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Milé čtenářky, vážení čtenáři
další číslo Týneckých lis-
tů, tentokrát už prázdni-
nové, přináší letně laděné 
příspěvky od Vás a také 
Vašich dětí, které už jsou 
předzvěstí nadcházející-
ho období školního volna 
a dovolených. Méně pří-

jemné je dopravní omezení na Benešovské 
ulici. Děláme, co je v našich silách, aby tato 
komplikace v dopravě zasáhla život ve měs-
tě co nejméně. Výsledek ale doufám, bude 
stát za to. Nepřehlédněte pozvánku na let-
ní Městské slavnosti Týnecký střep. Boha-
tý dvoudenní program na hradě, v tábořišti 
i před úřadem je „ušit na míru“ malým i vel-
kým návštěvníkům. Novinkou je přívoz, který 
spojí oba břehy Sázavy a návštěvníci tak bu-
dou moci navštívit všechna místa slavností 
téměř najednou. 
Milé čtenářky a čtenáři, přeji Vám pohodové 
prázdniny plné slunce, koupání, sportu, hub 
a dalších příjemných zážitků. 

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice
•  Informace o rekonstrukci Benešovské ulice 

– dokončujeme výměnu vodovodu a opravu 
dešťové kanalizace. V druhé polovině červen-
ce bude následovat pokládka nového povrchu 
od hřbitova k hotelu (provede Středočeský 
kraj) a současně město postaví nový chodník 
od staré školy ke knihovně (kamenná dlažba 
a obruby).

•  Ministerstvo životního prostředí prodloužilo 
platnost stanoviska EIA ke stavbě dálnice D3 
o 5 let. Více o stavbě dálnice v samostatném 
článku.

Žádáme o dotace:
- hasičské auto (cisterna) pro SDH Pecerady
- sanace skládky Vánovec
- dopravní terminál (nové autobusové nádraží)

Informace o akcích: 
Dokončeno – výměna střechy v muzeu, přístře-
šek na hřišti na Faráku, balkony čp. 275 (I. etapa)
V realizaci – přístavby školy, obnova veřejného 
osvětlení, oprava brány do hradního areálu, pře-
chod před Českou spořitelnou
Výběrová řízení – zateplení MěÚ, střediska 
a sokolovny
Rozpracované projektové dokumentace: 
Chodník Podělusy, Chodník Zbořený Kostelec, 
Chodník Brodce, lávka Brodce 
Připravujeme – vodovod a kanalizace v míst-
ních částech, pergola u obchodního domu

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhoto-

vení díla „Přístavba ZŠ Města Týnec nad 
Sázavou“ se společností DAKA Stav, s.r.o. 
Předmětem dodatku je změna ceny dle změ-
nových listů 1 – 3 a změna termínu realiza-
ce stavby. Změnový list č. 1 obsahuje změ-
ny – nesoulad mezi projektem a skutečností 
na stavbě ve spodní části stavby. Změnový 
list č. 2 obsahuje doplnění zvýšené protirado-
nové izolace. Požadavek na doplnění izolace 
vyplynul z posudku zpracovaného po zahá-
jení stavby. Změnový list č. 3 obsahuje změny 
v souvislosti se změnou organizace výstavby 
vyvolané přerušením prací z důvodu nepříz-
nivých klimatických podmínek, kvůli kterým 
nebylo možné realizovat přeložku elektro-
přípojky. Celková cena stavby po změnách 
činí 24 673 585,06 Kč bez DPH. Dílo bude 
dokončeno 6. 10 .2017.

•  Smlouva o dílo s Ing. Martinem Kubačákem 
na provedení stavby Vstupní markýza ob-
chodního domu Týnec nad Sázavou. Cena 
655.889,02 Kč bez DPH.

•  Smlouva o dílo se společností BES s.r.o. 
na akci „Týnec nad Sázavou – Rekonstrukce 
vodovodního řadu C1 a dešťové kanalizace 
v ulici Benešovská“ za cenu 4.060.065,97 Kč 
bez DPH. 

•  Smlouva o dílo se společností Fastav Bau, 
s.r.o. na akci „Tělocvična ZŠ Města Týnec 

nad Sázavou“ za cenu 31.316.645,39 Kč bez 
DPH.

•  Příkazní smlouva s Kateřinou Tomáškovou 
na grafické práce při přípravě Týneckých lis-
tů. Cena 195 Kč/strana.

•  Smlouva o dílo se společností MEPCO, 
s.r.o. na akci „Týnec nad Sázavou – zpraco-
vání strategických dokumentů města Týnec 
nad Sázavou“ za cenu 239.000 Kč bez DPH.

•  Smlouva o dílo s Ing. arch. Petrem Růžičkou 
na akci „Týnec nad Sázavou – Zpracování 
Filozoficko-architektonické koncepce města 
Týnec nad Sázavou“ za cenu 350.000 Kč.

•  Smlouva o dílo s firmou SVĚT OKEN s.r.o. 
na akci „Výměna oken v č. p. 13, Benešov-
ská“ za cenu 73.047 Kč bez DPH.

•  Smlouva o dílo s firmou VODA CZ, s.r.o. 
na akci „Rekonstrukce aerace na ČOV  
Týnec“ za cenu 284.956 Kč bez DPH.

Poskytnuté dary a dotace:
•  Osadní výbor Krusičany, 9.000 Kč na akce pro 

děti v roce 2017 – dětský den, mikulášská na-
dílka, maškarní a rozloučení s prázdninami.

•  TJ Jawa Brodce, účast na Mistrovství  
Evropy v šachu v Rumunsku v září 2017, dar  
5 000 Kč.

•  Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou, 
oprava západní části ohradní zdi fary vedoucí 
okolo stezky, dotace 50.000 Kč.

•  TŘI, o.p.s. (hospic Čerčany), příspěvek 
na hospicovou péči, dotace 30.000 Kč.



ČERVENEC / SRPEN  2017 TÝNECKÉ LISTYTÝNECKÉ LISTY ČERVENEC / SRPEN  2017

2 3www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Jak pokračuje stavba školy, Týneckým listům řekl 
místostarosta Bedřich Pešan: „Stavba spojovací-
ho krčku, ve kterém vznikají tři nové učebny, šatna 
a spojovací chodba, pokračuje dle aktualizovaného 
harmonogramu. V současné době dokončujeme hru-
bou stavbu, následně začnou vnitřní práce. V říjnu 
by mělo být hotovo.“

lm

Škola

Oprava vodovodu probíhá podle plánu, měla 
by být dokončena do 20. července. V závěru 
oprav nás však čeká úplná uzavírka komuni-
kace Benešovská, protože manipulace strojů 
v zúžení před bývalou restaurací U Heřmanů 
neumožní bezpečný provoz v ulici. Uzavírka 

začne 9. července a nejpozději 20. červen-
ce bude silnice znovu otevřena. Následovat 
bude oprava vozovky, kterou provede Středo-
český kraj. To ale přinese také další omezení. 
V tuto chvíli ještě přesný termín obnovy povr-
chu Benešovské ulice neznáme, ale občané se 

tuto informaci prostřednictvím našich webo-
vých stránek a vývěsek dozví včas. Součástí 
oprav bude i rekonstrukce chodníků v úseku 
od staré školy ke knihovně, kdy stávající asfal-
tový povrch nahradí žulová dlažba.

lm

Úplná uzavírka Benešovské 9. – 20. července

Smečka psů bránila záchraně života jejich majitelky
V úterý 13. června v do-

poledních hodinách za-
sahovaly všechny složky 
integrovaného záchranné-
ho systému v Sadové ulici, 
v Týnci nad Sázavou. Proč 

k tomu došlo, vysvětluje místostarosta města 
Bedřich Pešan: „Obyvatelka domu seniorského 
věku byla z důvodu zdravotní indispozice v bez-
prostředním ohrožení života. Ošetřující lékařka 
se však k ženě nemohla dostat, protože jí v tom 
bránila pobíhající smečka 40 psů a 16 štěňat. 

Požádala proto o pomoc město. My jsme na mís-
to přivolali policisty a hasiče, kteří psy odchytli. 
Rychlá záchranná služba poté pacientku po ne-
zbytném základním ošetření převezla do nemoc-
nice. Psi byli následně předáni do psích útulků.“

lm

Ministerstvo životního prostředí prodlou-
žilo pro výstavbu dálnice D3 platnost stano-
viska EIA, tedy posouzení vlivu na životní 
prostředí, o dalších 5 let. V současné době 
Ředitelství silnic a dálnic provádí verifika-
ci, to znamená srovnání dokumentace pro 
územní rozhodnutí se stanoviskem EIA. Ná-
sledně, po zpracování získaných informací,  
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) požádá o vy-
dání územního rozhodnutí na stavbu dálnice 
D3 v úseku od Mezna po Jílové. Součástí je 
obchvat Jílového, přivaděč Týnec a samotná 
stavba dálnice. Ta by měla být podle harmono-
gramu ŘSD zahájena v roce 2024 a dokonče-
na v roce 2028. S její přesnou trasou se můžete 
seznámit na webových stránkách: 

www.stredoceskaD3.cz
lm

Dálnice D3

Okružní křižovatka pod hotelem
V současné době Středočeský kraj připravuje 

stavbu. Je zpracovaná dokumentace a probí-
há výběrové řízení. Pokud vše půjde tak jak 
má, k podpisu smlouvy o dílo dojde do konce 
roku. Samotná stavba by pak měla být zahá-

jená na jaře 2018 a trvat nejdéle tři měsíce. 
V jejím průběhu dojde k omezení dopravy. 
Město se bude snažit, aby bylo omezení co 
nejmenší, a silnice byla po většinu času stavby 
průjezdná. Přesto nás na krátkou dobu prav-

děpodobně úplná uzavírka nemine. Vzhledem 
k termínu realizace akce, který má být až příští 
rok, zatím bližší podrobnosti Středočeský kraj 
neposkytl.

lm

Rada schválila rozpočtové opatření – drobné 
úpravy rozpočtu
Rada aktualizovala Pokyn rady pro posky-
tování půjček z Fondu rozvoje bydlení. Byla 
vyhlášena výzva na poskytnutí půjček, žádná 
žádost o půjčku nebyla doručena.
Rada stanovila výši školného na školní rok 
2017/2018 v Mateřské škole Týnec nad Sáza-
vou. Pro děti s celodenní docházkou 500 Kč/
měsíc a pro děti, jejichž docházka nepřesahuje 
dobu 4 hodiny denně 330 Kč/měsíc.
Dodavatelem plynu i elektřiny zůstává ČEZ 
prodej, po proběhlém výběrovém řízení na-
bídla společnost nejvýhodnější ceny. 
Rada schválila nákup tlakového čistícího stro-
je pro VaK Týnec s.r.o.
Rada projednala zprávu o činnosti a hospoda-
ření TS Týnec za rok 2016.

Z jednání zastupitelstva 
•  Byla schválena změna rozpočtu města. 

Do rozpočtu byla zapojena dotace na stavbu 
tělocvičny, byl snížen úvěr, z kterého budeme 
hradit stavbu tělocvičny, školy a zateplení úřa-
du, byly navýšeny výdaje na opravu chodníku 
na Benešovské a na údržbu sportovišť.

•  Zastupitelstvo projednalo zprávu o hospoda-
ření města v roce 2016 spolu se zprávou o pře-
zkumu hospodaření. V hospodaření města ne-
byly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

•  Na realizaci projektů Přístavba ZŠ Týnec 
nad Sázavou, Stavba tělocvičny při Zá-
kladní škole Týnec nad Sázavou a Snížení 
energetické náročnosti budovy Městského 
úřadu bude město čerpat úvěr v celkové výši  
31 mil Kč. Splatnost úvěru bude 8 let, úroko-
vá sazba PRIBOR 6M + 0,20% p.a. Vzhle-

dem k doplacení stávajících úvěrů nebude 
třeba navyšovat splátky úvěrů v rozpočtu 
města.

•  Zastupitelstvo vydalo Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2017 o ochraně nočního kli-
du a regulaci hlučných činností ve městě. 
Do stávající vyhlášky byla přidána výjimka 
z nočního klidu na akci Memoriál Jaroslava 
Štíchy, kterou pořádá TJ Jawa Pecerady.

Oprava střechy muzea je dokončena
Oprava střechy muzea je dokončena. Smrko-

vý šindel byl vyměněn za bezúdržbový mod-
řínový. Muzeum také dostalo nový hromo-
svod a byly udělány odvětrávací průduchy.  
Jak upřesnil místostarosta města Bedřich Pe-
šan: „Rekonstrukci střechy stavby, jejíž historie 
sahá až do 11. století, provedl odborník na opra-
vu památek Josef Čábelka. Vyšla na 885 538  
korun. Dotace z Ministerstva kultury uhradila 150 tisíc.“

lm

Oprava hradní brány
Brána do hradního areálu v Týnci nad Sáza-

vou prochází obnovou. Rekonstrukci za 290 
tisíc provádí odborník na opravu památek Jiří 
Písecký. Vzhledem k historickému významu 
stavby akce probíhá pod dohledem památ-
kářů. Starosta Martin Kadrnožka doplňuje:  
„Bohužel stavba nemá dobrou izolaci od země, 
a to znamená, že se vždy jednou za čas budou mu-

set tyto práce udělat znovu. V současné době nee-
xistuje technologie, která by vyhověla náročným  
požadavkům památkářů a současně trvale odo-
lala povětrnostním vlivům.“ Součástí oprav je  
i rekonstrukce zastřešení a nové vázy, které brá-
nu na stříškách zdobí. Hotovo by mělo být do  
30. července

lm

Rekonstrukce 
čistírny odpad-
ních vod

V čistírně odpadních vod v Týnci 
dojde v druhé polovině roku k rekon-
strukci zařízení na provzdušňová-
ní odpadních kalů, takzvané aerace. 
Více dodává starosta města Martin 
Kadrnožka: „Město vlastní vodohospo-
dářský majetek za více než půl miliardy 
korun. To nás zavazuje k řádné péči o něj. 
Snažíme se ho neustále vylepšovat a sta-
rat se o něj tak, aby byl funkční a sloužil 
správným způsobem.“ Rekonstrukce vy-
jde na zhruba 300 tisíc korun a prove-
de ji firma Voda Cz. 

lm

https://www.youtube.com/watch?v=vKscK9VD9mI
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Konzultace budoucích stavebníků s městským architektem Janem  
Vaněčkem týkající se záměrů staveb, se uskuteční každé první úterý v mě-
síci od 11 do 13 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad 
Sázavou. Setkání je určeno pro projektanty a investory, vlastníky pozemků 
a staveb. Bližší informace, včetně přesného času schůzky, podá sekretariát 
kanceláře starosty.

lm

Městský architekt

Začátkem letošního roku začalo město s reali-
zací projektu Týnec nad Sázavou – zdravé měs-
to pro všechny. Ten je financován z Operačního 
programu Zaměstnanost.

