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TÝNECKÉ LISTY

v rukou máte první vydání 
již 27. ročníku Týneckých 
listů. Opět Vám přinášíme 
informace o dění ve městě 
a jeho místních částech.  
Uvnitř listu najdete zmínku 
o vydařeném městském plesu 
a také pozvání na akci Čistá 

řeka Sázava. Nepřehlédněte výzvu spojenou 
s tímto projektem. Pomozte nám zlepšit místo, 
kde žijeme. Připomínám také významnou změnu 
ve veřejné dopravě. Od 1. 4. 2017 budou platit 
nové tarify a jízdní řády. Dojde k integraci krajské 
a pražské dopravy.

Co nevidět začne jaro, země po vydařené 
zimě procitá ze zimního spánku a přichází jedno 
z nejhezčích ročních období. Když si ven, třeba 
k posezení na lavičce v teple slunečních paprsků, 
vezmete i Týnecké listy, určitě uděláte dobře. 
Příjemné čtení.

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice
• Technické služby Týnec podaly žádost o dotaci 

na SFŽP k nákupu techniky potřebné pro 
zajišťování činností Technických služeb Týnec 
s.r.o. Jde o nákup multifunkčního manipulátoru 
a velkoobjemových kontejnerů.

• V nejbližší době vyhlásíme výběrové řízení 
na dodávku kompletní dokumentace (ÚR, 
SP, provedení stavby) na stavbu vodovodu 
(Pecerady, Kostelec, Podělusy, Chrást, Čakovice, 
Krusičany) a kanalizace (Krusičany, Čakovice). 
Cílem je příprava podkladů pro žádost o dotaci 
a realizaci stavby. Proběhlo setkání v Kostelci 
a Peceradech, připravuje se setkání v Krusičanech 
a Čakovicích. Realizace stavby bude záviset 
na zájmu obyvatel připojit se na infrastrukturu 
včetně spolufinancování stavby.

• Proběhla setkání s osadními výbory Krusičan 
a Čakovic. Řešili jsme požadavky místních částí 
především na opravy komunikací a také stavbu 
vodovodu a kanalizace.

• Zdravé město - běží výběrová řízení na dodavatele 
strategických dokumentů (strategický plán města, 
filozoficko-architektonická koncepce, plán 
prevence kriminality), začalo školení úředníků, 
jsou naplánovány aktivity pro zavedení MA21

• Podané žádosti o dotace: nová tělocvična ZŠ, 
chodník v Čakovicích - dokončení, zateplení 
polikliniky, zateplení sokolovny ve Zbořeném 
Kostelci, obnova střechy muzea, oprava 
zvoniček a křížků v Čakovicích, na Větrově, 
v Podělusích a v Krusičanech.

• Připravuje se zahájení prací na projektu 
Hodnocení odtokových poměrů. Projekt 
bude řešit návrh ochrany před povodněmi 
na přítocích Sázavy. V Týnci se jedná o Janovický 
a Tloskovský potok.

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

• Informace o akcích: 
Dokončeno - dosazovací nádrž na čistírně, altán 
Podělusy, dokumentace odbahnění rybníků 
Podělusy, Pecerady.
V realizaci - přístavby školy, obnova veř.  osvětlení.
Výběrová řízení - přístavba tělocvičny, zateplení 
MěÚ, strategické dokumenty rozvoje města.
Rozpracované projektové dokumentace: 
chodník Podělusy, chodník Zbořený Kostelec, 
chodník Brodce, lávka Brodce.
Příprava - vodovod a kanalizace v místních 
částech, okružní křižovatka pod hotelem.

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Smlouva o dílo s firmou FUKMA a.s. - vybavení 

klubovny volejbalového klubu ve výši 
117.485 Kč s DPH.

• Oprava balkónů čp. 275 - I. etapa, provede Petr 
Šach stavební, s.r.o. za cenu 672.248 Kč s DPH.

