrukcí 
Pamatujete? 

Rekonstrukce začíná …
Děti nám vydatně pomáhaly hlavně rozebrat, odnést, 
roztrhat, ale i smontovat, přinést, natřít a uklidit, 
občas i tam, kde jsme to pak nemohli najít …

A už v novém kabátě…vše se musí samozřejmě 
náležitě odzkoušet…

Tak se přijďte podívat, máme mnoho starono-
vých i zcela nových kroužků a heren. Těšíme se.

Kateřina Pikousová, 
organizační koordinátorka MC Motýlek
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Řekni mi, co čteš …

Naše podvečerní 
přátelské posezení 
bývá obvykle velice 
př í j emné.  Občas 
zveme do knihovny 
známé osobnosti z řad 
spisovatelů, herců, 
zpěváků. Neděláme 
z těchto setkání žádnou 
velkou společenskou 
událost, ale snažíme 
se navodit příjemnou 
„domáckou“ atmosféru 
u šálku čaje nebo kávy. 
Ti, kteří nás navštívili, 
si to obvykle pochvalují 
a líbí se jim u nás.

A tak neváhejte. 
Až příště budeme zase 
besedovat s někým 
zajímavým, udělejte 
si na hodinku čas 
a přijdťe mezi nás. 
Nebudete litovat.

Ivana Nováková, 
vedoucí knihovny

Senioři stále mladí …

Univerzita třetího věku
Prázdniny utekly jako voda a nejen dětem začal nový školní rok. Do školy 

přišli i senioři. Dne 26. září 2016 začal další semestr Univerzity třetího 
věku. Přednášeno je téma Včelařský rok. Na setkávání s Vámi se těší

Marta Vrkoslavová, 
Kancelář tajemníka 

Ochotnický divadelní festival
13. ročník Ochotnického divadelního festivalu 

už je minulostí. I když se v tento den konalo 
několik akcí podobného zaměření, náš festival 
si své diváky našel.

První představení divadelního spolku Zvonkohra 
Diakonie, bylo velmi působivé. Kouzelnický blok 
pohádek a kouzel opět nezklamal, stejně tak jako 

šermíři. Kamenický spolek Tyl u nás hrál poprvé 
a jejich Krkonošské pohádky měly úspěch u všech 
věkových kategorií.

O večerní představení pro dospělé se postaral 
pořádající spolek Netopýr, s divadelní hrou T. 
Prattcheta Soudné sestry. I na toto představení 
bylo pod lípou u hradu plno.

Děkujeme všem příznivcům ochotnického 
divadla za účast, městu Týnec za finanční 
podporu, a těšíme se společně na další ročník 
divadelního festivalu.

Jarka Raková,
Divadlo Netopýr
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Spolek zdravotně postižených a seniorů opět na Šumavě
Cílem letošního rekondičního pobytu 

SZP a seniorů byla opět Šumava, konkrétně 
Železná Ruda – Špičák – hotel Stella. Pobyt se 
uskutečnil ve dvou termínech. První skupina 
od 28. 8. - 3. 9. a druhá od 4. 9. - 10. 9. 2016. 
Celkem se zúčastnilo 96 členů.

Den začínal rozcvičkou pod vedením Evy 
Lomozové (první skupina) a Jany Volákové  
(druhá skupina). Pak se každý dle svých možností 
vydal na prohlídku okolí, např. lanovkou 
na Pancíř, lanovkou na Špičák s výstupem 
na krásnou novou rozhlednu, nebo ti zdatnější 
k Černému a Čertovu jezeru. Autobusem jsme pak 
vyjeli do Klatov (návštěva katakomb), do Dobré 

Vody (prohlídka skleněného oltáře sv. Vintíře), 
do Hartmanic (prohlídka horské synagogy), 
do Sušice (muzeum) a do Domažlic, kde jsme 
navštívili modelovou železniční show. Ve středu 
byl pak celodenní výlet do Německa. První krátká 
zastávka byla u Velkého Javorového jezera. 
Hlavním cílem byl Velký Javor, nejvyšší hora 
Šumavy (1456m). Nahoru jsme vyjeli kabinkovou 
lanovkou a pak si každý zvolil svoji prohlídkovou 
trasu. Při zpáteční cestě jsme se zastavili ještě 
v městečku Zwiesel. Několik večerů jsme se sešli 
na posezení a zazpívání si při kytaře. A tak nám 
týden uběhl a byla tu sobota a návrat domů.

Jménem výboru SZP a seniorů chci poděkovat 
panu Peškovi, řidiči autobusu, který nás bezpečně 
dovezl vždy tam, kam jsme měli naplánováno. 
Velký dík patří i paní Zdražilové, která měla vše 
opět pečlivě připravené a případné připomínky 
ihned řešila.

A tak letošní pobyt máme za sebou a ten příští? 
Ano, je již naplánován. Přejme si jen, ať jsme 
zdraví a můžeme se zúčastnit. 

 Za výbor Spolku zdravotně postižených a seniorů,
 J. Kafková
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Vlastivědný spolek 
Týnec nad Sázavou zve 
na přednášky:
čtvrtek 20. října 2016 – Zábráno pro SS, 
PhDr. Tomáš Zouzal

čtvrtek 24. listopadu 2016 – Podkarpatská 
Rus, Mgr. Pavel Mejšner

čtvrtek 8. prosince 2016 – Nejsem na netu, 
jsem v Malém Tibetu: 5 týdnů na hranicích 
Pákistánu, Číny a Indie, Mgr. Tereza Pavlíková

Přednášky se konají vždy od 17.30 ve velké 
zasedací místnosti MěÚ Týnec nad Sázavou. 

Vstupné je dobrovolné.

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou

Jednota bratrská v Týnci nad Sázavou 
Ve společenské místnosti Bisportu se uskuteční tyto akce:
Manželské večery – listopad 2016 – leden 2017 
(začátek první týden v listopadu, přesný 
čas bude upřesněn, dle zájmu a možnosti 
účastníků) 

Co je kurz Manželské večery?
Večeře: Osm setkání, každé s příjemnou večeří 
pro dva při svíčkách – jako na rande.
Témata: Po večeři následuje velmi praktická 
promluva na jedno z témat kurzu.
Diskuse: V úplném soukromí u malých stolků 
pouze pro dva spolu sami prodiskutujete téma 
večera nad dotazníky z příruček. Skupinová 
diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu 
s nikým dalším nemluvíte.