Projekt zahrnuje vzdělávání úředníků a zá-
stupců města, rozvoj spolupráce města, nezis-
kových organizací a podnikatelů, nastavení 
strategického řízení a komunitního plánování, 
zavádění metody kvality ve veřejné správě pro-
střednictvím místní Agendy 21 - postup do ka-
tegorie „D“, a v neposlední řadě organizace 
osvětových akcí.

Cílem projektu je nastavení cesty k udržitelné-
mu rozvoji, vzdělávání a sdílení dobré praxe, ko-
munikace a spolupráce mezi veřejnou správou, 
občany a dalšími subjekty a nastavení systému 
plánování, řízení a získávání finanční podpory.

CO PROBĚHLO?

Osvětové akce:
Den země – osvětová akce zaměřená na eko-
logii a třídění odpadu. Den věnovaný planetě 
Zemi se uskutečnil ve spolupráci města, Posáza-
ví o.p.s., společnosti EKO-KOM a Technických 
služeb Týnec s.r.o. Během celého dne byl při-
praven pro děti i dospělé program společnosti 
EKO-KOM, zaměřený na třídění a zpracová-
vání recyklovatelných surovin jako je plast, pa-
pír, sklo nebo nápojové kartony. Děti se mohly 
zábavnou formou dozvědět spoustu zajímavých 
informací o třídění odpadu.

Čistá řeka Sázava – tradiční akce, letos již 
po dvanácté, organizovaná místní akční sku-
pinou Posázaví založená na dobrovolnictví, 
do které se úklidem míst ve městě a kolem řeky 
zapojily místní školy, spolky, podnikatelé i jed-
notlivci. 
Výstava prací dětí na téma Čistá řeka Sázava 
a třídění odpadu.

Ti nejmenší vědí, že odpadky na zem nepatří, 
že máme modré, žluté, zelené, červené, hnědé 
popelnice, že v přírodě je krásně a bez nepo-
řádku ještě krásněji. Umí o tom také namalovat 
a napsat. Děti ze školky i školy pilně pracovaly 
na svých výtvarných, literárních či modelářských 
dílech s tématem „Čistá řeka Sázava a třídění 
odpadu očima dětí.“

Dne 26. 5. byla výstava zahájena v Bistru-
&Cafe Příběh v Týnci nad Sázavou. Byly zde 
vystaveny všechny výtvory dětí ze Základní 
a Mateřské školy Týnec nad Sázavou a ze Zá-
kladní a Mateřské školy GAIA, které se s nad-
šením zapojily a chtěly tím motivovat i ostatní. 
Menší děti vyjádřily svůj pohled na svět pomocí 
modelů vyrobených z odpadového materiálu. 
Plastové lahve a uzávěry, kelímky, nápojové kra-
bice, papírové role, kartony, hliníkové plechovky, 
bublinkové folie či alobal se v jejich rukách pro-
měnily v bizarní postavičky a objekty. Zajímavý 
byl i pohled „náctiletých“ na řeku Sázavu. Vy-
znali se k ní prostřednictvím příběhů. Na verni-
sáži výstavy bylo pro děti připraveno divadelní 
představení s tématem třídění odpadu, zazpívala 
Aneta Langerová píseň Voda živá a všechny děti 
si navzájem představily svá díla a společně si po-
povídaly o námětech, myšlenkách a aktivitách, 
které dělají pro naši přírodu v rámci vyučování 
i volného času. Děkujeme všem dětem, které 
věnovaly svůj čas a myšlenky pro dobrou věc 
a ukázaly tím i ostatním, že je přínosné zajímat 
se o místo, kde žijeme. Na organizaci akce se 
podílelo Posázaví o.p.s. a děkujeme za poskyt-
nutí prostor pro výstavu a občerstvení Bistru&-
Café Příběh v Týnci nad Sázavou.

VZDĚLÁVÁNÍ:

Účast zástupců města na vzdělávacích seminá-
řích pořádaných Národní sítí zdravých měst ČR 
tzv. školách zdravých měst.
Jarní a letní škola zdravých měst – V úvodních 
seminářích jsou vždy představovány možnosti 
finančních zdrojů pro realizaci projektu Zdra-
vé město či na podporu komunitního života 
a vzdělávání, dále jsou prezentovány nástroje 
pro hodnocení kvality úřadů prostřednictvím 
místní Agendy 21, dozvídáme se více o téma-
tech udržitelný rozvoj a společensky odpovědné 
nakupování a o možnostech rozvoje spolupráce 
města s občany. 

V části věnované burze nápadů se pravidelně 
představují členové Národní sítě Zdravých měst 
ČR se svými aktivitami, které mohou být inspi-
rací pro ostatní v tématech jako je spolupráce 
města s mladou generací v podobě Školních 
Fór, zapojování seniorů do komunitního života, 
podpora podnikání, inovativní způsoby řízení 
projektů, revitalizace městských parků, kvalita 
úřadů, udržitelný rozvoj, odpadové hospodářství 
či adaptace na klimatické změny.

Následuje celodenní akreditovaný vzdělávací 
program pro koordinátory a politiky Zdravého 
města a MA21 na témata komunikace s veřej-
ností, medializace a PR. 

CO SE CHYSTÁ?

Den pohybu a zdraví – 28. 9. se uskuteční již 
tradiční akce se zaměřením na podporu sportu 
a zdravého životního stylu. Akci pořádá Tělo-
výchovná jednota Týnec ve spolupráci s městem 
a s dalšími subjekty, které budou prezentovat 
různé sportovní aktivity či zdravou výživou 
ve spojení s pohybem.
Zpracování strategických dokumentů

Zahajujeme práce na přípravě strategického 
plánu rozvoje města, plánu prevence krimina-
lity a Filozoficko-architektonické koncepce. 
Strategický plán je dokument, který říká, jak by 
se město mělo dále rozvíjet, identifikuje hlavní 
problémy a priority našeho města, pomůže na-
jít směry jejich řešení, stane se podkladem pro 
plánování rozvoje města, který zároveň napo-
může reálně plánovat, získávat i šetřit finanční 
prostředky.

Pro kvalitní přípravu strategických dokumentů 
považujeme za nezbytné znát názor zájmových 
skupin a široké veřejnosti. Rádi bychom vám 
nabídli možnost aktivně se zapojit do defino-
vání problémů běžného života v našem městě, 
a proto při tvorbě jednotlivých částí dokumentů 
budou probíhat veřejná projednávání, diskuze 
a připomínkování. Bližší informace a pozvání 
na veřejná projednávání budou uvedeny v dal-
ším vydání Týneckých listů, na facebooku či 
na webových stránkách města.

Shrnutí ročního členství města v Národní síti 
Zdravých měst: 
Realizace projektu Zdravé město a organizace 
osvětových akcí
Příprava strategických dokumentů
Příprava komunitního plánování s veřejností
Plnění místní Agendy 21 jako metody kvality 
ve veřejné správě
Sdílení zkušeností a dobré praxe 

Martina Höhnová,
koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

Zdravé město Týnec nad Sázavou

Hřiště Farský vrch
Multifunkční hřiště na „Faráku“ město dovybavilo přístřeškem s la-

vičkami. V případě nepříznivého počasí tak věci sportovců zůstanou 
v suchu.  

lm

Spolupráce, pomoc, podpora – tak by se dal 
charakterizovat dlouhodobý vztah společnos-
ti Posázaví o.p.s. a města Týnec nad Sázavou. 
A výsledky jsou vidět – Čistá řeka Sázava 
a Zdravé město Týnec, nová lávka přes Sázavu, 
odpočinkové místo v centru města… a další 
společné akce se chystají. Třeba modernizace 
dopravního terminálu nebo Den vody – Lodě 
na Sázavě 2018.

„Moc si vážíme podpory města Týnce nad  
Sázavou. S jeho projektovou manažerkou Mar-
tinou Höhnovou spolupracujeme na přípravě 
projektů, které přispějí ke zkvalitnění služeb pro 
obyvatele i návštěvníky města. Výsledkem této 
spolupráce z nedávné doby je například náš tra-

diční jarní úklid řeky známý pod názvem Čistá 
řeka Sázava. Ten týnečtí posunuli ještě o velký 
kus dál tím, že se zapojili i do kampaně Zdravá 
města,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohun-
ka Zemanová.

Čistá řeka Sázava – Zdravá města – Den 
Země – toto spojení letos v Týnci úspěšně 
uvedli do praxe. A ověřili si zároveň, že s eko-
logickou výchovou se dá začít už u nejmenších 
dětí. Důkazem byla výstava v Bistru&Café 
Příběh, která představila výtvarné a literární 
pojetí přírody a její ochrany pohledem dětí 
a žáků týnecké mateřské a základní školy a ko-
munitní školy Gaia. „Mateřskou školu Komen-
ského podporujeme už několik let. Velice si cení-

me toho, jakým způsobem praktikuje ekologickou 
výchovu a učí malé děti třídit odpad,“ dodala 
Bohunka Zemanová. Zahájení výstavy se zú-
častnila i patronka projektu Čistá řeka Sázava 
Aneta Langerová. Projekt Čistá řeka Sázava by 
se v Týnci mohl posunout ještě dál, a to díky 
chystané akci Den vody – Lodě na Sázavě, 
který Posázaví o.p.s. ve spolupráci s městem 
a dalšími partnery plánuje na příští rok.

Dalším z výsledků dlouhodobé spolupráce 
města a Posázaví o.p.s. je připravovaná mo-
dernizace dopravního terminálu v Týnci nad 
Sázavou. Vychází z projektu Vlídná nádraží, 
který Posázaví o.p.s. realizovala v roce 2009, 
a jehož cílem bylo zmapovat lokální želez-
niční tratě včetně přilehlých objektů (jako 
jsou železniční stanice, nádraží, mosty, tunely) 
a navrhnout jejich lepší využití. Součástí této 
studie byla i trať Posázavského Pacifiku pro-
cházející Týncem. Připravovaná modernizace 
zdejšího vlakového a autobusového nádraží 
přispěje ke zvýšení kultury cestování. Týnec 
už má zpracovánu realizační dokumentaci 
a požádá o dotaci z IROP. „Pomáháme městu 
doladit žádost tak, aby se předešlo případným chy-
bám a dotaci získalo,“ uvedla Bohunka Zema-
nová. Právě administrativa spojená s přípravou 
projektů a výběrovými řízeními tvoří velkou 
část spolupráce města a Posázaví o.p.s. „Kon-
zultujeme, koordinujeme, společně připravujeme 
vzorové dokumenty a účastníme se i výběrových 
řízení, které město vypisuje“ shrnula Bohunka 
Zemanová. 

Jarka Tůmová

Spolupráce Týnce nad Sázavou a Posázaví o.p.s. je vidět!
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Konzultační středisko Týnec nad Sázavou se dne  
11. května 2017 zúčastnilo další slavnostní promoce 
na České zemědělské univerzitě v Praze.

Tentokrát získali Osvědčení o absolutoriu studenti 
– paní Anna Jiráková a paní Jana Kadeřábková. 

GRATULUJEME!
Další semestr bude začínat 25. září 2017 a studenti si 
vybrali téma: 

„Genealogie. Hledáme své předky.“ 
Osnova:
• Úvod do genealogie a její dějiny
•  Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství  

ve světě
• O matrikách
•  Využití archivních materiálů ke studiu  

předků
•  Vývoj našich příjmení. Genealogie  

a genetika
• Rodové kroniky a srazy

Více informací podá Marta Vrkoslavová, 
kancelář tajemníka, tel.: 317 701 933
e-mail: vrkoslavova@mestotynec.cz 

Slavnostní promoce studentů Univerzity třetího věku

Dne 29. dubna proběhlo v obřadní síni Měst-
ského úřadu v Týnci nad Sázavou Vítání občán-
ků.

Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno cel-
kem 25 miminek se svými rodiči a dalšími 

příbuznými. Program začal přivítáním a před-
stavením miminek a jejich rodičů. Následovalo 
vystoupení žáků Základní školy v Týnci nad  
Sázavou. Vlastní uvítání provedla paní  
Mgr. Hana Váňová. Poté se rodiče podepsali 

do pamětní knihy města, maminky byly obda-
rovány květinou a obdržely poukaz v hodnotě  
3 000 Kč. Setkání bylo zakončeno fotografová-
ním v tradiční kolébce.

Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka

Vítání občánků

Valerie Hašková

Adele Psohlavcová

Adam Kodada 

Tereza Lukšanová

Jan Chramosta

Tomáš Urbanec

Ema Hedviková

Jakub Šípek

Kristýna Kosová

Anežka Műcková

Zuzana Červená

Jolana PivoňkováAnežka Petrášková

Adéla Jahodová

Matěj Váňa

Patrik Hruška

Filip Smutný

Jasmína Kuboušková

Vojtěch Petrlík

Eliška Drábová

Adam Potůček

Prokop Johanes

Kryštof Vošický
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2. května  –  pořádána dětská dopravní soutěž pro 
žáky 4. tříd 

 –  porušení OZV – volné pobíhání psů 
v ul. Sadová 

5. května  –  poplach na zlatnictví Vanžura – poru-
cha čidla 

 –  ve spolupráci s hlídkou OO PČR  
Týnec řešeny krádeže autobaterii 
v Peceradech 

 –  porušení parkování osobního vozidla 
na Kněžině

6. května  –  porušení OZV – volné pobíhání psů 
v ul. Sadová

9. května  –  asistence při převozu bezdomovce 
k psychologickému vyšetření do Be-
nešova

13. května –  poplach na zlatnictví Vanžura – po-
rucha čidla 

 –  porušení OZV – volné pobíhání psů 
v ul. Sadová

16. května –  přijata stížnost občana na pálení kabe-
lů za Týncem v blízkosti garáží zákaz 
stání v ulici K Náklí – na místě vyře-
šeno blokovou pokutou 

18. května –  řešeno porušení OZV – volné pobíhá-
ní psů v ul. Sadová 

 –  řešen zákaz zastavení v ul. Okružní – 
na místě blokovou pokutou 

19. května –  asistence hlídky MP Týnec při do-
pravní nehodě v ul. Benešovská

 –  řešen zábor veřejného prostranství 
v Chrástě osadě – hromada hlíny

 –  dozor na přechodech pro chodce 
v křižovatce pod společenským cent-
rem z důvodu pořádání kulturní akce 

 –  nalezen mobilní telefon – vrácen ma-
jiteli

20. května –  proveden zákrok v domě s pečova-
telskou službou spolupráce s hlídkou 
OO PČR Týnec při hledání pohřešo-
vané osoby 

22. května –  přijato oznámení na rojení včel  
ul. Husova – předáno na HZS

 –  odstraněn vrak vozidla v ul. Okružní
24. května –  porušení OZV – volné pobíhání psů 

v ul. Sadová 

 –  provedena likvidace sražené srny mezi 
Zbořeným Kostelcem a obcí Čakovi-
ce

25. května –  přijato oznámení na rojení včel 
v Brodcích – předáno na HZS, místo 
monitorováno hlídkou MP Týnec

26. května –  nalezena peněženka – vrácena majiteli 
 –  zjištěno poškození lávky u Jawy – do-

statečně označeno hlídkou MP Týnec
27. května –  usměrňování dopravy v Chrástu sídli-

šti – tankový den v Lešanech
30. května –  napadení dvou osob v ul. Na Hlinkách
 –    součinnost s HZS při požáru skladu 

v Hrusicích
Tomáš Klenovec, 

velitel MP Týnec nad Sázavou

Závěr školního roku se neuvěřitelně rychle blíží. 
Než se však rozutečeme vstříc prázdninovým 
dobrodružstvím, měli bychom se na chvilku 
zastavit a ohlédnout přes rameno. Ačkoliv letos 
výuku provázel stavební ruch ve školním areálu, 
nenechali se tím naši žáci rozhodit a skvěle 
reprezentovali školu na nejrůznějších soutěžích. 

MATEMATIKA
I. STUPEŇ
V. Koucký (5. A) 
1. místo –  Matematický Klokan, kategorie  

Klokánek – celostátní kolo
1. místo  – Olympiáda v matematice  

– okresní kolo
4.–9. místo – Pythagoriáda – okresní kolo

J. Krumpholc (2. A) 
Matematický Klokan – okresní kolo
3. místo – kategorie Cvrček

A. Mustafa Ali (5. A)
4.–9. místo  – Pythagoriáda  

– okresní kolo

II. STUPEŇ
P. Havránek (9. A)  
Matematická olympiáda 
1. místo – okresní kolo

ČESKÝ JAZYK
B. Belovická (9. B) 
Olympiáda v českém jazyce
5.– 8. místo – okresní kolo

NĚMECKÝ JAZYK
K. Šubrtová (9. A) 
Olympiáda v německém jazyce 
2. místo – okresní kolo

B. Belovická (9. A) 
Olympiáda v německém jazyce 
4. místo – okresní kolo

ANGLICKÝ JAZYK
A. Podaná (7. B) 
Olympiáda v anglickém jazyce 
6. místo – okresní kolo

K. Šubrtová (9. A) 
Olympiáda v anglickém jazyce 
9. místo – okresní kolo

DĚJEPIS
J. Belovický (9. A)
Dějepisná olympiáda 
7. místo – okresní kolo

PŘÍRODOPIS
A. Podaná (7. B) 
Biologická olympiáda
5. místo – kategorie D, okresní kolo

V. Kotoučová (8. A) 
Biologická olympiáda 
6. místo – kategorie C, okresní kolo

INFORMATIKA
ZŠ Týnec
2. místo – nejaktivnější škola  
– Master of Labyrinth

R. Matoušek (9. A)
1. místo –  Neveklovský datel – Počítačové  

dovednosti – okresní kolo
65. místo –  IT-SLOT – celostátní soutěž 

(3000 zúčastněných)

P. Havránek (9. A)
1. místo –  OfficeArena 2017 (soutěž firmy 

Microsoft) – krajské kolo, postup  
do celostátního

3. místo –  Soutěž ovládání PC a internetu  
– okresní kolo 

63. místo –  IT-SLOT – celostátní soutěž 
(3000 zúčastněných)

T. Havránek (8. A)
2. místo –  OfficeArena 2017 (soutěž firmy 

Microsoft) – krajské kolo, postup  
do celostátního

M. Pazdera (9. A)
2. místo –  Soutěž ovládání PC a internetu  

– okresní kolo
77. místo –  IT-SLOT – celostátní soutěž 

(3000 zúčastněných)

M. Salátek (9. A)
2. místo –  Master of Labyrinth – CLIL  

– v AJ – celostátní kolo

M. Kotulán (8. B)
3. místo –  Soutěž ovládání PC a internetu  

– okresní kolo

M. Pášová (9. A)
3. místo –  Neveklovský datel – Počítačové  

dovednosti – okresní kolo

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
I. STUPEŇ
A. Stejskal, S. Neuberg, L. Kypta (2. A),  
M. Trantina (2. B), M. Stožický (2. D),  
F. Breburda, F. Netzold, M. Filip (3. A),  
K. Pořízková (3. B), M. Bittner, M. Petrášek  
(3. C), R. Doležal, D. Orsák (3. D)  
– McDonald’s Cup
2. místo – okresní kolo

T. Beránek, J. Franěk, T. Prosický, D. Klein,  
V. Hruška, M. Kos (4. A), M. Liška, J. Mikita 
(4. B), M. Rosenvald (4. C), J. Vican, A. 
Vrkoslav, A. Jukl (5. A) – McDonald’s Cup
2. místo – okresní kolo

J. Franěk (4. A), D. Klein (4. A), J. Dvořák  
(4. B), V. Mojdl (2. B), J. Hašek (4. B)  
– šachový turnaj, mladší žáci 
3. místo – okresní kolo

A. Jukl, M. Pála, J. Vican (5. A), L. Beránek, 
M. Bohuslav, D. Hruška (5. B), J. J. Blísa,  
D. Mokráň, D. Charvát, J. Janda, V. Vyterna, 
V. Novotný (5. C) – turnaj smíšených družstev 
ve vybíjené
4. místo z 21 družstev

II. STUPEŇ
T. Žilková, T. Havránek (8. A), N. Pešanová, 
T. Marvanová, M. Salátek (9. A), R. Škopek 
(9. B), M. Soustružník, P. Šašková  
– volejbal velmi smíšených družstev  
(žáci a učitelé)
obhájené 1. místo v okrese

T. Havránek (8. A), F. Růžička, M. Salátek  
(9. A), R. Škopek, V. Miškei, P. Patzner,  
F. Duda, D. Brhel (9. B) – turnaj ve volejbalu
2. místo – okresní kolo

V. Kotoučová, T. Tenglerová, T. Žilková,  
Z. Bílková, T. Marvanová, N. Pešanová,  
M. Žilinská, I. Dušková, L. Klausová (9. A), 
K. Bednárová (9. B) –  turnaj v házené
2. místo – okresní kolo, nejlepší brankářka  
turnaje: Z. Bílková

A. Podaná, A. Plachtová (7. B), V. Kotoučová 
(8. B), Z. Bílková, L. Lapko (8. A)  
– plavecké závody
3. místo – okresní kolo

D. Vasilev, Z. Hanč, V. Hašek, K. Mojdl  
(6. A), M. Pořízka (7. A) – šachový turnaj, 
starší žáci 
3. místo – okresní kolo

T. Havránek, Z. Hájek (8. A), J. Slaba (8. A) 
R. Škopek, P. Patzner, D. Brhel, V. Miškei,  
D. Pokorný, F. Duda (9. B) – turnaj v házené
3. místo – okresní kolo

T. Klausová (7. A), A. Podaná, A. Plachtová 
(7. B), V. Kotoučová (8. A), Z. Bílková (8. B), 
B. Belovická (9. B) – turnaj v basketbalu
3. místo – okresní kolo

K. Marvanová, N. Šimáčková (6. A), T. 
Žilková, V. Kotoučová (8. A), Z. Bílková (8. 
B), N. Pešanová, T. Marvanová, M. Žilinská  
(9. A) – turnaj ve volejbalu 
3. místo – okresní kolo

T. Havránek, Z. Hájek (8. A), P. Patzner, R. 
Škopek, D. Brhel, F. Duda, D. Pokorný (9. B) 
– turnaj v basketbalu
4. místo – okresní kolo

Svodka Květen MP Týnec  
– Městská policie Týnec nad Sázavou v květnu například řešila:

Úspěchy žáků ve školním roce 2016/2017

V současné době se práce na dotisku 
knihy blíží k závěru. Pokud máte 
požadavky na aktualizaci údajů uvedených 
v prvním vydání, případně Vám v knize 
některé informace chybí a chcete je 
doplnit, poslední termín pro tyto změny 
je 30. září. Osadní výbory, spolky, 
představitelé firem, zástupci církví, ale 
i obyvatelé své připomínky, fotografie, 
poznatky zasílejte na adresu předsedy 
Vlastivědného klubu Daniela Povolného 
dan.povolnymgr@seznam.cz.

TÝNEC NAD SÁZAVOU  
K HISTORICKÝM KOŘENŮM MĚSTA
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Přehled umístění našich absolventů

Dětský den v nové škole

Dopravní soutěž

Turnaj družin

V úterý 2. května jsme se zúčastnili dopravní 
soutěže před Městským úřadem v Týnci 
nad Sázavou. Tam jsme jezdili na kolech 
na dopravním hřišti, měli jízdu zručnosti 
a ověřili si své znalosti v testech. Na 4. místě se 
umístil Matěj Kos, na 3. místě Bára Švestková, 

třetí byl Honza Franěk a zvítězil Denis 
Klein. I ostatní žáci se snažili a vedli si velice 
dobře. Děkujeme členům Městské policie 
za organizaci soutěže i za krásné odměny.

Žáci 4. tříd týnecké školy

Ve středu 7. června se na nové škole ko-
nal dětský den. Děti si na něj musely necelý  
týden počkat, ale to čekání stálo za to. De-
váťáci s paní učitelkou Glazarovou pro prvo-
stupňové spolužáky připravili mnoho soutěž-
ních disciplín.

Děti sportovaly a ukazovaly svoji obratnost 
a zručnost (např. skákání v pytli, bowling, 
ping-pong,…), ale plnily také úkoly zaměře-
né na paměť a vnímání (např. kreslení posle-
pu, uhodni poslepu, ochutnávka). 

Celé dopoledne se vydařilo, kromě krásných 
úkolů a mnoha odměn za podané výkony 
nám přálo i počasí. Děkujeme Městskému 
úřadu Týnec nad Sázavou za finanční podpo-
ru této akce a také všem rodičům, kteří nám 
do školy přinášeli velké množství odměn pro 
děti.

Za 1. stupeň ZŠ Týnec nad Sázavou  
Mgr. Zuzana Krajánková

Letos nám z devátých ročníků vychází  
42 žáků, z osmých ročníků 1 žák a 7 žáků  
odchází z pátých ročníků. 

Úspěšnost naší školy dokazuje vysoký počet 
žáků přijatých na gymnázia. 

Po absolvování přijímacích zkoušek a zhod-
nocení prospěchu ze ZŠ bylo přijato na osmi-
leté gymnázium celkem 7 žáků a na čtyřleté  
9 žáků. Na další maturitní obory bylo přijato 
22 žáků, na učňovské obory 12 žáků. 

Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou správnou nohou!
Mgr. Hana Váňová,

ředitelka školy

L. Valenta, J. Vrňata, M. Pořízka (6. A)  
– turnaj ve stolním tenisu, mladší žáci
7. místo – okresní kolo

V. Miškei, R. Škopek (9. B), F. Růžička,  
P. Kulík (9. A) 
– turnaj ve stolním tenisu, starší žáci
7. místo – okresní kolo

OSTATNÍ SOUTĚŽE 
P. Havránek (9. A) 
Soutěž odborných dovedností (ISŠT Benešov) 

– kategorie Šikovné ruce
1. místo – okresní kolo

K. Marvanová (6. A) 
Mladý zahrádkář
3. místo – okresní kolo

V. Šmejkalová (9. B) 
Soutěž odborných dovedností  
(ISŠT Benešov)  
– kategorie Mladý automechanik
3. místo – okresní kolo

Děkujeme všem žákům, kteří reprezentovali 
školu a dosáhli těchto krásných výsledků. 
Dále děkujeme všem, kteří žáky na soutěže 
připravují a doprovázejí. Samozřejmě nesmíme 
zapomenout ani na Sdružení rodičů a přátel 
školy, bez jehož finanční podpory bychom se 
nemohli do soutěží v tak velké míře zapojit. 
Deváťákům přejeme mnoho úspěchů v dalším 
studiu. Nezbývá než si přát, aby následující 
školní rok byl alespoň tak úspěšný jako letošní. 
Krásné prázdniny!

Mgr. Hana Váňová, ředitelka školy

Název SŠ a SOU          Počet přijatých žáků
Gymnázium, Benešov – osmileté 5

Gymnázium, Praha – osmileté 2

Gymnázium, Benešov – čtyřleté 9

Obchodní akademie, Vlašim 1

Obchodní akademie, Neveklov 1

Karlínská obchodní akademie, Praha 1

Českoslovanská akademie obchodní, Praha 1

Hotelová škola, Praha 1

Metropolitní odborná umělecká střední škola, Praha 1

Střední škola gastronomická a hotelová, Praha 1

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 1

Střední průmyslová škola strojnická, Praha 3

Střední průmyslová škola, Vlašim 1

Střední zemědělská škola, Benešov 3

Střední škola technická, Praha 2

Střední škola - Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí 1

Střední odborná škola pedagogická, Praha 1

Střední pedagogická škola Futurum, Praha 1

Střední zdravotnická škola, Praha 1

Střední odborná škola a SZŠ, Benešov 3

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 1

Střední odborná škola a SOU, Vlašim 1

Integrovaná střední škola technická, Benešov 5

Střední odborné učiliště gastronomie, Praha 1

Střední odborné učiliště, Benešov 2

Konec školního roku bývá pro mnoho dětí, ale 
i učitelů, velmi náročný. Sluníčko svítí do oken 
a nikomu se už moc nechce pracovat. Radě-
ji bychom vyběhli ven a hodili všechno učení 
za hlavu. Alespoň já bych dala přednost pro-
cházce lesem nebo četbě knížky někde na lou-
ce. Ale ouha! Ještě jsem nestihla probrat a po-
řádně procvičit všechno učivo, takže vymýšlím, 
co udělat jinak, zajímavě, abych nadchla děti 
i sebe a všechno zvládla tak, jak potřebujeme, 
i navzdory těmto červnovým slunečným dnům.