• Dodatek ke smlouvě o dílo s PP Pohony s.r.o. 
na vystrojení řídicího systému na čistírně odpadních 
vod v Týnci. Dodatek mění termín dokončení 
díla do 28. 2. 2017 z důvodu souběhu prací 
na dokončení dosazovací nádrže. Cena se nemění.

• Byl schválen Rozpočet Technických služeb Týnec 
s.r.o. na rok 2017 dle Smlouvy o poskytování 
služeb s městem ve výši 14.608.819 Kč včetně DPH.

Poskytnuté dary a dotace:
• Posázaví o.p.s., projekt Čistá řeka Sázava, dar 

6.000 Kč
• SDH, okrsek Týnec, příspěvek na hasičskou 

soutěž, dar 5.000 Kč
• Myslivecký spolek Háj Pecerady, podpora 

mysliveckého hospodaření a spolkové 
činnosti, dar 15.000 Kč

• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, 
činnost spolku, dar 1000 Kč

• Spolek zdravotně postižených, dopravné pro 
plavání seniorů na Měříně, dar 15.000 Kč

• TJ Zbořený Kostelec, činnost spolku, podpora 
volnočasových aktivit, dar 5.000 Kč

• Benešovský klub onkologicky nemocných, 
činnost spolku, dar 1.000 Kč

• Rytmus Střední Čechy, o.p.s., činnost spolku, 
začlenění těžko zaměstnatelných, dar 10.000 Kč

• Osadní výbor Podělusy, tradiční akce na vesnici, 
dar 15.000 Kč

• Osadní výbor Čakovice, tradiční akce na vesnici, 
dar 15.000 Kč

• Osadní výbor Chrást nad Sázavou, tradiční akce 
na vesnici, dar 15.000 Kč

• Osadní výbor Chrást nad Sázavou sídliště, 
tradiční akce na vesnici, dar 15.000 Kč

• Osadní výbor Pecerady, tradiční akce na vesnici, 
dar 10.000 Kč

Byl vyhlášen dotační titul č. 4 na podporu výstavby 
nových studní.
Byla vydána nová Vnitřní směrnice č. 2016/6 - 
O zadávání zakázek malého rozsahu.
Rada schválila připojení se ke kampani Vlajka 
pro Tibet. 10. 3. 2017 vyvěsíme před radnicí 
vlajku Tibetu. Jde o symbolickou akci vyjadřující 
podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů.

Z jednání zastupitelstva 
• Zastupitelstvo schválilo 1. rozpočtové opatření. 

Šlo o významnou úpravu především investiční 
části rozpočtu. Do rozpočtu byly zahrnuty 
důležité projekty - přístavba školy, stavba nové 
tělocvičny, zateplení úřadu a další. Více se dočtete 
v samostatném článku. 

• Na financování projektů nově zařazených 
do rozpočtu budou čerpány dotace, ale také 
úvěry. Zastupitelstvo schválilo čerpání úvěrů 
na realizaci školy, tělocvičny a zateplení úřadu 
v celkové výši 64 mil Kč. 

• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací 
místním spolkům na podporu volnočasových 
aktivit především dětí pro rok 2017.
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Rozpočet města na rok 2017
Hospodaření města v roce 2016 skončilo 

s přebytkem. Zastupitelstvo města schválilo 
úpravu rozpočtu města a část přebytku ve výši 
12,3 mil. Kč zapojilo na financování důležitých 
projektů v roce 2017. Dále zastupitelstvo 
schválilo čerpání úvěrů v celkové výši 
64 mil. Kč na dofinancování stavby školy, 
tělocvičny a zateplení úřadu.

Nově zařazené akce do rozpočtu města:
• Přístavba spojovacího krčku v základní škole. 

Vzniknou nové šatny, 3 učebny a spojovací 
chodba pro stávající pavilony. Na stavbu 
čerpáme dotaci 18 mil Kč a úvěr 9 mil Kč.

• Stavba nové tělocvičny a úprava prostranství 
v areálu školy včetně nového parkoviště. Stavba 
bude financována z úvěru ve výši 45 mil Kč. Pokud 
by se podařilo získat dotaci (žádost je podaná, 
čekáme na rozhodnutí), pak by se úvěr čerpal 
pouze na dofinancování spoluúčasti k dotaci.

