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TÝNECKÉ LISTY

z nového čísla Týneckých 
listů na Vás dýchne atmosféra 
letních dnů a prázdninových 
dobrodružství.

 Připomeneme si Městské 
slavnosti, Rock Park i Týnecký 
střep na hradě. Ačkoliv 
jen den předtím pršelo 

a pršelo, nakonec i letos nám na slavnosti počasí 
přálo. Na návštěvnosti to bylo znát. Ta rok od roku 
stoupá, což nám dělá velkou radost. Zároveň bych 
Vám všem chtěl poděkovat za vstřícnost a toleranci, 
se kterou k městským slavnostem přistupujete. Přece 
jen přijede víc lidí a také hudba je slyšet široko daleko. 
Přesto se většina z nás dobře bavila. Poděkovat chci 
také všem, kdo se na pořádání a hladkém průběhu 
tak velké a náročné akce podíleli. Všem řidičům 
doporučuji oprášit své vědomosti dopravních 
předpisů. Připravili jsme pro Vás krátký kurz, kde 
se můžete seznámit s novinkami v dopravním 
provozu. Na dětském hřišti ve Zbořeném Kostelci 
u sokolovny přibyly nové herní prvky, zajděte je 
s dětmi vyzkoušet. Milí čtenáři a milé čtenářky, přeji 
Vám všem krásný zbytek léta a dětem i rodičům 
šťastný vstup do nového školního roku.

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice
• Obdrželi jsme čerstvě zpracovanou studii 

na rekonstrukci lávky u Jawy. Její stav 
dle studie neumožňuje opravu. Je třeba 
lávku odstranit a postavit novou. Budeme 
pokračovat ve zpracování dalších stupňů 
stavební dokumentace a žádosti o dotace. 

• Pokračuje příprava přístavby školy. Byly 
otevřeny obálky s nabídkami stavebních 
firem a probíhá hodnocení nabídek výběrovou 
komisí. Zahájení prací předpokládáme 
v listopadu.

• Připravujeme podklady pro kontrolu 
nemovitostí nepřipojených na kanalizaci. Pokud 
nejste napojení na obecní kanalizaci, měli byste 
mít doklady o likvidaci splašků nebo povolení 
pro provozování domovní čističky.

• Informace o probíhajících pracích: 
Dokončeno - přístavba kabin v Čakovicích, 
výměna oken v ZUŠ, rozšíření kolumbária 
na novém hřbitově
V realizaci - opravy chodníků (Benešovská, 
Na Chmelnici, Chrást vyhlídka) - realizace 
se předpokládá od 1.8. do 30.9.2016, studie 
na vodovod a kanalizaci v místních částech, 
úprava prostranství středu města (u spořitelny)

Z jednání rady
• Byly uzavřeny smluvní vztahy:
  S firmou Window Holding a.s. na dodávku dveří 

do bytového domu Benešovská 13 za 28.550 Kč 
bez DPH.

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

  Se společností GREEN PROJECT s.r.o. na akci 
„Zpevněná odpočinková plocha - střed města“ 
za cenu 1.353.706,98 Kč bez DPH. Na akci 
čerpáme dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj.

  Se společností DIOSTAV s.r.o. na akci „Sanace 
sesuvu půdy v Chrástu nad Sázavou“ za cenu 
1 803 515,00 Kč bez DPH. Na akci čerpáme 
dotaci z Ministerstva životního prostředí.

• Rada schválila přijetí daru - nábytek do kabin 
v Čakovicích od Officeoutlet s.r.o. Děkujeme 

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

• Rada stanovila školné pro rok 2016/2017 
v Mateřské škole Týnec nad Sázavou. Zůstává 
stejné jako v minulém roce: pro děti s celodenní 
docházkou ve výši 480 Kč a pro děti, jejichž 
docházka nepřevyšuje 4 hodiny denně 320 Kč.
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Projekty a dotace
V srpnu byla zahájena realizace projektu 

„Odpočinková plocha – střed města“. 
Dokončení se předpokládá do půlky listopadu. 
Ve výběrovém řízení zvítězila firma GREEN 
PROJECT s.r.o. s cenou 1,6 mil Kč. 

Dotace z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj uhradí 50% celkových uznatelných 
nákladů. V prostoru u lékárny a České spořitelny 
bude vybudována zpevněná odpočinková 
plocha s lavičkami, pítkem, informační tabulí, 
mapou města, s veřejným osvětlením, se zelení 
a stojany pro kola.

Dále byla zahájena realizace projektu 
„Sanace sesuvu půdy v Chrástu nad Sázavou“. 
Dokončení se předpokládá do konce listopadu. 

K sesuvu půdy došlo při povodních v roce 
2013 a na odstranění škod jsme požádali 
o dotaci z programu Ministerstva životního 
prostředí. V letošním roce byla dokončena 

projektová dokumentace k opatřením, která 
vyřeší hlavní vlivy vedoucí k sesuvu. Stavba 
zahrnuje zpevnění svahu, vytvoření nového 
opevněného koryta vodoteče pod svahem 
a vybudování dešťové kanalizace. 