Proto se v naší třídě za učitelským stolem 
vyskytuji nejen já, ale také sami žáci. Po před-
chozí domluvě se mnou si děti zkouší učit – 
nejčastěji ve dvojici učí celou vyučovací hodi-
nu, vyvolávají, vysvětlují, hodnotí, známkují 
– do vyrobených žákovských knížek, opravují 
sešity… někdy i po vyučování nebo o přestávce. 
Vymýšlejí soutěže, odměňují. 

Jsem ráda, že moji žáci krásně pracují a jsou 
při přípravě na své vyučování pečliví. Děkuji 
jim za hezké společné chvíle, přeji všem dětem 
hezké prázdniny a těším se v září na shledanou.
Mgr. Zuzana Krajánková, třídní učitelka 3. B

Učíme se navzájem
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Protože jsme se ani v letošním školním roce 
nenudili, rádi bychom se s vámi podělili o naše 
zážitky z akcí, které jsme podnikli:

ZÁŘÍ
I přestože se mnohým dětem stýskalo a od-

loučení od rodičů nebylo snadné, pustili jsme se 
hned do práce a v rámci tématu „Povolání“ jsme 
navštívili truhlářskou dílnu. Tam jsme se nejen 
seznámili s profesí truhláře, ale poznali i růz-
né stroje a nářadí, které je k této práci potřeba. 
Z návštěvy jsme si odnesli nejen zážitky, ale 
i dřevěného panáčka na památku.

ŘÍJEN
V říjnu jsme si povídali o tom, jaké ovoce a ze-

leninu můžeme sklízet na zahradě. Abychom 
poznali i jiné druhy, např. tropické, poprosili 
jsme paní prodavačku ze zdejší prodejny zeleni-
ny, která nám ochotně umožnila si všechno dů-
kladně prohlédnout. Na vycházkách do přírody 
jsme si ukazovali stromy, které byly naším dalším 
tématem.

LISTOPAD
Na tento čas jsme měli naplánovanou návště-

vu zubní ordinace paní doktorky Hudecové. 
Ta ale byla ze zdravotních důvodů přesunuta až na  
leden. I přesto jsme se dozvěděli, jak často a ja-
kým způsobem si zuby čistit, abychom zubaře 
navštěvovali pouze preventivně.

Další téma „Kde žije zvěř“ jsme si zpestřili od-
léváním stop zvířat ze sádry.

PROSINEC
Jako každý rok i letos za námi přišel Mikuláš 

s čertem. Nejdříve nás sice trochu postrašili, ale 
pak jsme se z jejich návštěvy radovali, protože 
každému z nás přinesli balíček plný dobrot.

V předvánočním čase jsme pro rodiče připravili 
vystoupení, na kterém jsme ukázali, co jsme se 

za necelé čtyři měsíce v MŠ naučili a rodičům 
jsme předali námi vyrobené dárečky.

LEDEN
Další tradicí ve školce je návštěva Tří králů, 

kteří nám 6. ledna přišli vinšovat zdraví a štěstí.
Letošní zima nám přála, tak jsme si po dlouhé 

době mohli do MŠ přinést boby a s kamarády 
strávit dopoledne na sněhu.

Při povídání o našich zálibách ve volném čase 
jsme se všichni zúčastnili závodů v chůzi na chů-
dách. Vítězové si odnesli domů diplom a ti, kteří 
nevyhráli, dostali sladkou odměnu za účast.

ÚNOR
Únorovým tématem byla mimo jiné „Pohádko-

vá kniha“, a my jsme se proto vydali za týnecký-
mi vodníky.

Našim úkolem bylo pozorně sledovat okolí 
a najít co nejvíce vodníků. Cesta byla dlouhá, ale 
stála za to. Vodníků jsme našli celkem pět, a to 
jsme prošli jen část Týnce. Za tento výkon nám 
jeden z vodníků nechal ve školce svůj hrneček 
na dušičky, který byl plný zlaťáků. K naší velké 
radosti čokoládových, tak jsme si pochutnali.

BŘEZEN
Jakmile vysvitlo jarní sluníčko, vyrazili jsme 

na pěší túru lesem ke kravínu do Krhanic. Tam 
jsme mohli na vlastní oči vidět krávy a jejich te-
látka, o kterých jsme si povídali v tématu „Mlá-
ďata“. Dlouhou cestu jsme všichni zvládli na jed-
ničku.

Dalším úkolem, se kterým nám ale pomohli 
rodiče doma, byla výroba jarní květiny. Někte-
ří rodiče se úkolu zhostili fantasticky a do MŠ 
přinesli opravdu krásné výtvory, které byly od  
živých kytiček k nerozeznání. V šatně jsme si 
pak udělali krásnou výstavu a všechny, kteří tvo-
řili, odměnili.

DUBEN
Dubnové téma „Dopravní prostředky“ nás 

zavedlo do Království železnic v Praze. Exkur-
ze do světa dopravy se nám moc líbila. Všichni 
jsme přijeli nadšeni a obohaceni o pár nových 
informací. Dále jsme navštívili akci pořádanou 
městským úřadem ke Dni Země na Pěší zóně. 
Tam jsme se dozvěděli, jak naši planetu ještě více 
chránit.

Velký dík patří rodičům Olívky G., kteří pro 
nás vytvořili krásnou Moranu. Tu jsme nejdří-
ve zapálili a pak hodili do řeky. Nazpátek jsme 
si do MŠ přinesli „lítečko“– větvičku ozdobenou 
kraslicemi.

KVĚTEN
Naším dalším úkolem bylo připravit pásmo 

z písniček, básniček a dramatizace. Povedlo se 
a vše jsme předvedli na Srdíčkové slavnosti, kte-
rou každým rokem připravujeme před Dnem 
matek. V tématu o ekologii jsme svým výrob-
kem přispěli na výstavu „Jak třídíme“ a náš ježek 
na kolečkách „Píchavec plastový“ byl vystaven 
na Týneckém hradě.

ČERVEN
Svátek dětí jsme oslavili ještě jedním výletem, 

tentokráte na zámek Jemniště, kde nás proved-
la průvodkyně z řad rodičů. V zámecké zahra-
dě jsme si prohlédli některá cizokrajná zvířata, 
a protože jsme měli svátek, výlet jsme zakončili 
sladkou tečkou – zmrzlinou.

Tradiční je v naší školce akce „Školáci nám 
čtou“, při kterém vyzveme dopisem kamará-
dy, kteří s námi do třídy chodili, aby nám přišli 
popovídat o škole a ukázat to, co se za rok v ZŠ 
naučili tím, že nám před odpočinkem přečtou 
pohádku.

A na co určitě nezapomeneme? Rozloučit se 
s našimi předškoláky, kteří se v září stanou školáky.

Přejeme jim i jejich rodičům vše dobré a bu-
deme se těšit, že nás do školky přijdou navští-
vit, třeba ukázat první vysvědčení, anebo přečíst 
pohádku.

Děti a paní učitelky ze 7. třídy MŠ

Jeden rok v 7. třídě MŠ 
Dne 13. června se vydaly třídy 3. C a 3. D na 

tradiční závěrečný školní výlet. Sešli jsme se 
v půl osmé před školou, nasedli do autobusu, 
vybalili svačinu a vydali jsme se na Farma park 
Blaník. Na farmě jsme plnili soutěž Blanický 
desetiboj (skok do písku, projít bludiště, po-
dojit krávu, najít diamanty, trefit se míčkem 
do totemu, najít dalekohledem lesní zvěř …), 
prolézali různé dřevěné domečky, skákali na 
obří trampolíně, či se houpali v síti, krmili 
kozy a husy. Také jsme na farmě pokřtili dvě 
králičí slečny. Jedné z nich 3. C vybrala jméno 
Rozárka, druhé 3. D jméno Kája.

Po prohlídce farmy jsme se přesunuli  
autobusem pod horu Blaník, kam jsme všich-
ni, někteří snáze, někteří hůře vystoupali. Po 
výstupu jsme si za odměnu mohli nakoupit 

občerstvení v obchodě v místní rozhledně. 
Odvážnější z nás také vystoupali až na vrchol 
rozhledny, méně odvážní zůstali dole a nabíra-
li sílu na cestu zpět.

Poslední zastávkou našeho školního výle-
tu byla farma Voleveč, kde nás její majitelka 
Lenka provedla po areálu farmy, ukázala nám 
na pastvinách koně i hříbata různých plemen 
i barev. Ve stáji jsme si pak koníky mohli pro-
hlédnout zblízka, a také pohladit. Také jsme 
navštívili jízdárnu v hale, kde jsme si mohli 
zkusit, jak mají koníci měkký písek. Poté jsme 
se přesunuli ven, kde nám holky Morávkovy 
předvedly, jak trénují jízdu na koni.

Při cestě zpět do školy jsme téměř všichni 
únavou usnuli.

Bára Dolejšová

Třeťáci na výletě

Dne 26. května se redaktoři školního časopisu s paní učitelkou Schů-
tovou vydali na vernisáž o projektu čistá řeka Sázava. Na této vernisá-
ži byly i děti ze školky. Byly tam vystaveny jejich výrobky z tříděného  
odpadu, které byly moc hezké. Patronkou je Aneta Langerová, se kte-
rou jsme si zazpívali její písničku „Voda živá“. S Anetou Langerovou 
jsme také udělali rozhovor do školního časopisu, kde jsme se jí ptali 
na věci ohledně čištění řeky Sázavy. 

Karolína Kahounová, 8. A

Vernisáž výstavy projektu 
Čistá řeka Sázava

Šikulové se toho  
nebojí

Výtvarný kroužek „ŠIKULOVÉ“ byl 
jeden z mnoha zájmových kroužků, kte-
rý probíhal po celý školní rok v Mateřské 
škole Týnec nad Sázavou. Děti z 2. třídy, 
které kroužek navštěvovaly, vyrobily mno-
ho pěkných výrobků, které potěšily nejen 
je, ale určitě i jejich blízké. Šikovné ručičky 
mnohdy pracovaly s netradičními materiá-
ly, ale i neobvyklými výtvarnými technika-
mi. Proto ani práce s opravdovou vrtačkou, 
žehličkou, či tavnou pistolí jim nebyla cizí. 

Za jejich aktivitu, kreativitu a šikovnost 
jim patří velká pochvala. 

Alena Povolná, 2. třída – LIŠÁCI

Poděkování 
Chtěli bychom poděkovat Pavle a Nadě  

– učitelkám 7. třídy Mateřské školy  
Týnec nad Sázavou za obětavou péči, 
kterou věnovaly budoucím školáčkům. 
Rodiče Lukáše, Kubíka, Natálky,  
Jiříka, Nicolky a Honzíka 
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Ráda bych touto cestou poděkovala oběma 
Alenkám Povolným za jejich práci ve školce.

Přiznám se, že jako rodič, který dává do školky 
své první dítě, jsem byla plná obav – jak malá 
školku zvládne, jak budeme zvládat ranní vstá-
vání s maličkým bráškou, jestli se tam bude malá 
cítit dobře atd. …, možná to také znáte.

Díky paním učitelkám a jejich přístupu se ale 
všechny mé obavy rozplynuly. A upřímně, byla 
rána, zvláště ze začátku, kdy jsme přicháze-
li opravdu pozdě. A paní učitelky pro mě měly 
pochopení a toho si velmi vážím. Naše Alenky 
zkrátka umí ve 2. třídě vytvořit příjemné a tvůrčí 
prostředí, které ale na druhou stranu má jasná 
pravidla, která evidentně poskytují dětem po-
cit bezpečí. Když k tomu přidáte notnou dávku 
schovívavosti, kreativity a velmi otevřenou a jas-
nou komunikaci směrem ke mně, jako rodiči, 
máte obrázek 2. třídy MŠ Týnec.

Zjevně ve školce dělají spoustu zajímavých 
věcí a probírají různá témata. Kolikrát jsem 
byla až překvapená, co všechno děti ze školky ví 
a umí, jaká témata probírají. Také na logopedii 
nás paní učitelky nasměrovaly právě včas – tak, 

že jsme zvládli výslovnost dotáhnout tak, jak 
bylo potřeba. 

Učitelské povolání je podle mého názoru velmi 
náročné na mentální hygienu a zároveň krásné 
a naplňující. Paní učitelky Alenky Povolné mají 
můj veliký respekt a úctu za to, že pracují s dětmi 
s otevřeným srdcem a děti to velmi dobře vnímají.

Také bych ráda poděkovala paní učitelce Kell-
nerové, která vede ve školce kroužek keramiky. 
Děti vyrábějí krásné výrobky a není to jen o ke-
ramice jako takové, ale i o tom, že si děti cvičí 
jemnou motoriku a je vidět, že paní učitelka dělá 
svou práci ráda a s nadšením. K tomu velmi po-
hodová komunikace s rodiči.

Milé paní učitelky, díky za vaši práci a krásné 
léto.

Eva Hrubá

Dne 30. května se ve Vlašimi uskutečnilo kraj-
ské kolo v atletickém víceboji mateřských škol. 
Již potřetí se zúčastnila i týnecká školka, tento-
krát ve složení: Ondřej Švestka, Miroslav Šesták, 
Andreas Dvořák, Václav Houška, David Mora-
vec, Vojtěch Navrátil, Jakub Mlýnek, Viktorie 
Filipová, Adéla Maroušková, Karolína Krejčí-
ková, Tereza Žáčková, Natálie Zlámalová, Nikol 
Kafková, Anežka Bohuslavová. I přes organi-
zační chaos a velmi teplé počasí se našim dětem 
podařilo obhájit zlaté medaile z let 2015 a 2016. 

Děti, děkujeme!!!
Velké poděkování patří i paní Junové a paní 

Mlýnkové za pomoc a psychickou podporu, 
a také paní Bohuslavové za fotodokumentaci 
z celé akce.
Už nyní přemýšlíme nad sestavou pro příští rok. 

Šanci budou mít opět všechny děti předškolního 
věku. Řídíme se mottem celé akce: „ZAČÍNEJ 
OD MALIČKA“.