Pro koho jsou Manželské večery?
Pro každého bez rozdílu životní filozofie, bez 
ohledu na to, jestli žijete v manželství nebo 
v trvalém partnerství.

Témata jednotlivých večerů
Vybudovat pevné základy – společně strávený čas, 
milovat druhého jako sebe sama
Umění komunikace – naslouchání, sdílení vnitřních 
pocitů
Řešení konfliktů – přijímejme své odlišnosti, 
nezdravé způsoby zvládání konfliktů, šest kroků 
k řešení konfliktu
Síla odpuštění – přiznat si zranění, jak odpustit 
i těžké věci, jak začít znova
Rodiče a rodiče partnera – vliv naší rodiny v dětství, 
jak vycházet s rodiči v dospělosti
Dobrý sex – proč je sex nejlepší v manželství, šest 
rad pro dobré milence
Láska v akci – pět jazyků lásky v praxi
Párty manželských večerů – v čem spočívá hezké 
manželství?

Cena  je  700 Kč/  manželský  pár  (cena je 
za příručky pro manžele a osm večeří)

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

Kurz Alfa – listopad 2016 – únor 2017 (začátek 
první týden v listopadu, přesný čas bude upřesněn, 
dle zájmu a možnosti účastníků)

Co jsou „Kurzy alfa“?
Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata, 
související s křesťanskou vírou.
Kurz Alfa je příležitostí pro kohokoliv, aby 
v příjemném prostředí během inspirativních 
setkání prozkoumal křesťanskou víru. Není to 
náročné, je to přátelské a zábavné. „Kurzy alfa“ 
navštívilo přes 18 milionů lidí v 167 zemích 
světa. Kurzy absolvovali v restauracích, církvích, 
obývacích pokojích nebo vězeních. Shodují se 
v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. 
Zveme vás, abyste se k nám na této objevitelské 
výpravě připojili.

Jak to probíhá? 
Každý večer má tři části: začínáme v 19 hod. teplou 
večeří, pokračujeme přednáškou na dané téma 
a následuje diskuse, během které je možné téma 
večera dále rozvinout, klást otázky, téma kriticky 
rozebrat, vyjádřit vlastní názor nebo se podělit o své 
zkušenosti. Program večera končí v 21.30 hodin.

Pro koho jsou „Kurzy alfa“? 
Pro ty kdo, hledají, přemýšlí a ptají se po smyslu 
života. Ale i pro ty, kteří se za křesťany nepovažují, 
ale chtěli by se s křesťanstvím blíže seznámit 
a chybí jim k tomu ucelené informace.

Témata promluv jednotlivých večerů
• Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer kurzu)
• Kdo je to Ježíš?

Výstava v Peceradech
Ve dnech od 28. září do 9. října proběhla v hasičské zbrojnici v Peceradech výstava „Pecerady 

ve fotografii aneb Jak se žilo a žije na vesnici“. Jednalo se o mimořádně vydařené dílo občanů 
Pecerad. Výstava ukázala naše dějiny i současnost, historii, kterou psali naši předkové, a kterou 
nyní píšeme my. 

Touto cestou děkujeme všem občanům, jež donesli fotografie či dobové předměty, těm, co 
pomáhali s výzdobou i dětem za roznesení pozvánek. Největší dík patří Dřízhalovým za organizaci 
celé akce. 
     Osadní výbor v Peceradech 

• Proč Ježíš zemřel?
• Jak získat víru?
• Proč a jak se modlit?
• Proč a jak číst Bibli?
• Jak nás Bůh vede?
• Kdo je to svatý Duch?
• Co Duch svatý dělá?
• Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
• Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
• Jak odolat zlému?
• Proč a jak mluvit s druhými o víře?
• Uzdravuje Bůh i dnes?
• A co církev?
• Závěrečná slavnostní večeře

Účast na kurzu je nezávazná a bezplatná – pokud 
budete chtít, můžete přispět do dobrovolné sbírky 
na náklady s kurzem spojené. Pokud se chcete 
kurzu Alfa zúčastnit, kontaktujte nás co nejdříve, 
abychom Vám mohli rezervovat místo. 

Běháme pro radost
Běhání je v současnosti velmi populární. Pojďte si 
s námi zaběhat do přírody. Žádné běhání na oválu, 
žádné náročné intervalové tréninky. Tempo takové, 
abychom se stačili usmívat, povídat si, vnímat 
přírodu a vyčistit si hlavu na další den.

Začínáte nebo chcete začít s běháním? Nestyďte 
se přijít. Počítá se i chůze a indiánský běh. A příště 
jistě doběhneme o pár metrů dál.

Přiběhněte si společně zaběhat do okolí 
Týnce, nepotřebujeme trhat rekordy, ale chceme 
se během bavit.

Těšíme se na setkání s Vámi.

V případě zájmu, nás prosím kontaktujte co 
nejdříve.

Přihlášky, dotazy a bližší informace: 
Stanislav Škvor, tel. 777 762 052, 

nebo na email: tynec.jb@seznam.cz
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ŘÍJEN

So 22. 10.  CRAZY GODDESS Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Travesti show v podání souboru vystupujícího 
na české i evropské travesti scéně. Vstupné: 250,- Kč (předprodej), 300,- Kč 
(na místě). Předprodej: Informační centrum, tel.: 317 729 050, 775 290 032, 
email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: Crazy Goddess

Po 24. 10. SENIORSKÉ HRY Zač 15.00 hod.

Klubovna Mateřského centra Motýlek v Domě s pečovatelskou službou, Týnec 
nad Sázavou. Nebudeme se pohybem trápit, ale bavit. Sportovní zábavné hry 
šité na míru seniorům. Pro bližší informace sledujte www.tjtynecns.iplace.cz. 
Pořadatel: TJ Týnec nad Sázavou, z. s.

Pá 28. 10. VÝZNAMNÝ OBČAN Zač 17.00 hod.

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

28. - 30. 10. POSVÍCENÍ V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Pouťové atrakce a stánkový prodej před Městským úřadem Týnec nad Sázavou.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.