Ve výběrovém řízení zvítězila firma DIOSTAV 
s.r.o. s cenou 2,2 mil. Kč. Dotace z programu 
MŽP Odstranění likvidace škod po živelních 
pohromách uhradí 80 % celkových uznatelných 
nákladů.

Martina Höhnová,
projektový manažer

Ve Zbořeném Kostelci si děti mohou hrát na nových prolézačkách
Kolotoč, prolézačku, lanovou lávku, pískoviště 

a kolostavy pro cyklisty najdeme nedaleko 
kostelecké sokolovny, na nově vybudované trase 
cyklostezky č. 11 Green Ways Praha - Vídeň. 
Herní prvky byly pořízeny s finančním přispěním 
Středočeského kraje a vyšly na 128 132 Kč, dotace 
zaplatila 99 000 Kč. 

Martina Höhnová, 
projektový manažer

Seminář pro veřejnost – Dopravní předpisy

Město Týnec nad Sázavou pořádá seminář pro širokou veřejnost 
o novinkách v pravidlech silniční dopravy.

Termín: 22. 9. 2016 a 29. 9. 2016
Začátek: cca od 13.00 – 15.00 hodin (bude upřesněno)

Místo konání: velká zasedací místnost MěÚ Týnec nad Sázavou
Cena: zdarma

Přihlásit se můžete do 26. 8. 2016 a ještě v týdnu od 5. 9. 2016 do 9. 9. 2016 
u p. Vrkoslavové, kancelář tajemníka, na tel.: 317 701 937

Marta Vrkoslavová,
Kancelář tajemníka

Kominické služby

V případě zájmu o revizi a vyčištění 
komínu, se zaregistrujte do 16. září 

na podatelně Městského úřadu v Týnci nad 
Sázavou. Nahlaste svou adresu, telefon a 

počet průduchů. Čištění firmou Kominictví 
Holečková, Netvořice, www.holecek.sluzby.

cz, proběhne od 26. 9. – 7. 10. 2016.

Cena za vyčištění jednoho průduchu je 
500 Kč vč. DPH bez dopravy. 

PLATÍ POUZE PRO OSOBY, KTERÉ SE 
ZAREGISTRUJÍ NA PODATELNĚ 
MĚÚ TÝNEC NAD SÁZAVOU 

DO 16. 9. 2016. 
Více informací na tel.: 317 701 431.

Volby do krajského zastupitelstva

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 proběhnou volby do krajského zastupitelstva Středočeského kraje. Nejvyšším orgánem kraje je zastupitelstvo. To ze svých 
zastupitelů volí radu a hejtmana. Jako poradní a kontrolní orgány se zřizují výbory a komise. Činnost a rozhodování krajského zastupitelstva přímo 
ovlivňuje dění i na území našeho města. Mezi úkoly, které kraj zajišťuje, mimo jiné patří:

• Koordinace rozvoje území - vydává například zásady územního rozvoje, které stanovují mimo jiné trasy pro koridory dálnic, železničních tratí,…
• Stanovení a zajištění rozsahu dopravní obslužnosti pro území kraje - tj. jak často pojede vlak či autobusu do našich obcí
• Zřizovat a rušit příspěvkové organizace, zakládat obchodní společnosti -  nejčastěji střední školy a regionální nemocnice 
     (počet, kvalita, rozsah služeb)
• Správa majetku - především silnice II. a III. třídy, mosty, muzea, památky,… opravy, výstavba, provoz a údržba
• Prostřednictvím kraje a krajského úřadu k nám přicházejí peníze ze státního rozpočtu, mnohdy navýšené o částky z rozpočtu kraje. Například 

na sociální péči, ochranu památek, obnovu venkova…
• Kraj se podílí na řešení krizových situací - např. při povodních

Rozhodnutí krajského zastupitelstva přímo ovlivňují život v našem městě!
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Ocenění „Významný občan“ po patnácté

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

Své návrhy můžete zasílat na Městský úřad 
do pátku 26. 8. 2016, poté je Rada města projedná 
a předloží ke schválení zastupitelstvu. Ocenění 
„Významný občan města“ se začalo udělovat 
poprvé v roce 2002. Prvním oceněným byl pan 
František Šípek. Tato slavnost se v našem městě 
postupně stala dlouhodobou tradicí. Navrhovat 
může široká veřejnost, zájmové i společenské 
organizace. Návrh by měl obsahovat jméno 
a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí, 
odůvodnění návrhu a kontakt na navrhovatele. 

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

lm

Vzpomínka 
na Jaroslava Štíchu

Ještě nikdy jsem se nezúčastnila 
důstojnější oslavy! 