J. Jalovecká, M. Rýdlová

V letošním roce opět proběhla soutěž žáků základních uměleckých 
škol pořádaná MŠMT. Soutěžilo se ve hře na klavír a kytaru. V okres-
ním kole soutěže naši žáci obsadili ve svých kategoriích tato místa:
KLAVÍR
2. místo – Ženíšková Karolína
3. místo – Eichlerová Stella
KYTARA
1. místo s postupem –  Dudkovič Marek, Ošmera Jan
1. místo bez postupu – Hrazdil Dominik
2. místo –  Benák Jakub, Kuhnelová Valerie
3. místo – Chroustová Barbora
Postupující žáci nás dále reprezentovali v krajském kole, kde dosáhli 
také velmi pěkných výsledků:
1. místo – Dudkovič Marek
Čestné uznání – Ošmera Jan
Žákyně Andrea Korcová se zúčastnila soutěže Novohradská flétna, 
kde obsadila 3. místo.
Všem žákům a žákyním blahopřejeme a děkujeme  
za vzornou reprezentaci.

 Hana Richterová

Malí vítězové

Děkujeme, paní učitelky „lištičky“!

ZE ZUŠ

Další rok akcí a zážitků je za námi a před námi léto plné sluníčka a dět-
ských úsměvů. Ze srdce Vám přejeme, abyste si léto krásně užili a do no-
vého školního roku se vrátili odpočatí a plní energie. I my v Motýlku 
budeme přes léto odpočívat a nabírat nových sil. Budeme se rozrůstat 

o nové potomky, ale rozšiřujeme i řady aktivních maminek. Připravili 
jsme pro vás nové, ale i staronové akce a rozvrh plný kroužků a kurzů 
pro naše nejmenší. Jako novinku máme pro vás naplánované přednášky 
a kurzy pro maminky. 

Aktuální program najdete vždy na našich webových stránkách  
www.mcmotylek.cz nebo na facebooku: motylek.tynec. Přijďte se po-
dívat a najít si nové kamarády. Těšíme se na Vás. Nyní bych Vám ráda 
za naše mateřské centrum popřála krásné léto plné sluníčka a rodinné 
pohody a po prázdninách 11. 9. 2017 se na Vás budeme opět těšit. 

Za MC Motýlek Kateřina Pikousová 

PLÁNOVANÉ MIMOŘÁDNÉ AKCE PRO DĚTI

ZÁŘÍ 23. 9. 2017  BAZÁREK DĚTSKÉHO  
OBLEČENÍ A POTŘEB

ŘÍJEN 8. 10. 2017 STOPOVANÁ

 15. 10. 2017 PODZIMNÍ HRÁTKY V LISTÍ

LISTOPAD 3. 11. 2017 PUTOVÁNÍ ZA SVĚTÝLKY

 11. 11. 2017 SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

 15. 11. 2017 HALLOWEEN

PROSINEC  5. 12. 2017 MIKULÁŠSKÁ

 8. 12. 2017 VÁNOČNÍ FOCENÍ

 15. 12. 2017 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

 17.12.2017 VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK 

Mateřské centrum Motýlek 

Rozvrh pravidelných aktivit platný od 11. 9. 2017

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

MIMIKLUB 
Míša Krásová (od narození)

ČTENÍ DO OUŠKA 
Katka Pikousová (od 1 roku)

TVOŘENÍ
Veronika (od 3 let)

CVIČENÍČKO
Lenka Mucková (od 18 m)

ŘÍKANKY A ZPÍVÁNKY
Šárka (od 12 m)

TANEČNÍ KROUŽEK
Jitka (od 2 let)

HRAČKOVÁNÍ
Katka Vojířová (od 18 m)

TVOŘENÍ
Katka Vojířová (od 18 m)

SKUPINKA PRO KON-
TAKTNÍ RODIČOVSTVÍ

Lída Klimusová

ZIMNÍ HERNA
Míša Krásová

9.00 – 10.30 9.30 – 11.00 10.30 – 12.00 15.30 – 17.00 16.00 – 17.30

PLÁNOVANÉ PŘEDNÁŠKY A KURZY V MC MOTÝLEK

ZÁŘÍ: 
• Děti, nemoci a my – Beseda s MUDr. Erikou Paroulkovou 
• Aromaterapie – Přednáška Mgr. Eleonora Vydrová

ŘÍJEN: 
• Těhotenství a porod – Beseda s dulou Mgr. Šárkou Kučerovou 
• Látkové plenky a vše okolo nich – Prezentace Ing. Ilona Sochůrková

LISTOPAD:
•  Kurz nošení dětí pro začátečníky – lektorka nošení dětí a laktační 

poradkyně Lída Klimusová
• Aromaterapie pro děti – Přednáška Mgr. Eleonora Vydrová

PROSINEC 
• Výroba zdravého cukroví s malými dětmi – workshop 

LEDEN: 
• Zdravé boty, zdravá chůze, zdravé nohy, zdravé tělo – Monika Smětalová 
•  Kurz nošení dětí – úvazy na záda – lektorka nošení dětí a laktační 

poradkyně Lída Klimusová

ÚNOR
• Ekologická hygiena pro ženy – Prezentace Ing. Ilona Sochůrková
• Výroba barefoot sandálů HUARACHE – workshop Lída Klimusová

V předvečer Filipojakubské noci se v Pece-
radech stavěla tradiční máj. V odpoledních 
hodinách děti z hasičského týmu „Soptíků“, 
a také za pomoci dospělých, ozdobili připra-
vený kmen, a udělali z něj májku. Ta však byla 
ještě v poloze vodorovné. Ve stanovený čas 
uvedený na pozvánkách, které byly vyvěšeny 
na všech tabulích patřících hasičům, se do-
stavili místní siláci a na svých ramenou májku 
přenesli na připravené místo.

Za velkého zájmu ostatních obyvatel Pece-
rad, ale i náhodných turistů, byla májka vzty-
čena pomocí žebříků, protože případné umís-
tění májky jiným způsobem (jeřábem či jinou 
mechanizací), by bylo degradací této události. 

Po několika minutách napětí se dobré dílo 
podařilo a májka byla pevně usazena do země. 
Rovněž i jednotlivé hlídky nedopustily, aby 
během noci někdo májku poškodil, a tak nad 
místní návsí stála májka celý květen.

   Tomáš Jirásek

Stavění tradiční máje v Peceradech

Letošní letní vystoupení dětí z pěveckých a dramatických kroužků  
na sále kulturního centra TÝNEC (neděle - 21. 5.) bylo tématicky  

opět velmi pestré. Všichni účinkující zápasili s nervozitou.  
Byla ale zbytečná ! Výsledek byl zaslouženě odměněn potleskem  

od publika z řad rodičů a přátel.

Prosím, nahlédněte pod pokličku …

Krásné prosluněné léto všem,  
brzy se vám opět připomeneme!

Za dětské umělecké kroužky Studia 3,  
Mgr. Tereza Kadlecová

…následovala pohádka OBUŠKU, HÝBEJ SE!
…a na závěr nás pobavil – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

2017
Velké výkony  
malých pěvců a herců

Úvod patřil NONSTOP zpěvu NEJ hitů Michala Davida
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Dne 19. dubna se v Břevnovském klášteře odehrál významný akt, když Fotbalová 
asociace ČR (dále jen FAČR) vyznamenala laureáty Ceny dr. Václava Jíry za rok 
2016. Tato cena se uděluje za celoživotní přispění k rozvoji českého fotbalu. Jedním 
ze 45 oceněných byl i občan Pecerad, pan František Ptáčník, jemuž cenu předali 
místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal a generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

Pro ty, kdo pana Ptáčníka neznají, tak jen jeho krátké sportovní a funkcionářské 
curriculum vitae: Byl jedním ze zakládajících členů fotbalového oddílu TJ JAWA 
Pecerady, kde působil nejprve jako hráč, pak tam v letech 1972 až 2010 vykonával 
funkci předsedy a po určitý čas trénoval i mládež. V letech 1998 až 2013 trénoval 
dorost v oddíle FK Fercom Týnec nad Sázavou. V letech 2004 a 2005 vedl okresní 
výběry OFS Benešov. Nyní již pátým rokem působí ve funkci vedoucího muž-
stva SK Posázavan Poříčí nad Sázavou. Je dlouholetým členem Výkonného výbo-
ru OFS Benešov, a od roku 1990 i předsedou okresní disciplinární komise. Býval 
i členem disciplinární komise Středočeského kraje.

Do dalších let hodně zdraví a úspěchů na zeleném trávníku!
Tomáš Jirásek

Významné ocenění Františka Ptáčníka
Symbolicky začala výstava tvorby peceradské 

malířky, a nejen malířky, paní Lenky Útrato-
vé. Vybrala si ve spolupráci s Muzeem umění 
a designu v Benešově datum a hodinu začína-
jící samými pětkami, tj. 5. 5. v pět odpoledne.

Výstava nazvaná „Ze života kolem nás“ je 
průřezem dlouholeté tvorby paní Útratové, 
a tak se návštěvníci mohou seznámit s její 
krajinářskou a figurální tvorbou, jakož 
i s tvorbou tematicky zaměřenou na hledání 

„ztraceného“ času, a to jak ve městech či 
obcích, tak i v hudební tvorbě.

Velmi zajímavá je její krajinářská tvorba 
z oblasti Benešovska, ale i Vysočiny, která je 
ve většině případů provedena v tlumených, 
tmavších barvách, čímž její plátna získávají 
„zadumaný“ výraz a přímo vybízejí k zamyšlení.

Jak jsem již naznačil, její ukázka tvorby 
z hledání „ztraceného“ času, věnovaná městu 
Benešov, evokuje vzpomínky svojí realitou 

černo-bílého provedení na éru posádkového 
města. Rovněž tak inspirace dobovými plakáty 
na vystoupení slavných jazzových hudebníků 
30. let minulého století, je velmi zdařilým 
pokusem o zachycení atmosféry této doby.

Závěrem bych chtěl, a patrně nebudu sám, 
popřát paní Lence Útratové mnoho dalších 
inspirací a pevnou ruku při vedení štětce či dal-
ších nástrojů při její tvorbě. 

Tomáš Jirásek

Houslový virtuóz Pavel Šporcl vystoupil 
na benefičním koncertu k 5. narozeninám  
organizace RUAH o.p.s., která na Benešovsku 
poskytuje domácí zdravotní a hospicovou péči. 

V Týnci nad Sázavou se 6. června sešlo více 
než 500 hostů, kteří si přišli poslechnout jeho 
úžasné vystoupení „Pocta Paganinimu“. Ředi-
telka společnosti RUAH Marta Vacková zde 
představila činnost organizace, která zajišťuje 
domácí hospicovou péči, díky které mohou ne-
mocní a umírající trávit poslední chvíle života 
doma se svými blízkými s podporou profesio-
nálního týmu lékařů a zdravotníků. 

Večerem provázel moderátor Roman Anděl. 
Ještě před zahájením koncertu vystoupili mla-

dí talentovaní studenti benešovského gymná-
zia v čele s Adélou Vychopňovou. Pavel Šporcl 
popřál RUAHU hodně úspěchů do dalších let. 
Atmosféra v sále byla po celou dobu vynikající 
a hosté se stali součástí příběhu RUAH. Jsme 
velice rádi, že jsme společně všichni oslavili naše 
5. narozeniny a odnesli si z celé akce krásný  
zážitek. Všem dárcům a zúčastněným ještě jed-
nou děkujeme. Přímo na koncertu darovali hos-
té ještě částku 38.886 Kč. Výtěžek z akce umož-
ní zajistit službu většímu počtu nemocných. 

Hana Sochůrková 
www.ruah-ops.cz 

sochurkova@ruah-ops.cz 
tel. 733 741 708

Váš blízký nemusí strávit poslední chvíle živo-
ta sám a v anonymním prostředí. Pokud na to 
máte síly a možnosti, nebojte se o něj postarat 
doma. Je to jedinečný dar, který mu můžete dát. 
S péčí o blízkého vám pomůže tým odborně 
vyškolených pracovníků našeho domácího hos-
pice, který bude dojíždět k vám domů. Nasta-
ví optimální léčbu, zaučí v ošetřování, zapůjčí 
potřebné pomůcky, poradí. Bude vám oporou 
a k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. 

Pokud to doma nejde, může Váš blízký strávit 
poslední dny a týdny svého života v našem lůž-
kovém hospici v Čerčanech. Zdejší tým složený 
z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracov-

níků, psychologa a duchovních bude společně 
promýšlet, jak zvládnout bolest a jiné nepříjem-
né příznaky nevyléčitelného onemocnění a sna-
žit se o to, aby zbývající čas nemocný strávil co 
nejlépe a tak, jak si přeje. Jeho den bude mít ta-
kový rytmus, jaký mu bude vyhovovat. Do hos-
pice můžete kdykoli přijít na návštěvu nebo 
tam se svým blízkým pár dnů pobýt. Hospicoví 
pracovníci jsou připraveni poskytnout podporu 
nejen nemocnému, ale v případě potřeby i vám. 
Můžete se na ně s důvěrou kdykoli obrátit. 

Hospic je dostupný všem, bez rozdílu věku, 
vyznání i sociálního statusu. Služby jsou sice 
zpoplatněny, ale výše platby je nastavena tak, 

aby na službu každý dosáhl. Více informací  
naleznete na našich webových stránkách 
www.hospic-cercany.cz.

kolektiv Hospice Dobrého Pastýře

V sobotu 6. května se v benešovském hostinci U Zlaté hvězdy sešli 
delegáti základních organizací ČSCH tohoto okresu. Přítomné přiví-
tal Štěpán Hájek, předseda OO ČSCH Benešov. Zaměřil se na usne-
sení minulé konference zajistit účast na výstavách, včetně národní 
v Lysé nad Labem. „Tento bod se nám do určité míry zásluhou ně-
kterých aktivních chovatelů podařilo splnit. Okresní výstava se kona-
la v Bystřici u Benešova, kde také proběhla soutěž organizací našeho 
okresu. Řada výstav se také konala v areálech zdejších organizací, tam 
je třeba zvířata vystavovat a vzájemně si vypomáhat,“ řekl na úvod 
přítel Hájek. V současné době je na okrese Benešov 8 základních or-
ganizací, 163 dospělých chovatelů a 11 mladých chovatelů. 