28.-30. 10. VÝSTAVA ČESKÉHO 
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

Městský úřad v Týnci nad Sázavou. Výstava pěstitelských úspěchů členů svazu. 
Pořadatel: Český svaz chovatelů Týnec nad Sázavou

28. - 30. 10.  CHOVATELSKÁ VÝSTAVA ZVÍŘECTVA

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

29. 10. POSVÍCENSKÁ DISKOTÉKA 80. a 90. léta              Zač. 20.00 hod

Hotel Týnec – Společenské centrum. Přijďte si zařádit na hity 80. - 90. let. Hrají 
DJ Marek Kučera a Ladislav Pála. Vstupné: 100,- Kč. Pořadatel: ALTUM HR, s. r. o

LISTOPAD

Út 1. 11. ŠPANĚLSKÝ VEČER - Duo Marena Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum, kavárna. Večer plný španělských melodií 
a argentinského tanga - na kytary zahrají Soňa Vimrová a Miroslav Žára. 
Vstupné: 100,- Kč. Pořadatel: Altum HR, s.r.o.

Pá 11. 11. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD Zač. 17.00 hod

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

So 12. 11. JAVORY - Hana a Petr Ulrychovi Zač 19.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert známého sourozeneckého dua. 
Vstupné: 350,- Kč. Předprodej vstupenek: Informační centrum, Klusáčkova 2, 
Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, 
email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Ne 13. 11. CHLADNĚJŠÍ NEŽ OBVYKLE Zač 18.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Autorská detektivní komedie ochotnického souboru 
deFormace z Benešova. Detektiv Holdok vypráví elévům o svém profesním dobrodružství. 
Zvládnou odhalit vraha? Vstupné dobrovolné. Pořadatel: Divadelní spolek deFormace.

So 19. 11. IBIZA NIGHT Zač 20.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. House, progressive, trance mixují k tanci 
i poslechu DJ´s M&J. Vstup volný. Pořadatel: Altum HR, s.r.o.

So 26.11. ADVENTNÍ ZÁJEZD – BAMBERG Odj. 5.00 hod.

Tradiční adventní zájezd, tentokrát do dávného biskupského sídla v Německu. 
Cena zájezdu: 750,- Kč. Rezervace nejpozději do 4. 11. 2016: Turistické infor-
mační centrum Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, 
email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.

So 26. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU                Zač. 16.00 hod.

Před obchodním domem Hruška v Týnci nad Sázavou. Tradiční zahájení ad-
ventního času rozsvícením vánočního stromu. Program: vystoupení dětí z MŠ a 
ZŠ Týnec nad Sázavou a kapela Czech It. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 26. 11.  ADVENTNÍ TRHY                                          9.00 – 17.00 hod.

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

Ne 27. 11. I. ADVENTNÍ NEDĚLE                                      Zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Vánoční minitržiště s možností zakoupení 
vánočních dárků, dílna pro děti. 15.00 - vernisáž výstavy děl malířů Posázaví, 
16.00 - koncert flétnového a pěveckého sboru při ZŠ Týnec nad Sázavou. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
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Zprávy z hradu …PROSINEC

Ne 4.12. II. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ     Zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Vánoční minitržiště s možností zakoupení 
vánočních dárků, dílna pro děti, výstava děl malířů Posázaví, 15.30 - divadelní 
vystoupení pro děti - Eva a Jana Hruškovy - Legenda o hvězdě. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Ne 4. 12. VÍTÁME ADVENT Zač. 17.00 hod

Hotel Týnec – Společenské centrum. Vánoční vystoupení dětí z pěveckých a 
dramatických kroužků pod vedením Mgr. Terezy Kadlecové. Pořadatel: Studio 
3 – divadlo, hudba, poezie z.s.

Po 5.12. MIKULÁŠ S ČERTY A ANDÍLKY Zač. 17.00 hod

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

So10. 12. MIKULÁŠSKÉ ZÁVODY Zač. 9.00 hod

Tělocvična ZŠ Komenského ul., Týnec nad Sázavou. Závody ve sportovní 
gymnastice. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Ne 11. 12. III. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ                     Zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Vánoční minitržiště s možností zakoupení 
vánočních dárků, dílna pro děti, Ovčí babička, kovářská dílna - výroba šperků, 
tesařská dílna, výstava děl malířů Posázaví, 15.00 - adventní koncert, 17.00 - 
přednáška archeologa Jana Víznera - Průvodci Adventem se svatozáří.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Út 13. 12 DOTYKY                                                                      Zač 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Vánoční koncert folkové skupiny Dotyky 
na kavárně Hotelu Týnec. Vstupné: 100,- Kč. Rezervace: Informační centrum 
Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.
cz. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

So 17. 12. ŠKOLNÍ AKADEMIE                                          Zač. 14.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Vystoupení dětí všech ročníků II. stupně 
Základní školy Týnec nad Sázavou - nejen pro jejich rodiče. Pořadatel: ZŠ 
Týnec nad Sázavou

Ne 18. 12. IV. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ                  Zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Vánoční minitržiště s možností zakoupení 
vánočních dárků, dílna pro děti - zdobení perníčků, výroba ozdob ze šustí, 
drátování, výroba svíček, svícnů, malování keramických ozdob, výstava děl 
malířů Posázaví, 15.00 - vyhlášení soutěže o NEJ vánoční cukroví, 16.00 - vá-
noční koncert skupiny Agnatha v rotundě. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 
– Městské muzeum

PŘIPRAVUJEME

Ne 25. 12. VÁNOČNÍ DISKOTÉKA    Zač. 12:00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Přijďte si zařádit na hity 80. - 90. let. Hrají 
DJ Marek Kučera a Ladislav Pála. Vstupné: 100,- Kč. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

 Město Týnec nad Sázavu 
K Náklí 404, Týnec nad 
Sázavou 
tel: 317 701 431 
mail: radnice@mestotynec.cz 
www.mestotynec.cz 

 Informační centrum TÝNEC 
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou 

tel: 317 729 050, 775 290 032, 
mail: ic@centrumtynec.cz 

www.centrumtynec.cz 
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Starý Týnec: 
V Pískovci – Sad Přátelství?

Tato část Týnce se nachází v pěkném koutu 
za kulturním domem. Je to taková klidná část obce, 
korzo pro maminky s kočárky a dětmi, starší lidi s pejsky. 