Vzpomínka na dlouholetého předsedu 
Sokola Pecerady Jaroslava Štíchu byla dne 

26. června 2016 dvacátá!

Zajistila ji, jako každý rok, úžasná parta 
lidí, vedená panem Tomášem Zazvonilem. 

Děkuji všem, kdož se postarali 
o občerstvení, stín pod stany i bazének 

na osvěžení. 
Účast žen fotbalistek Slavie Praha 

byla krásnou a příjemnou 
ozdobou nádherného dne.

Marie Štíchová a její rodina
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Pecerady ve fotografii

Milí spoluobčané, 
přijměte srdečné pozvání na výstavu Pecerady 
ve fotografii aneb Jak se žilo a žije na vesnici 
Místo konání: Hasičárna v Peceradech 
Čas konání: 28. 9. 2016  – 9. 10. 2016 od 10:00 
– 17:00 hod.

Mgr. Jitka Šotková, 
osadní výbor Pecerady

Studenti benešovského gymnázia stavěli domečky
V měsíci červnu proběhla velmi zajímavá akce, 

která byla směřována ke Dni dětí. Studenti Gymnázia 
Benešov vytvořili v rámci hodin výtvarné výchovy 
dva nevšední prostorové objekty, zvířecí domečky 
pro motýly a ježky, které byly nainstalovány 
ve stejnojmenných třídách v MŠ v Bystřici. Třídy 
Motýlků a Ježků tak získaly zajímavé dominanty, 
které dotváří atmosféru v jednotlivých třídách.

„ V našem projektu jsem se nechala inspirovat 
interaktivní výstavou Mraveniště od Vladimíra 
Větrovského,“ říká Mgr. Jana Šeborová, vyučující 
výtvarné výchovy na Gymnáziu Benešov. Studenti 
prvních ročníků si díky tomuto nápadu mohli 
vyzkoušet, jak je náročné vymyslet a zrealizovat 
výtvarná díla, která kromě estetického hlediska 
musí splňovat i další velmi důležité aspekty, jako 

je funkčnost, bezpečnost a v neposlední řadě 
také atraktivnost pro děti předškolního věku 
s vyvarováním se kýče.

Téměř dvouměsíční intenzívní práci předcházely 
kreslené studentské návrhy, které získaly konkrétní 
rysy ve chvíli, kdy se podařilo najít vhodný prostor 
pro vznikající skrýše. „Když jsme se rozhodli 
do tohoto projektu vstoupit, vůbec jsem netušila, 
na co přistupuji, ale velmi se mi líbila myšlenka 
spolupráce mezi našimi školami,“ řekla Bc. Kateřina 
Švecová Reifová, ředitelka MŠ Bystřice.

„Tvořit a vědět, že dílo bude mít svůj konkrétní 
prostor, smysl a vděčné obdivovatele, to je sen 
každého výtvarníka a právě tuto zkušenost jsem 
chtěla našim studentům dopřát,“ dodala J. Šeborová.

K slavnostnímu předávání, které se konalo 
2. června 2016, byl přizván i starosta města 
Bystřice Mgr. Daniel Štěpánek, který k celé akci řekl: 
„ Velice vítám spolupráci mezi naší MŠ a Gymnáziem 
Benešov a doufám, že bude pokračovat i v dalších 
letech. Je moc dobře, že i v dnešní uspěchané době 
existují učitelé, kteří jsou příkladem pro mladé lidi, 
a kteří své studenty učí, že největší radostí v životě 
je to, když potěšíme někoho druhého“.

„Děkujeme celému realizačnímu týmu studentů 
Gymnázia Benešov, vážíme si jejich odhodlání, 
pracovitosti i času, který tomuto projektu věnovali 
a přejeme všem krásné prázdniny,“ dodala Bc. K. 
Švecová Reifová.

Věra Ziková

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 
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Letní divadelní scéna v Posázaví 
V průběhu července a srpna se na venkovním 

pódiu hradu Týnec vystřídalo sedm 
profesionálních divadel hrajících pro děti. Bára 
Čmelíková nám zahrála pohádku – Jak zlatník 
ke štěstí přišel. Petr Vlk Lněnička z divadla 
Incognito nás seznámil v dětském podání 
s románem Victora Huga – Zvoník od matky Boží 
v Paříži. Pohádku na motivy této slavné knihy 
pojmenoval Zvoník, chrám a kamínek. Divadlo 
Silesia k nám zavítalo až z Brna a připravilo si 
pro nás hudební pohádku Královna a drak. Děti 
si zazpívaly a některé si v pohádce dokonce 
i zahrály. Divadlo KAPSA – Andělská Hora nám 
v pohádce O Budulínkovi připomnělo, jak to 

dopadá, když děti neposlouchají rodiče, nebo 
v tomto případě babičku a dědečka. Naštěstí 
nakonec všechno dobře dopadlo. I letos k nám 
zavítal velice oblíbený pár – Jan Přeučil se svou 
ženou Evou Hruškovou. Zahráli nám pohádku 
– Pražské pověsti a na závěr si pro děti připravili 
autogramiádu. Srpnové pohádky nám zahráli 

Sestry Hruškovy a Dřevěné divadlo Jana 
Hrubce. Těšíme se na vás na Letní divadelní 
scéně v roce 2017.