Na výstavách si opět nejlépe vedly ZO Bystřice, Votice a Týnec. 
Miloš Krajf, předseda ZO Bystřice, dodatečně převzal cenu za prv-
ní místo v kategorii drůbeže na okresní výstavě. Ocenění 2. stupně 
od ÚV ČSCH „Za zásluhy o chovatelství“ převzal Bohuslav Toušek 
ze ZO Bystřice, totéž ocenění získal i Zdeněk Zazvonil ze ZO Týnec 
a ocenění 3. stupně se dostalo Zdeňku Bednářovi ze ZO Načeradec 
a Miroslavu Houdkovi ze ZO Vlašim.  
Redakčně zkráceno Josef Kapek

Výstava Lenky Útratové v Benešově

Oslava 5. narozenin RUAH s Pavlem Šporclem 

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech  
– důstojnost a laskavá péče až do posledního okamžiku

Okresní konference Českého svazu chovatelů Benešov

Čarodějnice v Chrástu 
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Probační a mediační služba jen do konce dub-
na roku 2017 spolupracovala s 2088 oběťmi 
trestných činů, z toho se 101 seniory. Při příle-
žitosti Světového dne proti násilí na seniorech, 
který připadá každoročně na 15. června, to 
uvedla PMS. „S ohledem na stárnutí populace do-
chází ke zvyšování počtu trestné činnosti páchané 
na osobách vyššího věku. V tomto směru vítáme, že 
novela zákona o obětech, která je účinná od dubna 
2017, rozšířila skupinu zvlášť zranitelných obě-
tí právě o osoby vysokého věku. Díky tomu mají  

senioři širší práva,“ uvádí Radim Bureš, zástupce 
ředitelky PMS. 

Probační a mediační služba pomáhá obětem 
trestných činů ve svých střediscích v 74 okresních 
městech ČR, a také v 55 specializovaných porad-
nách pro oběti. Tam fungují odborníci speciálně 
vyškolení v poradenství poškozeným. Obrátit se 
na ně může každý, kdo se cítí být obětí trestného 
činu, nehledě na druh činu a následek. Poradny 
fungují naprosto bezplatně a anonymně a nabízejí 
maximálně šetrný a individuální přístup.

Poradna funguje také v Benešově, v ulici Poš-
tovní, v prvním patře budovy č. p. 2079. Porad-
na je bez nutnosti objednání otevřena v pondělí 
od 13 do 16 hodin a ve středu od 8 do 11 hodin. 
Poradkyni lze zkontaktovat také telefonicky 
na telefonu 727 873 138 či přes e- mail gabrie-
lova.pms@gmail.com. Poradny fungují v rámci 
projektu „Proč zrovna já? II“. Projekt je spolufi-
nancován z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu ČR.

Martina Gabrielová

Ve středu 19. dubna se ve Společenském cen-
tru v Týnci nad Sázavou konala výroční člen-
ská schůze SZP a seniorů. Velký sál se zaplnil 
účastníky z Týnce a širokého okolí. O kulturní 
program se v úvodu postaraly děti z MŠ Týnec 
nad Sázavou pod vedením paní učitelky Jalo-
vecké.

Dále byly předneseny zprávy o činnosti 
a hospodaření spolku, zpráva revizní komise 
a plán práce na rok 2017. I tentokrát se v plánu 
práce objevily akce, o které je z řad členů velký 
zájem. Například relaxační pobyty v Lázních 
Bechyně, rekondiční pobyty na Božím Daru,  
2 x jednodenní zájezdy turistického oddílu 

a zájezdy (jarní a podzimní) na plavání do ba-
zénu na Měřín.

Své členy o akcích informujeme též ve vý-
věsních skříňkách, které máme proti Lidlu 
a OD Hruška.

Za výbor SZP a seniorů Jiřina  Kafková

Ve středu 17. května se uskutečnil celodenní zájezd turistického oddí-
lu – Spolku zdravotně postižených a seniorů. Cílem byl zámek Sychrov, 
Ještěd a Liberec.

Plně obsazený autobus vyrazil v 7 hodin z Týnce nad Sázavou směr 
sever Čech.

Od 10 hodin byla zajištěna prohlídka zámku Sychrov s průvodky-
ní a po ní jsme si pak individuálně prošli i park. Další naše zastavení 
směřovalo k Ještědu. Část účastníků využila jízdu na vrchol lanovkou, 
a ti zdatnější pak za námi vyšlápli pěšky. Počasí nám přálo, a tak výhled 
do okolí byl nádherný. Poslední zastávka byla v Liberci.

Jménem účastníků zájezdu bych chtěla poděkovat Janě Hančové, která 
měla vše pečlivě připravené (zorganizované), a řidiči autobusu panu Jo-
sefu Peškovi za bezpečnou jízdu po celou dobu zájezdu.

A tak se po návratu účastníci rozcházeli do svých domovů s pocitem 
hezky prožitého dne.

Za účastníky zájezdu Jiřina Kafková

Probační a mediační služba si připomíná Světový den proti  
násilí na seniorech

Výroční členská schůze  
– Spolku zdravotně postižených a seniorů

Zájezd turistického oddílu  
– Spolku zdravotně postižených a seniorů

Letošní přehlídka dechovek byla již desátou 
v pořadí. Konala se tradičně v prostoru před 
domem s pečovatelskou službou. Zúčastnily 
se velký dechový orchestr Základní umělecké 
školy v Benešově a domácí Týnečanka. Sou-
částí přehlídky bylo také již tradiční vystoupe-
ní mažoretek z Vlašimské základní umělecké 
školy.

I přes chladnější a větrné počasí se sešla cel-
kem slušná návštěva, a protože naštěstí ne-
sprchlo, celý program proběhl dobře a diváci 
vydrželi až do konce. 

Orchestr ZUŠ Benešov těžil z pestrého re-
pertoáru a zahrál jako vždy velmi dobře. Pro 

celý okres je tento soubor skvělou muzikant-
skou líhní. Mažoretky včetně jednoho malého 
mažoreta předvedly pěkný výkon, hezké oble-
čení a celkově velmi sympatické vystupování.

Týnečanka uzavřela program skladbami kla-
siků české dechovky Vejvody, Poncara, Vacka, 
Valdaufa, Hotového a dalších. Dvě zpěvačky 
a zpěvák rozezpívali publikum a celý program 
proběhl v pohodové atmosféře. 

Předpokládáme, že pro další ročník opět zajis-
tíme účast nejméně tří orchestrů a mažoretek.

Děkujeme městu za finanční podporu 
i za přípravu podmínek na místě konání. 

Zdeněk Březina

Letos jsme na Muzejní noc připravili po-
hádku pro děti divadla Incognito Zasko-
čená kost. Diváků přišlo hodně a všichni 
s napětím čekali, jak to všechno v pohádce 
dopadne. Soutěže pro děti byly letos vě-
domostní – povídali jsme si o netopýrech 
a jejich životě a děti vyhrávaly krásné ceny 
od Honzy Volfa, jehož výstava je na hradě 
k vidění až do konce září. Kdo měl náladu 
tvořit, mohl si něco pěkného vyrobit v díl-
ničce pro děti.

Koncert skupiny Agnatha přilákal hlavně 
starší posluchače, všichni jsme si společně 
pod lípou zazpívali, a i díky vydařenému 
počasí prožili krásný večer.

Po celou dobu byla volně přístupná věž 
s výhledem a  muzeum, kde bylo k vidě-
ní celkem šest výstav. Až do půl jedenácté 
v noci hradem proudilo spoustu návštěvní-
ků a my jsme moc rádi, že se další Muzej-
ní noc opět moc povedla. Těšíme se na vás 
na té další…  

Magdalena Timplová

Přehlídka dechovek 2017

Muzejní noc na hradě v Týnci
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lým žít sám za sebe. Místo vzájemné lásky zby-
lo jen rozčarování, zklamání, hněv a dvě pěkné, 
zdravé děti – dcerka Terka a synátor Štěpán. 
V té době stihla máma spáchat sebevraždu. 
Prožíval jsem proces sebehledání. Po sedmi 
letech manželství jsem tento mrtvý svazek 
opustil. A tím jsem se zbavil veškerého mého 
zázemí, zodpovědnosti a majetku. Zůstal jsem 
na tom světě sám a opuštěný. Celý můj před-
cházející život se rozpadl. 

Avšak břemeno viny jsem dál ve své černé 
duši nesl. Bylo mi třicet sedm let a já musel 
začínat znovu. Začal jsem víc psát, fotit a míň 
malovat. Hodně jsem se trápil. V mém zoufal-
ství a beznaději mě cesta zavedla až k bohu. 
Nebylo už na koho si stěžovat, musel jsem se 
s Bohem usmířit. A pokud jsem nechtěl umřít, 
musel jsem jeho lásce uvěřit.

Chtěl jsem dělat něco opravdového, co by 
přinášelo radost nejen mně, ale i těm druhým  
lidem. Asi ve třiceti devíti letech jsem prožil 
mystický zážitek, kdy mi Bůh nalil světlo do mé 
ponuré a utrápené duše. Nezbývalo mi nic víc, 
než jsem se této boží milosti chytil a začal jsem 
tvořit pozitivní obrázky – sluníčka a básničky. 

Začalo se mi konečně dýchat lehce. A já měl 
pro co žít, a tak jsem dostal radost do života. 

Shrnu-li to, tak mi zbylo jen to kreslení a ma-
lování. A psaní básniček, a to přišlo, až když 
má uvězněná duše začala mít přetlak, formou 
vypisování svých stavů si odlehčovala. Což tak-
to až doposud činím. A život se mi proslunil. 
Otevřela se mi cesta k Bohu a přes něj k lidem. 

V roce 1996 jsem založil Nakladatelství jed-
noho autora, a tak od té doby vydávám knížeč-
ky, plakáty, kalendáře, diáře a jiné drobnůstky 
pro potěchu duše a pro radost srdce. Počátky 
nebyly vůbec snadné. Buď se mi vysmívali, 
nebo na mě koukali jak na blázna, anebo mě 
od mých záměrů zrazovali. Ale bylo už pozdě. 
Nebýt mých životních zkušeností, zřejmě bych 
to vzdal. Ale v té době jsem kromě holého ži-
vota neměl co ztratit a já jsem tomu tolik věřil. 
Nikdy v životě jsem neměl tak silný pocit. 

A protože dobře vím, že je nás víc, kteří 
strádají neláskou, tvrdostí, lhostejností, neu-
přímností a zlobou tohoto světa, tak se snažím 
a tomu, co dělám, věřím, a i kdyby to jednomu 
člověku na tom světě pomohlo, tak má námaha 
nebyla marná. A, dá-li Bůh, budu v této čin-

nosti i nadále pokračovat. Ale jak říkám, a tak 
si na život nenaříkám, dej a bude Ti dáno, přej 
a bude Ti přáno, a pak můžeš mít i na měk-
kých peřinkách ustláno. A navíc zažiješ každé 
sluníčkové ráno a taky jasný den, no, a na tu 
lásku svého srdce nikdy nezapomeň. A Boha si 
na pomoc vem a můžeš i Ty život brát s lehkos-
tí, s nadějí i s úsměvem. Děkuji za pozornost 
všem, kterým není život zcela lhostejný a mějte 
se sluníčkově. Ahojky Honza Volf a můj věr-
ný oříšek, můj miláček, František Sluníčko, co 
má černý kožíšek, no zkrátka, ten rozmazlenej 
Fanda, co je s ním velká sranda. 

Jan Volf 
Magdalena Timplová

Až do konce září vystavuje na týnec-
kém hradě básník, grafik, kreslíř, malíř 
a úžasný člověk Honza Volf. Vernisáž 
zahájil v neděli 14. května recitací svých 
básní. Ze stěn se na nás usmívají jeho vel-
ká plátna sluníček a srdcí. Na některých si 
hoví jeho věrný přítel a společník jezevčík 
Fanda. Autor pro návštěvníky připravil 
bohatou tombolu, všech padesát cen udě-
lalo návštěvníkům velikou radost.

A pokud by vás zajímalo, jak se Honza k ma-
lování a celé své tvorbě dostal, zde pár řádek 
o jeho životě, psaných samotným autorem:

Motto: „Lidé, pokud by opravdu měli rádi svo-
je srdce, tak by jej neustále činili šťastným skrze 
rozdávání radosti a lásky těm druhým lidem.“

Asi tak ve třech letech se mnou maminka od-
jela na Slovensko, a to přímo na Sliač, to abych 
tady na čerstvém vzduchu prožil svoje dětství, 
byl jsem totiž astmatik. A to není žádný trik. 

Mezitím se rodiče rozvedli, totiž na dálku ani 

na blízko spolu žít nesvedli.  Tátu jsem neviděl 
třicet let. Měla na něj celoživotní pifku. Až pár 
let před jeho smrtí jsme se konečně spřátelili. 
A tak jsem moc manýrů od těch chlapů ani 
nepochytal. Byl jsem tím spokojeným vesnic-
kým klukem. Žili jsme v malém kamenném 
domečku, nedaleko řeky Hron, byl jsem ob-
klopen přírodou, pohoda, ticho, žádný shon. 
Jenom z nedalekého kostela vyzváněl zvon. 

Nebýt toho, že máma byla kadeřnicí, a že 
dělala účesy veškerému ženskému osazenstvu 
učitelského sboru, asi bych chodil do Zvlášt-
ní školy. Škola mi fakt nic neříkala. A po celá 
studia mě trápila. Furt po mě něco chtěli. A já 
chtěl mít od všeho klid. Kvůli čemu jsem se 
musel do toho života narodit? Největší 

můj zážitek ze školy bylo 
dívat se z okna anebo si 
pod lavicí něco kreslit. 
A tak dosud neznám 
gramatiku, fyziku, che-
mii ani jiné předměty 
jako jsou třeba různé 
světové jazyky, pětku 
jsem obdržel i z ma-
tiky. 

V šestnácti letech 
jsme se vrátili zpět 
do Prahy, protože 
mě tam nepřijali 

na střední výtvarnou školu v Bánské 
Kremnici, nikdy mě nebavilo učení. A tak jsem 
si ještě jednou v Praze zopakoval poslední roč-
ník devítiletky kvůli české gramatice, kterou 
stejně neumím. Raději si vlastní gramatiku 
vymýšlím. Na vysvědčení jsem domů nosil 
samý pětky. Máma byla nešťastná, ale statečná. 
Poté jsem jeden rok chodil na gympl, a pak mě 
teprve vzali na Hollarku a to mi bylo, tuším, 
sedmnáct let. A pak už to šlo s mámou z kop-
ce. Začala navštěvovat psychiatra, a ani mně 
se psychické problémy nevyhnuly. Nechuť 
k životu, pocity zmaru a apatie mě přivedly až 
do psychiatrické léčebny v Bohnicích. 