• Zateplení městského úřadu, odstranění poruch 
stavby a provedeny opravy chodníků kolem 
budovy. Na stavbu čerpáme dotaci 3,3 mil Kč 
a úvěr 10 mil Kč.

• Zdravé město - projet podpořený dotací. 
Výstupem budou strategické dokumenty rozvoje 
města, školení úředníků a zavedení postupů 
MA21. Na akci čerpáme dotaci 3,8 mil Kč.

• Střed města - socha

• Vodovod a kanalizace - místní části - projektová 
dokumentace

• Sokolák - rozšíření klubovny s terasou - nová 
stavba vedle stávajících šaten

• Myslivecká chata Pecerady - rekonstrukce 
stávající stavby

O průběhu jednotlivých akcí financovaných 
z rozpočtu města Vás budou Týnecké listy 

průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpočtu 
můžete sledovat na internetových stránkách 
města v Rozklikávacím rozpočtu a vývoj rozpočtu 
je zobrazen v aplikaci MONITOR na portálu 
Ministerstva financí.

Martin Kadrnožka
starosta

Informace z kanceláře místostarosty

Voda, voda, voda….

Vypisujeme výběrové řízení na projektové práce 
řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování 
místních částí. Součástí dodávky je dokumentace 
ÚR, SP včetně inženýrské činnosti, autorský 
a technický dozor stavby, zpracování žádosti 
o dotaci včetně manažerského řízení celé dotace. 
Cenu předpokládáme okolo 10 miliónů korun 
bez DPH.

Připravujeme setkání na toto téma s obyvateli 
v Čakovicích dne 14.03. a Krusičanech 21.03.

Škola

Na spojovacím krčku nebylo možné 
z klimatických důvodů v lednu a únoru 
pracovat, koncem února byly zahájeny práce 
na přeložce elektriky. Zahájili jsme výběrové 
řízení na dodavatele stavby tělocvičny, 
parkoviště u školní jídelny a zpevněných ploch 
v areálu školy. Předpokládaná doba výstavby 
je 9 měsíců. 

Sport v Týnci nad Sázavou

V roce 2016 si téměř všichni trenéři fotbalu, 
tenisu, volejbalu a TJ dodělali trenérskou licenci. 
V sobotu 4.února proběhlo v benešovském 
S-centru školení 13 
týneckých trenérů 
na téma mentální 
koučink. Přednášejícím 
byl hokejový trenér 
a kouč vrcholových 
sportovců Marian 
J e l í n e k ,  k t e r ý 
vystudoval Fakultu 
tě lesné  výchovy 
a sportu Univerzity 
Karlovy, obor tělesná 
výchova – zeměpis. 
Během své kariéry 
dokázal  propoj i t 
sport a osobní rozvoj. 
Pomáhá hráčům 
najít způsob, jak se 
soustředit při zápase 

i při tréninku, a doshovat tak nejlepších výsledků. 
Pětadvacet let působí jako hokejový trenér, 
v roce 2005 jeho tým zvítězil na MS. Deset let 
spolupracoval s Jaromírem Jágrem a dvakrát 
dovedl hokejovou Spartu k extraligovému titulu. 

Kromě aktivní trenérské kariéry je také 
spoluautorem řady knih a získal doktorát z filosofie 
a psychologie. „Dnešní doba nám umožňuje snění, 
velkou touhu něco chtít. Pokud ale chceme, aby 
se touha změnila v akci, potřebujeme vystoupit 
z komfortní zóny a změnit energii chtění v energii 
záměru,“ řekl Marian Jelínek během školení 
v benešovském S-centru.  Ve spolupráci s ním 
bychom rádi pokračovali i v budoucnu.

Bedřich Pešan, místostarosta města

VÁS ZVE NA

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
kabiny na hřiš� v Čakovicích
v úterý 14. března od 18 hodin
obecní domek Krusičany
 v úterý 21. března od 18 hodin
Diskuse občanů a vedení města na téma voda a kanalizace.