Magdalena Stárková 

Vernisáž Josefa Lady
V nedělním odpoledni 3. července se na hradě 

v Týnci sešli obdivovatelé malíře Josefa Lady 
u příležitosti vernisáže replik jeho obrazů a kreseb. 

Úvodem přečetla kastelánka Magdalena Timplová 
úryvek z Ladova vlastního životopisu Kronika 
mého života. Poté Tomáš Daněk přednesl povídku 
o vodníkovi. Vodníků namaloval Lada za svůj život 
asi padesát. Malíř, ilustrátor, karikaturista, scénograf 
a autor moderních pohádek Josef Lada se narodil 

17. prosince 1887 ve středočeských Hrusicích, 
odkud také čerpal mnoho námětů svých obrazů. 
Ač po úrazu v dětství neviděl na jedno oko, v tvorbě 
mu to nevadilo a za svůj život vytvořil cca 400 obrazů 
a 15 000 ilustrací. 

Za své dílo obdržel v roce 1947 titul národní 
umělec. 

Na výstavu v Týnci zapůjčilo Oblastní muzeum v 
Brandýse nad Labem 65 kopií nejznámějších obrazů. 

Součástí výstavy je i ukázka knížek z místní knihovny 
s ilustracemi J. Lady. 

V současné době je Ladovo umění vysoce ceněno 
a na aukcích dosahují obrazy a ilustrace statisícové 
a milionové ceny. Týnecká výstava je putovní, 
přicestovala z Ameriky a od nás se vydá do Číny.

Magdalena Timplová, 
kastelánka
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Městské slavnosti Týnecký střep 
Týnecký střep ve městě 

Už od rána se v sobotu 6. srpna sjížděli do Týnce 
stánkaři s rozličným zbožím. Celkem na tři desítky 
stánků nabízeli pro každého něco. Děti nejvíce 
lákaly sladkosti a hračky, maminky a babičky 
se zájmem prohlížely oblečení, keramiku i korálky. 
Pánové, ale i dámy, ochutnali různé druhy piva 
a zajedli to dobrou klobáskou. V deset hodin 
Divadlo Kozlík zahájilo své představení pohádkou 
„Jak šel kozlík do světa.“ Roztomilá loutka 
si ihned získala srdíčka malých diváků. Všechno 
dobře dopadlo, Kozlík se ze světa šťastně vrátil 
a po skončení pohádky si s ním děti ještě mohly 
pohrát. Divadélko však mělo přichystanou ještě 

jednu neméně půvabnou hříčku, a to o Luciáškovi. 
Co myslíte, jak ta skončila? Samozřejmě 
dobře. I čertík Luciášek všechny úkoly zvládnul 
a odměnou mu byl šťastný dětský smích a velký 
potlesk. Aquazorbing, skákací hrad a řetízkový 
kolotoč byly pro malé návštěvníky dalším vítaným 
zpestřením sobotního dopoledne, takže v mnoha 
domácnostech se trošku zpozdilo vaření oběda. 
Dětem se domů nechtělo. Proto rychle se najíst 
a utíkat zpátky. Vždyť ty koule na vodě jsou 
tak super a ten hrad snad ještě lepší. A opět 
se hrálo a zpívalo. Kapela Týnečanka zahrála 
pěkně od podlahy a před obchodním domem 

zpříjemnila odpoledne všem přítomným. Dokonce 
nejen těm trošku dříve narozeným. Mladší to však 
přece jen táhlo k řece. Jejich kroky neomylně 
mířily na parkoviště před městským úřadem. 
Tady už v pátek začal a od sobotního odpoledne 
pokračoval RockPark. Skvělá akce, spousta 
muziky, jídla, pití, místa na setkávání přátel. 
Přišlo Vás všech opravdu hodně a byl to mazec . 

Díky za to a za rok zas. Tak nezapomeňte. 