Po nekonečně zdlouhavých studiích jsem ko-
nečně zdárně odmaturoval. A to jenom kvůli 
mámě, aby se tak netrápila. Na Akademii k do-
centu Čepelákovi mě nepřijali, a to jsem přijí-
mačky zkoušel třikrát. Talentové zkoušky jsem 
sice udělal, ale chyběl mi kádrový profil.

A tak jsem šel uklízet do metra, kde jsem 
strávil čtyři sladké a poklidné roky. Načež jsem 
na rok odešel do geodézie jako dělník běhají-
cí s trasírkou a měřící statiku budov a metra. 
A pak se mi naskytla příležitost prodávat grafi-
ky na Karlově mostě. Nejprve na černo a po re-
voluci 1989 oficiálně. Zde pod širým nebem 
jsem strávil dlouhých třináct let. 

Mezitím, ve třiceti letech jsem se oženil, to 
abych se zbavil svobody, nebyl jsem dosud zra-

Jak bývá zvykem, jako každý rok naše místní 
organizace rybářského svazu uspořádala dětské 
rybářské závody. Letos byly o to mimořádnější, 
že jsme je uspořádali pro celý středočeský kraj. 
Děti k nám dorazily ze všech koutů kraje. Cel-
kově se závodů zúčastnilo 74 dětí.     

Vítězem kategorie do 15 let se stal Stanislav 
Charwot (MO Čáslav) s výkonem 19 340 g, 
druhý byl Jakub Janda (MO Týnec nad Sá-
zavou) 13 710 g a třetí Lukáš Kapusta (MO 
Čelákovice) 10 550 g.

Kategorii juniorů ovládl Jan Jurkovič (MO 
Žatec) 8 900  g, druhý skončil Jan Danda (MO 
Mnichovo Hradiště) 5 880  g a třetí místo 
patřilo Tomáši Bláhovi (MO Rožmitál pod 
Třemšínem) 1 950  g. Celkem bylo nachytáno 
126,5  kg ryb. Řada dětí využila možnost uby-
tování v campu a děti tak čekala dobrodružná 
noc ve stanech. V den závodu si všichni od-
dechli, že se nepříznivá předpověď počasí ne-
naplnila. V Týnci naštěstí nespadla ani kapka. 
Hned od prvních chvil se některé pruty krásně 
ohýbaly a výkřiky: „Já mám kapra,“ nenechaly 

na sebe dlouho čekat. Pochopitelně, že se mys-
lelo i na občerstvení, závodníci dostali klobásy, 
čepovala se zdarma malinovka. V cenách se 
na všechny děti dostalo, každý si odnesl pa-

mětní medaili a nějakou drobnost, ti úspěš-
nější si mohli vybrat z řady prutů, navijáků, 
a pochopitelně již tradičně na první tři v kaž-
dé kategorii čekaly územní povolenky na rok 
2018. V závěru patří velké poděkování našim 
sponzorům a pořadatelům, bez kterých by se 
tato akce nedala ani uspořádat. Jsou to ze-
jména: Středočeský kraj, Český rybářský svaz, 
Středočeský územní svaz, místní organizace 
českého rybářského svazu Týnec nad Sázavou, 
www.hinders-rybarskepotreby.cz, Mivardi, 
Team Kadet, Maso-Třebovle, UFO Sinker, 
město Týnec nad Sázavou, aj.

Přemysl Černušák

Vernisáž výstavy v  neděli 4. června byla i přes nepřízeň počasí hojně 
navštívena. Šperky Ing. Růženy Horové jsme měli možnost zhlédnout 
již v minulém roce. Letos výtvarnice předvádí zcela novou kolekci své  
autorské tvorby. Náhrdelníky, náušnice a náramky z polodrahokamů, skla, 
říčních perel a mnoha dalších materiálů okouzlily hlavně návštěvnice ver-
nisáže…

Obrazy členky Sdružení umělců grafiků Hollar Jarmily Janůjové zaujaly 
svojí poetickou a uměřenou barevností. Umělkyně nazvala tuto část vý-
stavy Odstíny kamenů a každý si mohl v barvách jejích obrazů představit 
krásu zakletou v nerostech. Šperky a obrazy společně tvoří jeden harmo-
nický celek a v galerii hradu je budete moci obdivovat do konce července.

Magdalena Stárková

Jarmila Janůjová – obrazy  
a Růžena Horová – šperky z polodrahokamů

Jan Volf

Třetí ročník dětských a mládežnických závodů  
„O pohár předsedy Středočeského územního svazu“ 
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Toto republikové finále se uskutečnilo 13. 
května v Doubí u Třeboně. Náš oddíl z Týnce 
nad Sázavou reprezentovala tři děvčata a při-
spěla i k dobrému výsledku družstev Středo-
českého kraje.

V kategorii mladší žákyně II. bylo celkem  
50 závodnic a naše 

Markéta Kmošková obsadila pěkné 13. 
místo. Družstvo Středočeského kraje obsadilo  
z 12 družstev 3. místo. 

V kategorii starší žákyně III. bylo celkem  
40 závodnic a naše 

Lucie Havránková obsadila 15. místo. Druž-
stvo obsadilo 5. místo z 9 družstev.

V kategorii dorostenek bylo celkem 25 zá-
vodnic a naše Jana Valentová obsadila  
11. místo a družstvo za Středočeský kraj obsadilo  
1. místo. 

V celkovém hodnocení družstev byl Středo-
český kraj na 3 místě. 

Děkujeme našim trenérkám Radce Součkové 
a Kateřině Novotné za jejich trenérskou práci 
a podíl na úspěchu našeho oddílu sportovní 
gymnastiky v Týnci nad Sázavou i na gymnas-
tických úspěších Středočeského kraje.  

Jana Zídková

V sobotu 8. dubna na domácí palubovce po-
řádaly ženy poslední kolo okresního přeboru. 
Naše oba týmy si chtěly udržet dosavadní po-
stavení v tabulce. Pořadatelky šly za celkovým 
vítězstvím v OP už od prvního zápasu, kdy 
si lehce poradily s Čerčany 2:0 na sety. Pře-
kážkou jim nebyly ani týnecké kadetky, které 
zkušenějším parťačkám podlehly rovněž 0:2. 
Na naše ženy si nepřišly ani hráčky z Kácova, 
které rovněž odešly s porážkou 0:2. Jediný, kdo 

dokázal na Týnec A vyzrát, byly až Kunice, 
které dokázaly zvítězit v tiebreaku. To ovšem 
našim ženám nemohlo pokazit radost z celko-
vého vítězství v soutěži.

Kadetky si přes zmiňovanou prohru s Týn-
cem A nevedly rovněž špatně. V úvodním du-
elu napodobily naše áčko a porazily Čerčany 
také 2:0. V zápase s Kácovem měly po celou 
dobu převahu a po zásluze zvítězily 2:0, čímž 
si zajistily příčku těsně pod stupni vítězů. Tu 
poté ještě potvrdily získaným bodem v utkání 
s Kunicemi, které tak obraly o možnost posu-
nout se v konečné tabulce před druhý Benešov. 

Závěrečné kolo mělo na pořadu v sobotu  
22. dubna 2017 i naše žactvo. To si „udělalo“ 
výlet do Kácova, kde hájilo stříbrnou příčku 
v průběžné tabulce. V úvodu zvládlo tiebrea-
kovou bitvu s Postupicemi a připsalo si důle-
žité dva body. S Kunicemi to poté tak slavné 
nebylo a po prohře 0:2 nám zhasl poslední 
plamínek naděje na celkové vítězství v soutěži. 

Náladu jsme si alespoň spravili s domácím Ká-
covem, se kterým jsme sehráli vyrovnaný zápas 
se šťastným koncem pro naše barvy. Poté jsme 
mohli oslavit stříbrnou příčku, kterou jsme do-
kázali udržet před třetími Postupicemi. 

Druhou květnovou sobotu přijaly pozvání 
na multifunkční hřiště v areálu základní školy 
týmy z Čerčan, Kunic a benešovského gymná-
zia. Tuto trojku pak doplnilo z našeho oddílu 
družstvo kadetek a žactva. Na dvou kurtech 
jsme uspořádali turnaj každý s každým na dva 
vítězné sety. O vítězi pak rozhodovala celková 
tabulka. Nejlépe si na turnaji vedly naše ka-
detky, které s dvěma zaváháními s Kunicemi 
a Gymnáziem Benešov si došly pro celkové 
vítězství bez jediné prohry. Jen díky horšímu 
vzájemnému zápasu s našimi děvčaty utekl 
celkový triumf „černému koni turnaje“ Be-
nešovu. Třetí příčku nakonec získaly Kunice, 
které dokázaly uhájit bronzové medaile před 
Čerčany. Naše žactvo sbíralo na turnaji ze-
jména zkušenosti, které pak úspěšně zúročují 
v okresním přeboru. Nicméně na starší ročníky 
nenašlo správný recept, a tak se spokojilo s pá-
tým místem. 

Turnaj dětí jsme si všichni náležitě užili a už 
teď se těšíme na čtvrtý ročník. Na závěr by-
chom rádi poděkovali zejména městu Týnec 
nad Sázavou a firmě Eltodo za finanční pod-
poru tohoto turnaje.

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta        

V neděli 11. června se konaly v tělocvičně 
v Týnci nad Sázavou „Týnecké tandemy“. Náš 
oddíl se rozhodl udělat tyto tradiční závody 
pouze v rámci okresu Benešov, protože v sou-
časnosti nejsou prostory pro větší počet závod-
níků z důvodu rekonstrukce školy.

Zúčastnilo se celkem 49 tandemů. Závodila 
„mimina“, ročník narození 2010, a i dospěláci 
s dětmi. Byl to velmi hezký závod, a doufáme, 
že bude brzy postavená nová tělocvična a bu-
deme moci přivítat závodníky, kteří k nám 
na tyto závody rádi jezdí.

Závodilo se v 11 kategoriích a náš oddíl zís-
kal 3 zlaté medaile, 4 stříbrné a

2 bronzové medaile. Myslíme, že to je dobrý 
výsledek naší trenérské a organizační práce. 

Jana Zídková

Republikové finále ve sportovní gymnastice Zakončení volejbalové sezóny 

Brdy a okolí s KČT Týnec

Týnecké tandemy

Šťastný tým rope skippingu (skákání přes 
dlouhé lano) pod vedením trenérek Jany 
Smitkové a Dáši Bartůškové trénuje tepr-
ve 2 roky.  Ale je tak šikovný, že 13. května 
obsadil na Mistrovství České republiky  
1. místo v kategorii dětí od 9 – 12 let. 

GRATULUJEME!!!
Věra Junová

Rope skipping

Poslední dubnovou sobotu jsme uspořáda-
li pravidelný jarní zájezd. Naším cílem byly 
Brdy a okolí. První zastávkou byl Plešivec – 
jeden z vrcholů brdského hřebenu, opředený 
mnoha mýty a pověstmi. O historii tohoto 
místa nám poutavě vyprávěl Mgr. J. Vízner 
z Jílovského muzea. Jeho výklad začal už 
v autobusu a pokračoval po celou dobu vý-
stupu na Plešivec. Po obědě v Hořovicích 
a prohlídce místního zámku, jsme se vydali 
na zpáteční cestu se zastávkou v Prostřední 
Lhotě, kde jsme navštívili muzeum středního 
Povltaví ve Špýcharu.

Spousta z nás si vystavené exponáty pama-
tuje ze svého dětství, a tak jsme si na závěr 

zájezdu zavzpomínali. Příjemné počasí už jen 
umocnilo pohodovou náladu v plném auto-
busu. Budeme se těšit na příští zájezd.

Jarka Raková, KČT Týnec

53. ročník tradičního  
Pochodu  

PŘES ČTYŘI ZÁMKY
v sobotu 16. 9. 2017
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Již podruhé se nám letos koncem dubna po-
dařilo uspořádat v kostelecké tělocvičně vo-
lejbalový turnaj smíšených družstev. Přestože 
jsme pozvali několik týmů z blízkého i daleké-
ho okolí, turnaje se nakonec zúčastnily jen dva 
týmy z Týnce. Společně s dalšími dvěma druž-
stvy, která jsme postavili pro domácí turnaj 
my ze Zbořeného Kostelce, to vypadalo hned 
od začátku na zajímavé bitvy.

Stejně jako na všechny turnaje, které jsme 
absolvovali v rámci Okresního poháru, jsme 
nic neponechali náhodě a vytvořili dvě vyrov-
naná družstva. Již tradičně jsme se pojmenovali 
Králíci a Bejčci. Podobnou strategií však měli 
hráči z Týnce, a tak nebyl jasný favorit.

Hráli jsme systémem každý s každým na dva 
vítězné sety, tiebreak do 15 bodů. Velkou mo-
tivací byl putovní pohár z dílny nejstaršího 

dosud hrajícího volejbalisty Pepíka Hromase, 
který obhajovalo domácí družstvo Králíků. 
Na palubovce se odehrálo celkem 6 utkání, 
během kterých si mnoho z nás sáhlo na fyzic-
ké nebo psychické dno. Každý z nás se ze sebe 
snažil dostat svůj nejlepší výkon. Celý turnaj 
byl velmi vyrovnaný, což dokazuje i fakt, že 
až do posledního zápasu nebylo jasné, kdo si 
turnajový vavřín odnese. Teprve po poslední 
smeči bylo vše jasné.

Z výhry se mohl radovat domácí tým Králí-
ků, který si v mírně pozměněné sestavě znovu 
s velikou radostí naplnil putovní pohár šam-
paňským. Potvrdilo se nám tak, že obhájit ví-
tězství je těžší než vyhrát poprvé.

Během celého turnaje jsme ale hledali i mož-
ného kandidáta pro zvláštní titul „největší-
ho prasete“, tzn. někoho, komu se podaří dát 

nejvíc prasátek o síť. Hned od prvních výměn 
byla největší favoritkou Valča Pešanová, mladá 
naděje týneckého volejbalu. Protože se niko-
mu nepodařilo její výkon překonat, odnesla si 
hlavní cenu, tedy háčkované prasátko.