Zamysleme se nad původním názvem 
„V Pískovci“. Je to místo situované na světové strany. 
Kulturní dům skoro sever, les do Kozlovic skoro 
východ, cesta k Janovickému potoku jih, Janečkova 
vila západ. Domy na svahu k Janovickému potoku 
jsou na skalním podloží, které pokračuje až 
k západu. Kulturní dům je také na náhorní planině. 
Les k východu je také na skalním podloží. Místo 
uprostřed je taková potokem vymletá „haverna“, 
zaplněná pískem. Začal se těžit kolem roku 1920. 
V době, kdy jsem chodil do školy, tak jsme zde 
válčili s Chářováky. Vjezd do pískovny byl v místě, 
kde je cesta k potoku. V místech, kde jsou domy 
(Hříbkovi, Husákovi), tam byla hloubka 8 – 10 m 
(padaly ploty). Byl tam též úraz. Bratr pana Jana 

Letecká nehoda u nás – 4. díl
V předešlém, třetím díle tohoto seriálu, ze srpna 2015, jsem 

na závěr uvedl čtyři varianty letecké nehody, jak se zachovaly 
ve vzpomínkách místních obyvatel a jak je postupně přetvářela 
„lidová tvořivost“. Jednalo se o chybné nebo zcela vymyšlené 
popisy. Poté, co se mi díky spolupráci se specialisty na Sovětské 
letectvo podařilo získat nové informace, rád bych zde uvedl 
vše na pravou míru. 

Co vše nehodě předcházelo, jak se nehoda stala a co následovalo 
Dne 26. června 1945 se přesunovala skupina gardového kapitána Nikifirova 

z letiště v Německém Dóbern na novou základnu v Rakouském Tulln. V této skupině 
byl také gardový podporučík Šalamov. Vzlétla ve 12.14 a po 30 minutách letu, 
v prostoru nad městem Roudnice nad Labem oznámil Šalamov zástupci velitele 
eskadry Marinskému, že mu klesl tlak oleje na nulu. Později ohlásil kapitánu 
Nikifirovi, že motor je v pořádku a pokračoval v letu ve výšce 1200 m. Ve 12. 55 
v prostoru obce Babice Šalamov ohlásil Marinskému, že mu vysadil motor. Dostal 
od něj příkaz, okamžitě sednout na břicho. Když se však kapitán přiblížil k letounu 
Šalamova, spatřil za letadlem bílý pás dýmu a na levé straně motoru se objevily 
plameny. Marinskij ihned přikázal Šalamovovi vyskočit padákem. V tu dobu byl 
za Šalamovovým letadlem a spatřil, jak se od něj něco oddělilo. Později se zjistilo, 
že se jednalo o dvířka kabiny. Letoun letěl pravou sestupnou zatáčkou, obrátil se 
na záda a napikoval do země na jižním okraji osady Dařbož.

Nepodařilo se zjistit, z jakého důvodu pilot nevyskočil s padákem, i když 
k seskoku měl možnost. Letadlo i s pilotem shořelo. K místu neštěstí okamžitě 
vyjela vyšetřovací komise. Zjistila, že motor přestal ve vzduchu pracovat z důvodu 
zlomené ojnice, která přetrhala táhla řízení. Stroj se tak stal neovladatelný a dopadl 
neřízeně. Ostatky letce byly pohřbeny nedaleko místa dopadu. Jak jsem později 
zjistil, nikdy nebyly exhumovány a přeneseny na velké pohřebiště. S velkou 
pravděpodobností se na tomto místě nalézají dodnes.

Gardový podporučík Šalamov Grigorij Vasiljevič byl zařazen do 129. 
Gardového leteckého stíhacího Sandomírského pluku, 22. Gardové stíhací letecké 
Kirovohradské divize. Narodil se v roce 1923 v obci Ljubimovka v Michajlovském 
okrese, kraj Záporoží na dnešní Ukrajině. Do Rudé armády vstoupil ve svých 18 
letech v roce 1941. V únoru 1945 mu byl udělen velitelem Gardového stíhacího 
leteckého Sandomírského pluku Řád „Vlastenecké války II. stupně“. Hodnocen 
byl takto: „Během svého zařazení v přední linii nemá jediný případ ztráty orientace. 
Svůj letoun ovládá kompetentně a sebejistě. V boji se chová odvážně a rozhodně. 
Ve vzduchu si počíná klidně a obezřetně. Je dobrým pilotem a v leteckých bitvách 
nikdy neztratil kontakt s velitelem formace.“ Zúčastnil se 65 bojových operací při 
poskytování ochrany a krytísvému vedoucímu pilotovi formace, při sestřelu 5 
nepřátelských letadel (FW-190, JU- 87), zničil 13 vozidel a až 90 německých 
vojáků a důstojníků.

Zahynul 26. června 1945 při přeletu na svou novou leteckou základnu z Dóbern v Ně-
mecku do Tulln v Rakousku. V jeho osobní kartě je uvedeno, že zahynul při katastrofě 26. 
6. 1945 v Československu, jižně od Prahy 25 – 30km obec Barice (Babice). 

Na přiloženém snímku je gardový podporučík Šalamov Grigorij Vasiljevič z jara 
1945. Na blůze má již vedle gardového odznaku také Řád Velké vlastenecké války 
II. Stupně. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli zmapovat osud 
a život tohoto sovětského vojáka, padlého ve 2.světové válce na našem území. Věřím, 
že na lidi, kteří se podíleli na osvobození Československa se nebude zapomínat. 

Jan Kostrhoun,  Kostrhoun.Ebert@seznam.cz
Prameny: Letecká badatelna ; Radovan Frait a archiv autora 

Dvořáka byl u Juklů v pekárně a v sobotu chodil pro 
písek na cesty. Při hrabání se na něho stěna sesula. 
Pak tam byla ještě jedna roklina mezi lesem a cestou 
do pískovny. Tam tekl potůček ze hřbitova a lesa 
do Janovického potoka. Přišel rok 1950 a pískovna 
se zavážela odpadem pří výstavbě Metazu (nová 
slévárna, trafostanice, vlečka). Vše se zavezlo. Ještě 
se upravovala stráň před kulturním domem, tak se 
vozily střepy a zem a vznikl svah k západu. Celý 
pozemek je mírný svah k Janovickému potoku. 

Stávající plocha se osázela asi 30 stromy 
(třešně). Výsadbu prováděli pan Lomoz, pan 
Havelka a paní Vajnerová. Přes cestu byly vysazeny 
lípy. V roce 1954 zde bylo seřadiště 1. máje. Též se 
v té době konaly motocyklové závody „Brodecký 
terén“. O posvícení kolotoče a střelnice. 

V roce 1967 bylo vše upraveno a rozděleno 
na 5 stavebních parcel. Jednu z nich jsem koupil, 

neboť tento kout Týnce se mi zamlouval. V roce 
1970 jsem se nastěhoval. 