lm



srpen 2016  Týnecké listy strana 7

Týnecký střep na hradě

Ani letos nechybělo dobové tržiště s keramikou, 
jabloneckou bižuterií, sklem ze sklárny Tasice, 
drátovanými ozdobami, dřevěnými hračkami, 
a mnohým dalším. Lazebna nabízela ošetření 
akupunkturou a Ovčí babička nám předvedla, 
jak kdysi naši předci spřádali vlnu. Pro malé 
šikuly byla připravena tesařská dílna, kde si malí 
návštěvníci mohli zkusit toto starobylé řemeslo. 
Kdo měl chuť, mohl vyzkoušet středověké 
helmy a drátěné košile a mnoho dětí má díky 
tomu na památku krásnou fotku coby malý 
rytíř. V galerii hradu čekal na návštěvníky včelař 

s ukázkou proskleného úlu a výkladem. Kulturní 
program letos obohatilo vystoupení šermířské 
skupiny Grex. Připravili si pro nás historický 
tanec ve spojení s šermem – Kavalíři Rudolfa II., 
šermířskou pohádku O Červené Karkulce, shlédli 
jsme boj gladiátorů v aréně a podívali se na dvůr 
Toskánského vévody. Program před půlnocí 
ukončila strhující Fireshow. Divadlo Já to jsem 
Víti Marčíka ml. pro děti zahrálo tři představení 
Kolotoč pohádek, Pinocchia a Eliščiny pohádky. 
Úžasní herci vykouzlili úsměv na tváři dětí 
i dospělých. Středověká hudba skupiny Quercus 

nás přenesla do raného středověku. Od dvaceti 
hodin se na pódiu představila skupina Jagabab 
a pro diváky předvedla show s hudbou tancem 
a ohněm. V průběhu celého dne měli návštěvníci 
možnost prohlédnout si celé muzeum s výstavou 
našeho národního umělce Josefa Lady, výstavu 
ilustrací Václava Stárka a gotickou věž s krásným 
výhledem na město a okolí. 

Magdalena Timplová
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SRPEN

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

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

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

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

So 26. 8. NETOPÝŘÍ NOC Zač 19.00 hod.

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

So 27. 8. 14. TANKOVÝ DEN V LEŠANECH

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

So 27. 8. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL Zač. 13.00 hod.

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

So 27. 8. DISKOTÉKA 80. - 90. léta Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Hity 80. - 90. let zahrají DJ Marek Kučera 
a Ladislav Pála. Předprodej vstupenek od 1. 8. 2016: Informační centrum, 
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 
775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

ZÁŘÍ

So 3. 9. DĚTSKÝ DEN v Čakovicích Zač. 14.00 hod.

Hřiště v Čakovicích. Soutěže pro děti, jízda na koni, Zumbatomic, slackline, 
stezka naboso, skákací hrad. Pořadatel: Osadní výbor Čakovice a Město Týnec 
nad Sázavou

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

Místo startu: Bisport s.r.o., čas startu: 7.00 - 10.00 hod. (50 km do 8.30 hod.). 
Trasy: 7, 15, 25, 34, 50 km. 
Bližší informace: Milan Šípek, tel.: 317 701 765, 737 712 807, 
email: rakova@bri.cz. 
Pořadatel: KČT Týnec nad Sázavou

So 17. 9. KEKS Zač. 21.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Koncert benešovské pop - rockové kapely. 
Vstupné: 180,- (předprodej), 200,- (na místě). Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

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

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

Ne 25.9. VÁCLAVSKÁ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Odpoledne s dechovou kapelou Týnečanka. 
Pořadatel: Týnečanka, o.s.

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

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

ŘÍJEN

So 1.10. DEN POHYBU A ZDRAVÍ Otevřeno od 
9.30 hod.

Vojenské technické muzeum Lešany. Pořadatel: Obec Lešany

So 8.10. CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Zač. 9.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Postupová taneční soutěž nejlepších 
tanečních párů ČR ve standardních a latinskoamerických tancích juniorů, 
mládeže a dospělých kategorií B a A. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 15.10. ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE Zač. 9.00 hod.

Tělocvična ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského ul. Závody ve sportovní 
gymnastice předškolních děti. Propozice na: www.tjtynecns.iplace.cz. 
Pořadatel: TJ Týnec nad Sázavou, z.s.

So 22.10. CRAZY GODDESS Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Travesti show v podání souboru vystupujícího 
na české i evropské travesti scéně. Vstupné: 180,- (předprodej), 220,- (na místě). 
Pořadatel: Crazy Goddess
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Po 24.10. SENIORSKÉ HRY Zač. 15.00 hod.

Klubovna MC Motýlek v Domě s pečovatelskou službou. Sportovní zábavné 
hry šité na míru seniorům v duchu motta: „Nebudeme se pohybem trápit, 
ale bavit“. Bližší informace: www.tjtynecns.iplace.cz
Pořadatel: TJ Týnec nad Sázavou, z.s.

Pá 28.10. VÝZNAMNÝ OBČAN Zač. 17.00 hod.

Velká zasedací síň Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Slavnostní ocenění 
Významných občanů města a dobrovolných dárců krve. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou

So 29.10. POSVÍCENSKÁ DISKOTÉKA 80. - 90. LÉTA Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Hity 80. a 90. let zahrají DJ Marek Kučera 
a Ladislav Pála. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 30. září 2016. 

Tento termín je závazný.
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Domovní znamení
(pokračování z minulého čísla)

V minulé části příspěvku o domovních znameních 
v Týnci jsem se krátce zmínil i o chrásteckém sídlišti. 
Nyní se na něj a na tamní vzory domovních znamení 
podíváme podrobněji.