Velký dík patří všem zúčastněným volejba-
listkám, volejbalistům i všem, kteří jakkoliv 
pomohli při organizaci. Poděkování posíláme 
také do Hostince U Holubů, kde na nás čekalo 
opět skvělé pohoštění.

KONEČNÁ TABULKA:
1. Králíci (Zbořený Kostelec)  6 b
2. VK Týnec nad Sázavou 2  5 b
3. VK Týnec nad Sázavou 1  4 b
4. Bejčci (Zbořený Kostelec)  3 b

Nadšenci z Kostelce

Duben, květen a červen jsou měsíce veřejných 
akcí a soutěží, při kterých si týnecké děti měří 
síly se svými vrstevníky. No a letos opět uspěly. 
22. dubna zvítězili naši kluci v krajském přeboru 
ve florbale a 13. května družstvo rope skipinngu 
obsadilo 1. místo. Gratulujeme dětem i trenér-
kám a trenérům. 

Už 19. května si instruktorky a instruktoři od-
boru SPV udělali čas  na uspořádání sportovního 
odpoledne ke Dni dětí v zahradě Společenského 
centra Týnec nad Sázavou. Letošní téma bylo 

opravdu světové, protože znělo Letem světem.  
Děti plnily třináct dovednostních úkolů ve tři-
nácti zemích všech kontinentů. Bylo krásně, 
a tak nevadilo, že se občas i pěkně zmáchaly. No-
sily na hlavě nádoby s vodou /Keňa/, přelévaly 
„víno“ /Francie/, v Německu se zchladily na MS 
v hokeji, v Brazílii trénovaly kopy na bránu, fou-
kačkou trefovaly v ekvádorském pralese dravou 
zvěř, v Číně jedly hůlkami, v Řecku absolvova-
ly olympiádu, britští Šmoulové se učili obracet 
šmoulí palačinky a plnili i další úkoly. Každé sta-
noviště přiblížilo dětem určitý stát a všude do-
staly do „cestovního pasu“ razítko. Kdo jich měl 
plný počet, mohl si vytáhnout cenu. Na závěr 
dostal tradičně každý buřtíka, kterého si mohl 
pod dohledem týneckých hasičů opéct. Dětí při-
šlo 148 a celkový počet odhadujeme na cca 320 
účastníků.

V úterý 6. června bylo také hezky, bohužel je-
nom do začátku atletického trojboje připravené-
ho pro děti od 3 do 9 let. Ještě, než jsme závody 
zahájili, přihnal se déšť, a tak se 43 dětí i s rodiči 
rychle přesunulo do tělocvičny. S „mokrou varian-
tou“ jsme sice počítali, ale s tolika účastníky už ne. 
V tělocvičně bylo jako v úle. Naštěstí s organizací 
ochotně pomohli šikovní rodiče. Děti si zaběhaly 
krátký sprint, v nářaďovně skákaly do dálky z mís-
ta a nakonec i házely lehkým míčkem. Než jsme 
stihli napsat diplomy, závodily ještě děti společ-
ně s rodiči v hodu třepetalkou a skoku do dálky 
z bosu. Překážkový běh se již neuskutečnil, pro-

tože závody v tělocvičně se dost protáhly. Ukon-
čili jsme je předáním medailí, diplomů a cen až 
v 18.30 hodin. Diplomy a ceny dostali všichni 
malí závodníci, tak snad odcházeli spokojení 
i přes překážky, které nám přineslo počasí.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s organi-
zací akcí, ať už fyzicky nebo finančně. Bez jejich 
pomoci bychom těžko pořádali závody, soutěže 
i zábavné sportovní odpoledne v takovém rozsa-
hu. Moc děkujeme za podporu. 

Všechny pravidelné cvičební hodiny v 1. polo-
letí jsou již ukončené a uvidíme, kdy bude možné 
zahájit cvičení ve školním roce 2017/18.  Možná 
to díky stavbě tělocvičny nebude hned v září, ale 
už se moc těšíme na novou, větší tělocvičnu, kte-
rá nám pomůže i v tak nepříjemných situacích, 
jaké nám připravilo počasí 6. června 2017. 
Informovat Vás budeme na: 
www.tjtynecns.iplace.cz 
a ve vývěsce proti prodejně LIDL.

 Věra Junová

Velikonoční turnaj ve Zbořeném Kostelci

Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s. 

Areál hradu Týnec n/S.

Sobota 2. 9. 2017
14.00 –  zahájení festivalu 

Jak se malíř Barvička učil 
zpívat – Lenka Hamajdová

15.00 – Kouzelník – Paul Merild
15.45 –  skupina historického šermu  

EQUITES
16.00 – Vílí poklad – pohádka DIPONA Louňovice
17.00 –  Perníková chaloupka – premiéra pohádky  

Netopýr Týnec nad Sázavou
18.00 – skupina historického šermu EQUITES
19.30 –  Maribel a podivuhodná rodina  

– DS Svatopluk, Benešov

Večerní prohlídka věže   DOPROVODNÝ PROGRAM
• dětský koutek • modelování • převlékárna • malování
• tvorba z papíru • hry zručnosti • zatloukání hřebíků • lukostřelba

V případě nepříznivého počasí, program v galerii muzea

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

divadlonetopyr@seznam.cz      www.divadlonetopyr.cz       tel.: +420 733 528 503

Začátky divadelních vystoupení jsou orientační. Během odpoledního bloku 
pohádek, může dojít k mírnému časovému posunu. Děkujeme za pochopení.

Pořadatel: Divadlo Netopýr z.s. za přispění  
Města Týnec nad Sázavou

Změna programu vyhrazena



ČERVENEC / SRPEN  2017 TÝNECKÉ LISTYTÝNECKÉ LISTY ČERVENEC / SRPEN  2017

26 27www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

Kalendář akcíTýnecko
ČERVENEC
St 5. 7. TANEČNÍ ZÁBAVA Zač. 20.00 hod.
Fotbalové hřiště Pecerady. Hraje oblíbená skupina W-music (Wydle), v rámci zábavy proběhne tradiční dovednostní tombola Peceradská střelnice. 
Pořadatel: TJ Jawa Pecerady, z.s.
So 8. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Letní pohádkové odpoledne pro děti – O PRINCI Z KNÍŽKY – Dřevěné divadlo – Jan Hrubec.  
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
So 15. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Letní pohádkové odpoledne pro děti – STRAŠIDÝLKO BAČKŮRKA, aneb Jan se Bačkůrka  
skamarádil – Bářino toulavé divadlo – Bára Čmelíková. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
So 15. 7.  FOLK TÝNEC FEST Zač. 18.00 hod.
Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert místních folk-country kapel – Ostří bobři, Dotyky, Spolektiv, Skleněná ryba.  
Vstupné: 50 Kč. Pořadatel: Historický klub, o.s.
So 22. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Letní pohádkové odpoledne pro děti – JAK SI KUBA MARJÁNKU ZASLOUŽIL – Divadlo Kapsa. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
So 29. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Letní pohádkové odpoledne pro děti – LÍNÁ LIDUNA A TŘI PŘADLENY   
– Divadlo u staré herečky, Jarmila Vlčková. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
So 29. 7. MEMORIÁL JAROSLAVA ŠTÍCHY Zač. 11.00 hod.
Fotbalové hřiště Pecerady. 21. ročník fotbalového turnaje dospělých, tentokrát v malé kopané, za účasti 6ti týmů.  
Pořadatel: TJ Jawa Pecerady, z.s.

SRPEN
Pá 4. 8.  HOLD KRAJINĚ – OBRAZY Z POSÁZAVÍ Zač. 16.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. VERNISÁŽ výstavy obrazů ak. Mal. Karla Pokorného, Výstava potrvá od 2. srpna do 30. září.  
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
Pá 4. 8. –  So 5. 8.  ROCK PARK – MĚSTSKÉ SLAVNOSTI  
Před Městským úřadem Týnec nad Sázavou. Večerní vystoupení hudebních kapel, občerstvení – pátek od 18.00, v sobotu od 15.00 hod.  
V SOBOTU v kempu Náklí hry pro malé i velké, převozník přes řeku. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 
So 5. 8. – Ne 6. 8. TÝNECKÝ STŘEP Zač. 10.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Městské historické slavnosti „Ples upírů na Hradě hraběte Drákuly v Týnci nad Sázavou“ – hudba, divadlo, 
tanec, tržiště, dílny pro děti, řemesla, věštkyně, soutěže, ohňová show. Orientační program na www.mestotynec.cz/muzeum. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
So 12. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Letní pohádkové odpoledne pro děti – ZLATOVLÁSKA – Jan Bílek.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
So 19. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Letní pohádkové odpoledne pro děti – ULHANÁ PRINCEZNA – Divadlo ŠUS.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
So 26. 8.  ROCK TÝNEC FEST Zač. 18.00 hod.
Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert místních rockových kapel – Toy (hard rock), Czech It (alternative pop), Cubaze (crossover), 
TNS (hard rock). Vstupné: 50 Kč. Pořadatel: Historický klub, o.s.
So 26. 8.  NETOPÝŘÍ  NOC  NA  HRADĚ  V  TÝNCI Zač. 19.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Naučná stezka pro děti, přednáška o životě netopýrů, pozorování kolonie netopýra velkého,  
dílny pro děti, procházka k řece s ultrazvukovými detektory. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
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Ruzena
Horova

Pořádá město Týnec nad Sázavou, www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás na Facebooku: Hrad Týnec nad Sázavou

Výstava obrazů Jarmily Janůjové
a šperků z polodrahokamů Růženy Horové

Červen - červenec  2017 / Hrad Týnec nad Sázavou

Otevřeno:
Červen: čt - ne, 10.00-12.00/13.00-17.00 hodin

Červenec: st - ne, 10.00-12.00/13.00-17.00 hodin

Jarmila
Janujova
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Luční 576, Týnec nad Sázavou (vedle Dandylandu) 
Tel: 603 195 896, tynec@stavba-x.cz 

 

 

Inzeráty do TÝNECKÝCH LISTŮ

posílejte na
radnice@mestotynec.cz

Uzávěrka 
příspěvků do příštího čísla 

TÝNECKÝCH LISTŮ 

je v pátek 4. srpna 2017. 
Tento termín je závazný.

Přijmeme 
řidiče skupiny C,  

profesní průkaz podmínkou. 
Dále strojníka na traktorbagr.

Nástup možný ihned.   
Kontakt na tel. 603 202 803,  

603 209 149 

Sběrný dvůr  
KAMENICE 

přijme manipulačního  
dělníka

tel.: 603 209 149

KOMPLETNÍ ÚKLID 

HLÍDANÍ DOMŮ A BYTŮ  
V DOBĚ DOVOLENÉ

HLÍDANÍ ZVÍŘAT V DOBĚ  
DOVOLENÉ A VENČENÍ PSŮ

CELOROČNÍ VENČENÍ PSŮ

ŽEHLENÍ PRÁDLA

NÁKUPY / VAŘENÍ

Mluvíme těmito jazyky: ČJ, AJ, NJ, ŠJ, SVK

www.do-mi.cz

POSTARÁME SE O VÁŠ DOMOV

Ú K L I D O V Ý  S E R V I S
DO-MI

info@do-mi.cz

+420 602 339 139

+420 606 052 299

PONDĚLÍ a STŘEDA 
8.00 – 11.00  
11.45 – 17.00

STŘEDA až NEDĚLE 
10.00 – 12.00  
13.00 – 17.00

OTEVÍRACÍ DOBA  
MĚSTSKÉHO ÚŘADU

OTEVÍRACÍ DOBA  
HRADU A MĚSTSKÉHO MUZEA

Více informací na:
www.mestotynec.cz 

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

Rychlost v pohodlí 
Vašeho domova
Profesionální jednání
Férovost

On-line přehled nad svým 
účtem
Transparentnost
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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
• slévač formíř pro lití do pískových forem
• přípravář kokil a forem, zámečník, údržbář strojů a zařízení

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.: 608 643 242

CRO_17090_CRo_Region_Inzerce-Tady_to_znam-Tynec_nad_Sazavou-188x130mm.indd   1 05.06.17   9:44

Kurzy ANGLIČTINY a NĚMČINY 
pro děti, mládež a dospělé šk. r. 2017/2018

pro aktivní komunikaci

• Začátek kurzů od 11. září 2017 
u dětí s návazností na rozvrh 

•  Přihlašování do kurzů Aj i Nj bude probíhat  
od 28. 8. – 8. 9. 2017 – resp. do naplnění

•  Předběžná rezervace míst v jednotlivých 
kurzech probíhá již nyní na T: 728 485 227  
či E: krejcikova@akkrejcik.cz

•  Více k výuce jazyků na  
www.jazykykrejcikova.cz 
či ` Jazyky Marcela Krejčíková

Mgr. Marcela Krejčíková
výuka jazyků AJ / NJ
 překlady, tlumočení

Poskytujeme:
¡  Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m3 do 3 tun), domovních 

a živnostenských odpadů (3 m3 do 1 tuny, 6 m3 a 10 m3 do 1,5 tuny).
¡  Zemní práce – traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipulátor  

s teleskopickým ramenem
¡  Doprava – Iveco, Scania návěs s vanou, Scania kontejner (24 m3 do 12 t)
¡  Speciální technika – Avia plošina 15 m, mulčovač, štěpkovač
¡  Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů
¡  Likvidace nebezpečných odpadů – eternit, lepenka, barvy, pneu. 
¡  Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů
¡  Výkup papíru
¡  Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu)
¡  Příjem jedlých olejů a tuků zdarma (pouze v uzavřené PET lahvi)
¡  Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady
¡  Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kč a 2 kg za 90 Kč

Otevírací doba:
Duben-říjen 

Po-pá 7.00 - 12.00  a 13.00 - 17.00 
So 7.00 - 13.00

Listopad 
po-pá 7.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 

so 7.00 - 13.00
Prosinec-březen 

Po-pá 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 
So 8.00 - 12.00

Kde nás najdete:

Sběrný dvůr
Kamenice 1067
251 68

Kontaktujte nás na  
tel.: 603 209 114  
www.obr-odpady.cz

SLUŽBY s.r.o.

SBĚRNÝ DVŮR
domov pro Váš odpad

OBR
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3. 

1.

4. 

5.

2.

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz

4. 8. – 5. 8. 2017

VSTUP ZDARMA
Parkoviště u MěÚ, Týnec nad Sázavou
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