Stavba nám byla doporučena spíš k cestě, aby 
byl dům na původním a ne na navážce. Země ze 
základů se vyvážela do strouhy vedle, na tom 
místě má nyní truhlárnu pan Padevět. Tím se 
vše dovyrovnalo a je to celkem pěkný prostor. Je 
zde klid a máme výhled do lesa a přírodu blízko. 
Vzpomínka na zašlé časy. Vše se jmenovalo jinak. 
V Pískovci i Sad přátelství je historie. 

To bylo asi tak vše k názvům ulic, které jsou 
spjaty se starým Týncem. Kdo bude chtít vědět 
víc, ochotně vysvětlím. Mám pár starých fotek, 
jak to bylo, než se začalo stavět. 
      
 Jiří Mlejnský,

Týnec nad Sázavou
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Den pohybu a zdraví opět v Týnci nad Sázavou
Tradiční akce bývají u veřejnosti velmi oblíbené 

a Den pohybu a zdraví v Týnci nad Sázavou není 
žádnou výjimkou. Na státní svátek Svatého 
Václava 28. 9. už si týnečtí obyvatelé většinou 
neplánují líný den u televize, ale aktivní den plný 
pohybu a dobré zábavy. Tradiční termín i tradiční 
místo spolu s včasnou propagací vždy nalákají 
dostatek zájemců o tuto zdařilou a oblíbenou akci. 

Den pohybu a zdraví se v letošním roce konal 
již celkově po šesté, a z toho již po třetí v areálu 
Základní školy v Týnci nad Sázavou. Výborná 
domluva s vedením školy, dobré organizační 
zázemí, vhodné prostory pro prezentaci 
různorodých sportovních aktivit i snadný 
přístup pro veřejnost v centru města je pro tuto 
akci velkým pozitivem. Z pověření Středočeské 

krajské asociace sportu pro všechny a Města Týnec 
nad Sázavou se opět hlavními organizátory stali 
dobrovolní instruktoři, trenéři a členové odboru 
sportu pro všechny při Tělovýchovné jednotě 
Týnec nad Sázavou, z. s. Mezi partnery, kteří 
přispěli finančně a materiálně, patří Městský úřad 
v Týnci nad Sázavou, Středočeská KASPV, Česká 
Unie Sportu a Všeobecná zdravotní pojišťovna. 
A když se k tomu všemu přidá podpora z míst 
nejvyšších v podobě příjemného podzimního 
počasí, pak je úspěch akce zaručen. 

Program, který si organizátoři pro návštěvníky 
připravili, se dá již považovat za tradiční, nicméně 
i v tomto roce slavil úspěch. Příchozí měli jednak 

možnost vyzkoušet si různé sporty po celém areálu 
školy, ale také podívat se na vystoupení místních 
sportovních oddílů či instruktorek odboru. 
Jednotlivá stanoviště, která měli na starosti buď 
instruktoři místního odboru SPV nebo partneři, 
nabízela tradiční i méně tradiční aktivity a sporty. 
Týnečtí skauti z oddílu TYSAN potrápili návštěvníky 
na slackline, nabídli relaxaci na závěsných sítích 
zvaných hamaky a také možnost vystřelit si 
z luku. Sbor dobrovolných hasičů z Týnce n. S. 
zamotal hlavu všem ještě před vstupem do areálu 
školy v bludišti. Fotbal, softbal vedli trenéři z TJ 
JAWA Pecerady. Instruktoři sportu pro všechny 
také představili hry, jako například mölkky nebo 
woodball. Mezi další aktivity, které si návštěvníci 
akce mohli vyzkoušet, patřily například florbal, 
stolní tenis nebo skok daleký, pedala, dvojlyže či 
chůdy. Na jiném stanovišti zase předvedli pomůcky 
používané v oddílech místního odboru, od rodičů 
a dětí, předškolních dětí až po seniory. Byly to 
různé druhy gum, míčů, balanční čočky, pěnové 
žížaly, TRX, strachové pytle, padáky a spoustu 
dalšího náčiní. Děti měly také možnost vyzkoušet 
si různé prolézačky, s rodiči opičí dráhu po slepu, 
či například kroket. A vystřelit si mohli také všichni 
– ze vzduchovky. Velké popularitě se pochopitelně 
těšil kůň a poník, na kterých se mohly děti povozit. 
Specialitou bylo zastavení u rybářů s ukázkami 
vybavení a rybářských dovedností a pro maminky 
s malými dětmi bylo velmi zajímavé letos nové 
stanoviště šátkování – ukázka firmy ŠátkoMánie 
s. r. o., jak lze snadno nosit miminka v šátcích. 
Vnitřní prostor tělocvičny již podruhé patřil zdraví 
a řešení bolestí pohybového aparátu. Fyzioterapeut 
nabízel všem příchozím konzultace a tejpování 
problematických míst. Především děti provedl 
po celém areálu orientační závod rodin plný 
zajímavých úkolů spojených s řešením křížovky. 

V centru dění i areálu se na travnaté ploše mezi 
jednotlivými pavilony školy představily místní 
sportovní kluby a kroužky. Byla to výborná směs 
vážných i méně vážných vystoupení, která měla 
nejen pobavit, ale také ukázat příchozím, co se 
děti v Týnci mohou naučit a pro některé oddíly to 
byla i výborná pozvánka pro nové děti, aby přišly 
na běžné hodiny. A co bylo k vidění? Zumba Tonic 

– zumba pro děti, gymnastky připravily vystoupení 
s velkými míči a cvičným válcem, vystoupení školy 
Hwa-Rang Taekwon-Do s ukázkami jednotlivých 
závodních disciplín a sebeobrany, rope skipping – 
skákání přes švihadla, malé Čiperky svými veselými 
sestavami roztančily děti i rodiče v publiku stejně, 

jako ukázka body percussion s výukou pro veřejnost. 
Závěr patřil ukázkám týneckých instruktorek 
se zaměřením na cvičení pro ženy a byl zároveň 
i pozvánkou na pravidelné cvičení. 

Velká akce na malém městě – pochopitelně by 
to nebylo možné bez pomoci instruktorů a trenérů 
i z jiných, blízkých sportovních klubů a organizací. 
Dobrovolných organizátorů bylo cca 70. 
A celková návštěvnost? Včetně účinkujících, kteří 
se pochopitelně prezentovali nejen na pódiu, ale 
také měli možnost obejít si celý areál a vše si zkusit 
na vlastní kůži, se počet ustálil na úctyhodných 
820 malých i velkých sportovců. Neuvěřitelné 
číslo, které je navíc rok od roku vyšší. 