Výstavba sídliště v Chrástu je spjatá s vojenskou 
přítomností v nedalekých lešanských kasárnách. 
Pro tamní posádku začala v roce 1951 stavba 
vojenského sídliště. Zprvu se jednalo o 11 bytových 
domů, vystavěných v létech 1951 – 1953. Později 
byla přistavěna ještě jedna řada pěti domů. Celé 
sídliště vzniklo během poměrně krátké doby, což 
je dáno nasazením příslušníků PTP, u nichž byly 
vynucovány tvrdé pracovní normy. Takováto levně 
a rychle stavěná sídliště vznikala v padesátých 
letech téměř všude, kde tehdejší armáda zřídila 
nové vojenské posádky. 

Armádní potřeba levného a rychlého řešení 
se projevila i v chrásteckých domovních znameních. 
Nejde zde totiž o originálně navržené plastiky, 
jako je tomu v Týnci, ale o zvláštní případ 
masově produkovaných reliéfů známých z řady 
československých sídlišť. V Chrástu se jedná o čtyři 
opakující se motivy s tématem práce. Stavebnictví, 
slévárenství a hornictví doplňuje scéna s dělníkem, 
tisknoucím ruku důstojníkovi. Sérii doplňovala, 
v Chrástu chybějící, plastika zemědělství. 

Všechny tyto plastiky pochází z dílen 
významných československých umělců, z nichž jsou 
jménem známí zatím pouze tři. Rudolf Semrád, 
který získal ocenění za návrh hrobů sv. Václava 
a sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Mirko Stejskal, 
docent na stavební fakultě ČVUT a Ladislav Pícha, 
akademický sochař vyučující na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové. Všichni sochaři vytvořili 

zajímavé reliéfy, které vyjadřují společné úsilí všech 
občanů při budování lepších zítřků. 

A v jakých místech můžeme tato typizovaná 
domovní znamení najít? Kromě Chrástu i v Brně, 
Českých Budějovicích, Domažlicích, Jincích, 
Karlových Varech, Klatovech, Střelských Hošticích, 
Ústí nad Labem, nebo Banské Bystrici.

Martin Šejbl

Hospicová péče 
Hospicová péče se v poslední době 

ocitla v pozornosti médií, přesto o této službě, z důvodu 
strachu ze smrti, koluje spousta mýtů a pověr. 

Pojďme se podívat, pro koho je tato služba určena.
Hospicová péče je určena pacientům v terminální 

fázi nevyléčitelné nemoci se snahou o dosažení 
nejlepší možné kvality jejich života. Snaží 
se respektovat individualitu lidské osobnosti a její 
jedinečnost.
Co tato definice skrývá? To si nejlépe osvětlíme 

na reálné situaci.
Představme si, že jsme se právě dozvěděli, že je 

naše teta vážně nemocná. Později nám ošetřující 
lékař oznámí, že všechny možnosti léčby byly 
vyčerpány a tetě zbývá pár měsíců života. Teta žije 
sama, manžel zemřel před několika lety. Její jedinou 
příbuznou je dcera. Rádi bychom tetě a její dceři 
pomohli, ale nevíme jak na to. Jaké má rodina v této 
situaci možnosti? 

Dokud je teta samostatná a může zůstat doma 
a pravidelně navštěvovat svého ošetřujícího lékaře, 
můžeme jí pomoci s domácími pracemi, přípravou 
jídla a v neposlední řadě s ní můžeme trávit volný 
čas.

Stav tety ale může být závažnější a časem se bude 
dále zhoršovat. Pak nestačí pomoc rodiny a návštěvy 

u lékaře. Je třeba pravidelná podpora od těch, kteří 
vědí, co při zhoršujícím se stavu dělat. Podpora 
nemocného, ale vlastně 
celé rodiny, má mnoho 
podob. Pokud budeme 
chtít, aby teta konec 
života strávila doma 
mezi blízkými, zavoláme 
n e j b l i ž š í  domác í 
hospic a domluvíme se 
na možnosti podpory. 
Lékař z domácího hospice 
přijede na návštěvu, 
nastaví léčbu bolesti 
a jiných symptomů. 
Sestry pomáhají s aplikací léků, ale i s dalšími 
zdravotnickými úkony, jsou-li zapotřebí. Nemocný 
i rodina mohou požádat o pomoc psychologa či 
duchovního. Záleží jen na jejich naladění. 

Někdy se rodina nemůže o nemocného doma 
postarat. Není nikdo, kdo by s ním mohl trávit celý 
den. Pro někoho je taková pomoc nad jeho síly. Přesto 
je největší snahou rodiny postarat se o nemocného, 
jak jen to nejlépe jde. V tomto případě je možné 
ho umístit do některého z kamenných hospiců, 
který je nejenom na péči o nevyléčitelně nemocné 

ve všech směrech perfektně vybaven, ale navíc 
se prostředí hospice blíží tomu domácímu. 