Akce měla opět u veřejnosti velký ohlas. A proč 
by také neměla? Příjemné odpoledne v dobré 
společnosti plné sportu, zábavy a super nálady je 
vždy milým zpestřením podzimního času. Doufám 
jen, že nadšení dobrovolníků, bez kterých by se 
nic z toho neuskutečnilo, vydrží, a že i příští 
rok budeme mít možnost opět překročit rekord 
v návštěvnosti. 

 Mgr. Martina Mlýnková, instruktorka odboru 
SPV při TJ Týnec nad Sázavou, z. s.
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Taekwon - Do 
Na ZŠ Komenského v Týnci nad Sázavou se 28. 

září 2016 uskutečnil již šestý ročník s názvem Den 
pohybu a zdraví. Na této akci se mohou představit 
různé zájmové kroužky s ukázkou. I náš oddíl 
Taekwon – Hwa - Rang Do byl již potřetí osloven 
a velice rádi jsme se zúčastnili. Při ukázce naše 
děti nejprve předvedly společně první sestavu, 
která se učí na žlutý pásek a poté dva starší členi 
oddílu, sourozenci Hvězdovi, zacvičili sestavu 
na druhý černý pásek (II. Dan), následovala 
ukázka tréninku kopů na naražeč, řízené souboje, 
speciální přerážecí techniky a na závěr proběhla 
ukázka sebeobrany. Každý rok se nám na ukázku 
hlásí více a více dětí. Jsme moc rádi a děkujeme 
jim i jejich rodičům a prarodičům za svůj volný 
čas, který nám věnují. Závěrem bych moc ráda 
poděkovala paní Mlýnkové, která nás každý rok 

osloví a pokaždé náš 
oddíl velice hezky uvede 
a okomentuje. 

Na ukázce vystupovali: 
Lukáš Hak, Ladislav 
Hak, Havlíčková Tereza, 
Havlíčková Veronika, 
Reissig Lukáš, Hrazdil 
Dominik, Fišer Tomáš, 
Vedrová Eliška, Žilková 
Tereza, Belovický Jan, 
Nováková Justina, 
Hvězdová Pavla, Hvězda 
Martin.

Vomáčková Věra

Letní soustředění Taekwon-Do, oddíl Hwa-Rang
O letních prázdninách, jako každý rok, proběhlo 

týdenní soustředění ve Zbraslavicích u Kolína. 
Na toto soustředění jezdíme spolu s dalšími pěti 
oddíly a je to velice zábavné. Děti se mohou 
navzájem seznámit i vyzkoušet tréninky s jinými 
učiteli. Kromě Taekwon - Da bylo pro naše děti 
připraveno mnoho dalších aktivit. Jako již tradičně 
se mohly děti přihlásit na některé adrenalinové 
sporty, jako např. lanové centrum, lukostřelba. 

Součástí soustředění byla i bojová hra pro malé 
i velké, karneval, disco. Mimo tréninky je v areálu 
spoustu prostoru pro pohyb. Hrál se volejbal, 
nohejbal, basketbal, fotbal a mnoho dalšího. 
Poslední den soustředění si děti mohly poměřit 
své síly na závodech spolu s dětmi z ostatních 
oddílů. Soustředění je u našich dětí ve velké oblibě 
a doufáme, že tomu tak bude i nadále.

Vomáčková Věra

Začátek nové volejbalové sezóny 
  V letošním létě jsme na našem 

beachvolejbalovém hřišti pořádali další ročník 
Memoriálu Marty Žampachové. Tentokrát jsme 
si dali dostaveníčko v sobotu 20. srpna 2016 
hodinku po poledni. Turnaje se zúčastnilo šest 
dvojic, které hrály systémem každý s každým 
na jeden set do patnácti bodů. Oživením turnaje 
byla účast našich kadetek Niny Pešanové s Áďou 
Zámečníkovou. Ty na svém prvním turnaji 
v plážovém volejbale leckterou dvojici značně 
proháněly. Po celý turnaj se hrál vyrovnaný 
volejbal, plný zajímavých výměn a dobrých 
zákroků, jak na síti, tak v poli. Nejlépe se vedlo 

Marušce Šlesingerové s Pepou Semrádem, kteří 
nenašli za celý turnaj přemožitele a po zásluze 
se radovali z celkového vítězství. Naše výkony 
jsme poté zhodnotili u táboráku, kde jsme si 
pochutnali na opečené odměně. 

Začátkem října se rozjede nová sezóna 
2016/2017 v okresním přeboru. V ženské kategorii 
se představí naše volejbalistky pod hlavičkou 
Týnec A. Sekundovat jim budou kadetky z Týnce 
B. Svou soutěž odstartují v neděli 16. 10. 2016 
v benešovské Jiráskovce i mixy v kategorii 4+2. 
Konkurenci jim bude dělat mimo jiné i tým 
Zbořeného Kostelce. Zahálet na podzim nebude ani 

naše žactvo, které bude svádět volejbalové bitvy 
na turnajích okresního přeboru od 26. 11. 2016 
v Kunicích. Pozadu nezůstanou ani naše nejmladší 
volejbalové naděje. Pro ty jsme přihlásili 
do Okresního přeboru prozatím jedno družstvo 
do červené kategorie minivolejbalu a dvě družstva 
do modrého minivolejbalu. 

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

Za VK Týnec nad Sázavou,
Jaromír Kuchta
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Vážení rodiče,
v tomto článku bych Vám chtěl (některým 

pouze připomenout) přiblížit naše 4 denní 
řádění v rámci II. ročníku kempu fotbalové 
přípravky. Kemp v tomto ročníku zajišťovali pod 
svým odborným dohledem tři nadšenci - Martin 
Trantina, Jirka Poch a já.