Personál je profesionální a zároveň lidský. Rodina 
může navštěvovat svého blízkého kdykoli má chuť 
a čas, v hospici jsou navíc připravena různá zákoutí 
a aktivity, která nemocným rozjasní poslední období 
jejich života.

A o to jde v hospicové péči především. Zmírnit 
strádání způsobené nevyléčitelnou nemocí, a tím 
výrazně zkvalitnit život nemocného i jeho rodiny.

Věra Ziková 
Hospic Dobrého Pastýře

Řádková inzerce

Přijmeme řidiče skupiny C, profesní průkaz podmínkou.
Dále strojníka na nakladače a rypadla kolová, strojní průkaz podmínkou.
Nástup možný ihned.
Kontakt na tel.: 603 203 600, 603 209 149

Koupím poštovní známky, staré dopisní obálky se známkami, pohledy, 
mince a všechny hračky do roku 1985.
Tel.: 773 505 063. 
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Příspěvek na péči zvýší ÚP ČR 
příjemcům automaticky

Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od srpna 
žádat. Úřad práce ČR, který dávku vyplácí, jej upraví automaticky podle 
přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Od srpna 2016 se 
podle novely zákona o sociálních službách mění výše příspěvku na péči. 
Více informací najdete v níže uvedené tiskové zprávě Úřadu práce.

lm

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 
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Týnecké Tullení
Dne 18. 6. 2016 se ve velké tělocvičně ZŠ v Týnci 

nad Sázavou, ul. Komenského uskutečnil již 4. ročník 
závodů v technických sestavách (tull) pod názvem 
TÝNECKÉ TULLENÍ 2016. Na naši soutěž přijelo 
celkem 120 taekwondistů ze sedmi pozvaných 
oddílů. Vloni se zúčastnilo 79 závodníků ze čtyř 
oddílů. Tato soutěž začíná být stále oblíbenější 
a organizátorům se hlásí stále více oddílů, které by 
se chtěly zúčastnit se svými závodníky této soutěže. 
Díky finančním a materiálním příspěvkům ze strany 
rodičů a organizací jsme schopni každý rok potěšit 
drobnými cenami a dárky všechny děti bez ohledu 
na umístění v soutěži. 

Organizátoři soutěže se sešli v 8.00 hodin a začali 
s přípravou. Od 9.00 hodin začala registrace 
a krátce po 10.00 hodině začali soutěžit ti nejmladší 
s nejnižšími technickými stupni. U nás si mohou 
své umění vyzkoušet i ti, kteří ještě nevykonali 
žádnou zkoušku v taekwondu, ale umí již zacvičit 
první sestavy. Pro tyto děti je soutěž hodně obtížná. 
Poprvé mají před sebou porotu rozhodčích a k tomu 
plnou tělocvičnu diváků. Zvládly to všichni 

skvěle a doufáme, že se jim díky této zkušenosti 
bude lépe cvičit na prvních zkouškách. 

Ve 12 hodin byla ukončena první část 
soutěže a nejmladší taekwondisté s technickým 
stupněm 10. kup (bílý pásek) až 7. kup (žlutozelený 
pásek) mohly po obdržení drobných dárečků odejít 
domů. Pro rozhodčí, kteří velkou měrou přispěli 
k hladkému chodu první části soutěže, byl připraven 
oběd. Ten nám s dalším občerstvením připravili 
rodiče našich svěřenců. Za to jim právem patří 
velký dík. 

Mezi tím se tělocvična přestavěla ze dvou 
soutěžních ringů na tři a mohlo se pokračovat. 
Novými kategoriemi kromě tradičních žákovských 
a juniorských, byli kategorie rodičů a trenérů. Celkem 
se nám sešlo 12 odvážných rodičů a 5 trenérů, kteří 
si ve čtyřech samostatných skupinách vyzkoušeli 
své dovednosti. Na žádné jiné soutěži v českém 
svazu Taekwon-do není soutěž trenérů ani rodičů. 
Hlavně u trenérů mohli ostatní soutěžící vidět, 
že trenér není jen osoba, která je jen trénuje. 
Tyto kategorie byly po kategoriích nejmenších 

nejsledovanější na této soutěži. Přispělo k tomu 
i to, že čtyři z pěti trenérů, kteří v této kategorii 
soutěžili, byli v minulosti nebo jsou úspěšnými 
reprezentanty na ME a MS. Po těchto kategoriích 
následovali soutěže zelených, modrých a červených 
pásků v žákovských a juniorských kategoriích.

Díky dobré organizaci závodů a neúnavné práci 
všech rozhodčích jsme před třetí hodinou ocenili 
poslední závodníky, předali dárky všem, kteří 
se podíleli na této soutěži, a skončilo se podle plánu. 