Čtvrtek
Kolem 9. hodiny ranní jsme přebrali Vaše 

miláčky do své správy. Do oběda jsme stačili 
v rámci dvou tréninkových jednotek zjistit, 
co u starších ročníků bylo přes prázdniny 
zapomenuto a u nově příchozích - na čem 
budeme společně pracovat. I přes úmorné vedro 
byli kluci (bohužel se nám zatím ženská noha 
vyhýbá) velmi trpěliví a soustředění a práce 
s nimi byla potěšením. Po vydýchání z předešlé 
činnosti jsme vzorným pochodem dorazili 
do týnecké mateřské školy, kde jsme měli zajištěno 
stravování. Výborný vývar, cikánská s rýží byly 
základem naší další cesty do Vojenského muzea 
v Lešanech. Tak honem na vlak a vzhůru do bitvy. 
Z krhanického vlakového nádraží cesta uběhla 
rychle. U vchodu se nás ujal pan průvodce 
(bohužel bezejmenný), který klukům prozra-
dil něco o umístění jednotlivých kusů vojenské 
techniky a nasměroval nás, abychom se v muzeu 
dobře orientovali. Propukla ta pravá zábava. Kluci 
letěli do pavilonu s takovým nadšením, že nás 
první dohlížející musel upozornit na fakt, že se 
jedná o muzeum historické techniky a ne bojových 
pokřiků. Po tomto upozornění se již stav hlasitosti 
výrazně snížil a poslední průvodkyní jsme byli 
pochváleni za to, jak ukázněné děti máme 
(posléze se paní prořekla, že je tetou dvou našich 
účastníků), i přesto to její hodnocení nikterak 
nesnižuje. Kluci byli vážně fajn. Hladoví a zničení 
jsme dorazili k dětskému hřišti s tankem uprave-
ným pro hru dětí (menší dostřel). Naši unavení 
borci po snědení sušenky a jupíka nabrali nové 
síly a tank vzali útokem. Díky nedaleké borovici 
nebylo pochyb, že střelivo nemůže dojít a dobytí 
tanku je pouze otázkou času. Tank dobyt! Bohužel 
čas nás tíží a tak po svolání bojovníků vyrážíme 
směr nádraží a směr domů. Po návratu do Týnce 
jsme vzorným přesunem obsadili domácí kótu 
na hřišti, kde byli bojovníci předání do svých 
domácích jednotek.

Pátek
Sraz na týneckém nádraží - odjezd Ka-

menný Přívoz. Z Kameňáku jsme pěšky vyrazili 
přes Vlčí rokli, Požáry, Gryblu, Panskou skálu 
zpět do Týnce. Během puťáku jsme udržovali 
dobrou náladu všelijakými bojůvkami a sou-
těžemi. V první soutěži hodem šiškou na cíl 
se překvapivě stal vítězem soutěže benjamí-
nek kempu Dominik Skalický s plným počtem 
zásahů. Následoval velmi složitý přesun přes 
kamenitý terén Vlčí rokle, kde po původních 
obavách o tělesné zdraví našich svěřenců, jsme 
měli strach o své duševní rozpoložení. Přechod 
rokle proběhl bez šrámů a jiné duševní újmy 
a tak vyrážíme dál. Příjemné posezení nad po-
žárským lomem, kde proběhlo malé občerstvení, 
které bylo základem pro další cestu. Vyhlídka 
na Panské skále byla odměnou za dosud uražené 
kilometry. Cesta z Panské do Týnce probíhala 

ve znamení drobné únavy, kterou jsme vyhnali 
další bojovkou - hodem kamenem větších rozměrů 
na dálku. Tady dle mé chabé paměti zvítězil 
Dan Campadonico.  Návrat do Týnce proběhl 
již na slunci vyprahlé cestě a tak dobrou náladu 
už udržovaly všelijaké anekdoty (vesměs velmi 
slušné). Tady musím poděkovat panu Kosovi ml., 
který se projevil jako nadprůměrný vypravěč 
anekdot (většinou smích předběhl historku, 
ale to bylo možná o to větším důvodem k smí-
chu). Jediný škraloup na cestě zpět byla bitva 
s čumbrky. To doopravdy nebyl Jirkův dobrý 
nápad. Po očištění většiny velmi svědivých bodlin 
od čumbrků jsme zamířili na oběd do školky. Tam 
po identifikování drbajících se osob nás pohostili 
vskutku královsky. Brokolicový krém, kuřecí plátek 
s mrkví a bramborem doplněný melounovým 
plátkem se sladkou tečkou. Po takto dobrém 
obědě jsme nechtěli děti moc přetěžovat, a tak 
jako odpolední náplň jsme zvolili odpočinkový 
plán. Koupání v řece se jako odpočinek vydařilo. 
Následující aerobik s Markétou byl pro naše 
chlapce novým seznámením s pohybem. Brblání 
o středověku jsme přecházeli a mohutným 
povzbuzováním jsme je přesvědčili, že takový 
druh pohybu je pro ně potřebný. Nevím, který 
z cvičenců nám to snědl, ale Markétě musíme 
poděkovat a budeme velice rádi, pokud nám stře-
dověké mučení jménem aerobik někdy zopakuje. 
Musíme pochválit Jirku za to, že zvládl cvičení 
s dětmi. To má za ty čumbrky. Po této řeži už 
zbývalo pouze ubytování v prostorách fotbalových 
kabin a následné grilování. Večerka ve 21:15 hod 
byla pro nás trenéry opravdovým vysvobozením 
po náročném dni.

Sobota
Proboha - budíček některých jedinců začíná již 

v 6:30 hod! Zřejmě odplata za aerobik. Snídaně 
formou “chytni, co se dá a uteč” proběhla vcelku 
bez problémů a tak honem na první trénink. 
Po absolvování dvou cyklů fotbalové radosti 
jsme se přesunuli do místní hospody na špa-
gety. Po obědě nastala příprava na cyklovýlet. 
Odjezd někdy kolem 13. hod směr Nespeky. 
Po zmrzlině na nespecké návsi nás čekal výšlap 
přes Borovou Lhotu do Čerčan. V Čerčanech jsme 
po zhodnocení sil prodloužili výlet do Čtyřkol, kde 

po prohlídce místních vyder s oranžovým ozube-
ním (někteří pesimisté hovořili něco o nutriích) 
a drobné svačince následoval návrat do Týnce, 
ale ne přes rovinaté Nespeky, ale přes Svárov. 
Tato trasa se velmi osvědčila a my dospělí jsme 
mohli být vyhlášeni jako nejhodnější z účastníků. 
Dětem velká pochvala za předvedený výkon. 
Zmíním, že tento výlet dojel i Simon Neuberg 
a to jediný na kole bez přehazovačky. Jeho výkon 
byl "fakt hustý". Následující odměna od týnec-
kého A týmu ( vítězství 5:0 nad Uhl. Janovicemi) 
započala poklidné strávení večera. Noční fotbálek 
dospělých proti dětem byl před večerkou vhodnou 
formou pohádky na dobrou noc, ale bohužel ne 
pro děti. Ty vzorně osprchované zaléváním týnec-
kého hřiště měli stále plno sil. Večerka nastala 
v obvyklý čas a dá se říci, že proběhla úspěšně 
- všichni usnuli, ale bohužel někteří ne hned.

Neděle
Klasika - snídaně, zuby a příprava na fotbalový 

turnaj. Turnaj odehrála dvě mužstva - mladší 
přípravka a starší přípravka se soupeři stejných od-
dílů. To znamená, že každý ze soupeřů, Kamenný 
Přívoz, Benešov i Pecerady, přijeli taktéž se dvěma 
mužstvy. Na hřišti byla připravena 4 hřiště a turnaj 
proběhl v úmorném parnu velmi rychle a před 12. 
hod jsme začali vydávat děti rodičům.

Závěrem 
Veliké poděkování patří všem, kteří nám 

s průběhem kempu pomáhali - a to hlavně všem 
rodičům, kteří zajistili “buchtovné”, Benecen-
tru, jmenovitě p. Ježkovi, za dodání občers-
tvení pro děti, školce Týnec - jmenovitě Dáše 
Bartůškové za zapůjčení nápojových nádob, které 
nám umožnily zajistit doopravdy kvalitativní 
i kvantitativní zdroj pitného režimu, pí. Šifrové 
manželům Smékalovým, Petru Kleinovi, Jardu 
Kosovi, Káče Neuberkové, Standu Kyptovi, Pavlu 
Třeskému a ostatním, kteří nám svou pomocí 
velmi pomohli tento kemp uspořádat.

Tak se těšme na III. ročník kempu, který jistě 
příští rok opět uspořádáme.

Ještě jednou všem díky! 
Michal Petrášek

Trenér mladší přípravky FK Týnec nad Sázavou
Fotografie z popsané akce a více dění z fotbalového 
života najdete na www.fotbal-tynec.cz.

FK kemp



20 strana Týnecké listy říjen 2016 

Přes čtyři zámky po padesáté druhé
Září bývá každoročně naplněno kulturně 

– společenskými akcemi. Řadí se mezi ně i pochod 
Přes čtyři zámky, pořádaný KČT Týnec nad 
Sázavou. Letošního již 52. ročníku se zúčastnilo 
84 pochodníků. Na trasách 8, 15, 25, 35 a 50km, 

Foografie: M. Křečková, Benešovský deník

které vedly v okolí Týnce, řeky Sázavy a zamířily 
i k Velkým Popovicím, jsme mohli potkávat jak 
rodiče s malými dětmi, tak i osmdesátileté seniory.

V cíli byli všichni odměněni malou sladkostí, 
diplomem, odznakem k tomuto pochodu a pozváni 
na 40. ročník jarního pochodu „ Posázavím 
– krajem Josefa Lady“, který bude 8. 4. 2017.

 Pořadatelé pochodu, KČT Týnec

Příměstský výcvikový tábor sportovní gymnastiky
V druhém týdnu hlavních prázdnin v roce 2016 

uspořádal oddíl sportovní gymnastiky v Týnci nad 
Sázavou v tělocvičně II.výcvikový tábor sportovní 
gymnastiky pro děvčata z týneckého oddílu. 
Děvčata chodila ráno na 9. hodinu a odcházela 
v 17.00 hodin.

Z našeho oddílu se celkem zúčastnilo 15 děvčat. 
Děvčata zde trénovala různé akrobatické cviky 
i na zapůjčené nafukovací žíněnce, kterou by ráda 
používala i během roku při tréninku. Pilovala 
sestavy na závody konané v druhé půlce školního 

roku, chodila na vycházky a hrála různé hry. Velký 
dík patřím jejich trenérkám, které se o děvčata 
velmi hezky staraly. Děvčata je na konci odměnila 
čokoládovou medailí a diplomem s poděkováním. 
Bylo to velmi milé. V příštím roce určitě budeme 
dělat tento tábor zase, protože se děvčatům velmi 
líbil.      
     Jana Zídková
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MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
pořádá poznávací výlet 

_____________________________________________________________

 
 

BAMBERG - dávné biskupské sídlo, jednoho z nejkrásnějších německých měst, nazývané také 
jako Francký Řím. Rozkládá na sedmi pahorcích a v údolí mezi rameny řeky Regnitz. Centrum 

starého města bylo zapsáno od r. 1993 na listině UNESCO jako světové kulturní dědictví.
Dopoledne společná prohlídka města: proslulý Bamberský jezdec – socha v románsko-gotickém 
císařském dómu, v sousedství dva biskupské paláce – Císařský a Trůnní sál. Z růžové zahrady 
výhled na staré město na řece Regnitz, most přes řeku a na něm hrázděnou radnici, malebnou 
rybářskou čtvrť s mlýny a lávkami, kterým se říká „Malé Benátky“. Odpoledne individuální 

návštěva adventních trhů na historických náměstích s tradičními svařenými víny, punči,  
můžete ochutnat i místní znamenitá piva (specialitou je tzv. “kouřové pivo“). 

 
 
 
 

Cena zájezdu: 750,- Kč za dopravu na osobu + cca 10 € na vstup.
 

V ceně je zahrnuto: doprava autobusem P BUS TOUR Josef Pešek,        
služby průvodce - dr. Dana Obrová 

 
Doporučujeme uzavřít připojištění léčebných výloh na cestu do zahraničí,  

není v ceně zájezdu. 

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

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

sobota 26. 11. 2016
odjezd autobusem z autobusového nádraží v 5.00 hod.,

předpokládaný návrat cca v 23.00 hod.

ZÁVAZNÉ REZERVACE do 4. 11. 2016
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UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla  

Týneckých listů je v pátek 25. listopadu 2016. 

Tento termín je závazný.

Fotbalový klub nabízí dlouhodobý pronájem 
HOSPODY V NÁKLÍ

Termín:  od 01. 01. 2017

Kontaktní osoba: 
Zbyněk Bártl

tel.  +420 602 277 885 
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Koupím poštovní známky, staré dopisní obálky 
se známkami, pohledy, mince a všechny hračky do roku 

1985.  Tel.: 773 505 063.

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

Řádková inzerce
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