Každým rokem jsou nám velkou oporou 
rodiče i prarodiče dětí a dovolím si říct, že bez 
jejich pomoci by soutěž byla organizačně daleko 
náročnější. 

I letos bychom chtěli poděkovat městu Týnci nad 
Sázavou za podporu naší soutěže. 

Závěrem bych ráda podotkla, že v této atmosféře 
je pro náš oddíl radost pořádat závody a po ukončení 
soutěže jsme zkonstatovali, že se již těšíme na příští 
ročník Týneckého tullení.

Věra Vomáčková,
trenérka

Memoriál Miroslava Kaliny
V sobotu 11. června 2016 se v areálu Sokolák 

uskutečnil jubilejní dvacátý ročník Memoriálu 
Miroslava Kaliny ve volejbale mužů. Do turnaje 
se přihlásilo pět týmů, které bojovaly systémem 
každý s každým na dva vítězné sety. O celkovém 
vítězi poté rozhodovala konečná tabulka. 

V zahajovacím zápase jsme narazili na pozdějšího 
vítěze Prchlíky z Prahy. V dramatickém zápase jsme 
sice prohráli v prvním setu 18:25, ale ve druhé 
sadě jsme dokázali soupeře dostat pod tlak a 
oplatit výsledek stejnou mincí.  

O vítězi rozhodla třetí zkrácená sada, ve které 
měli ve vyrovnané koncovce více štěstí hosté. 

Do druhého utkání jsme sice nevstupovali 
jako favoriti, ale úvod duelu s Benešovem 

se nám nad míru povedl. Dařit se nám přestalo 
ovšem ve druhém setu, kdy jsme vypadli 
z rytmu a marně se snažili držet krok s lepšícím 
se Benešovem. O vítězi tedy opět rozhodoval 
tiebreak, kde jsme po slibném začátku nezachytili 
nástup benešovských volejbalistů, kteří si dobrou 
hrou došli pro zaslouženou odměnu v podobě 
vítězství. Tato výhra měla pro Benešov o to větší 
cenu, protože v konečném zúčtování jim zajistila 
stříbrnou příčku před našimi barvami.  

Třetí duel byl už podle našich představ, i když 
vytoužené vítězství za tři body nám pražský tým 
Těžko říct nedal zrovna zadarmo. Opět se hrálo 
vyrovnané utkání až do samotné koncovky v obou 
sadách, ve kterých měly více štěstí naše barvy. 

V našem závěrečném utkání jsme proti Vlašimi 
ke stříbrné příčce na turnaji potřebovali vyhrát 
a zároveň doufat, že Benešov zaváhá rovněž 
v duelu s vlašimskými volejbalisty. První podmínka 
nám vyšla dokonale, nicméně Benešov vyhrál 
rovněž 2:0 a na nás tím zbyla bronzová příčka 
na turnaji. 

Přesto jsme si turnaj v prosluněném létě náležitě 
užili a už teď se těšíme na další ročník. 

Na závěr bychom rádi poděkovali městu Týnec 
nad Sázavou za finanční podporu tohoto turnaje.

Za VK Týnec nad Sázavou,  
Jaromír Kuchta  

Sumec
Sumce v Sázavě ve Zbořeném Kostelci chytil 

v červenci rybář Martin Janda se synem Kubou. 
Sumec měřil 130cm, vážil 15kg a jako návnada byl 
použit tloušť. Fotografii Týneckým listům poslal 
Mirek Šťastný ze Zbořeného Kostelce.
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NABÍDKA BYTU 
 
 

Bytové družstvo Bystřice nabízí uvolněný družstevní byt 
1+1, 41,5m² v Týnci nad Sázavou, lokalita Na Kněžině. 

Bližší informace na 
http://www.bdbystrice.estranky.cz/clanky/aktuality/ 

nabidka-uvolneneho-bytu.html  
nebo na telefonu 777 190 505. 
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Vysloužilé úsporné žárovky patří 
do sběrných nádob, aby nezamořily 
životní prostředí

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo 
ve specializované sběrné nádobě, představují 
ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství 
toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí 
na skládkách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje 
do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné 
zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi 
malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně 
elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, 
je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje 
nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře 
vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách 
komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ 
vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou 
znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, 
která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra 
či do takzvaných malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již více 
než 1900 a každý rok přibývají další. Nacházejí se v obchodních centrech, 
úřadech a řadě firem. Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné 
likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.

Město Týnec nad Sázavou má sběrnou nádobu umístěnou ve sběrném místě 
na Brodcích č. 47.

Sběrný dvůr, který se v Týnci nad Sázavou nachází, je otevřen 
v pondělí, ve středu a v pátek od 7:00 do 14:30 hodin, 
v úterý a ve čtvrtek od 7:00 do 17:00 hodin. 
Do 31. 10. 2016 také každou sudou sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. 

Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím 
v katastru obce. 
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