  Jste srdečně zváni!

VODA A KANALIZACE
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CZECH POINT v Týnci nad Sázavou

Starosta města Martin Kadrnožka se setkal s hejtmankou
Pražské Kongresové centrum v úterý 

21. února hostilo historicky první velké 
setkání vedení Středočeského kraje se starosty 
měst a obcí celého regionu. Pozvánku na tuto 
mimořádnou akci dostali všichni primátoři, 
starostky a starostové. „Je to první krok, jak 
přistupovat ke všem starostům spravedlivě, tak 

jak jsem po nástupu do funkce hejtmanky slíbila. 
Vnímám to jako silný signál kraje, že jsme tady 
my pro starosty, ne oni pro nás,“ připomněla 
hlavní důvod svolání starostů ke společnému 
setkání hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová 
(ANO 2011). Pozvání přijal i starosta Týnce nad 
Sázavou Martin Kadrnožka. „Setkání proběhlo 

v příjemné atmosféře. Hlavním tématem byly 
zejména krajské dotační tituly. Součástí bylo i 
představení náplně práce jednotlivých odborů a 
návrhy členů rady kraje, co chtějí zlepšit,“ dodal 
Martin Kadrnožka. 

lm

Police ČR                  974 871 740  Kabelová televize                  602 358 138

Městská policie        606 393 382 Teplárna                                 317 704 300

Elektřina                  840 850 860 Osvětlení                                800 101 109

Plyn                         1239  Voda, kanalizace                   777 241 036

IK TYNEC REG T1 zasílání všech důležitých zpráv pro Týnec nad Sázavou

IK TYNEC REG T2 zasílání všech důležitých zpráv pro Brodce

IK TYNEC REG T3 zasílání všech důležitých zpráv pro Čakovice

IK TYNEC REG T4 zasílání všech důležitých zpráv pro Chrást nad Sázavou

IK TYNEC REG T5 zasílání všech důležitých zpráv pro Krusičany

IK TYNEC REG T6 zasílání všech důležitých zpráv pro Pecerady

IK TYNEC REG T7 zasílání všech důležitých zpráv pro Podělusy

IK TYNEC REG T8 zasílání všech důležitých zpráv pro Zbořený Kostelec

Důležité informace pro občany Týnce a okolí

SMS informace
Pro zlepšení informovanosti o výpadcích 
energie a jiných krizových situacích funguje 
služba rozesílání krátkých textových zpráv 
(SMS) na Vaše mobilní telefony.
Službu si můžete zaregistrovat na telefonním čísle 605 733 680 zasláním následující zprávy podle 
kategorií. Je možné registrovat i více kategorií:

Zrušit registraci můžete zasláním této zprávy:  
IK TYNEC ODREG nebo IK TYNEC ODREG 

Tx – číslo zvolte podle odhlašovaného tématu 
obdobně jako při registraci. 

Je důležité přesně dodržet formát zasílané 
zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli.

Služba je poskytována všem zaregistrovaným 
občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí 
odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního 
telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace 
je hotova. Stejným způsobem můžete službu 
kdykoli zrušit.

SMS zprávy pro přihlášení a odhlášení jsou 
zpoplatněny dle Vašeho tarifu jako běžná odchozí 
SMS zpráva.
Příchozí SMS jsou zdarma. Náklady na jejich 
rozesílání nese městský úřad.
Službu pro město zajišťuje společnost KONZULTA 
Brno, a.s., která garantuje zabezpečení dat a je 
registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

CZECH POINT je místo nejen pro získání ověřených výpisů. 
Je v provozu i v Týnci nad Sázavou.

KDE?
MěÚ Týnec nad Sázavou
• podatelna - Romana Brhelová - tel:   317701431
• podatelna - Lenka Homolová  - tel:   317701431
• odbor majetku - Pavel Vilímek -tel:  317701434

CO POSKYTUJE CZECH POINT:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky (služby podle zákona 300/2008 Sb.)
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Turistické odpočinkové místo - střed města je dokončeno
Veřejné prostranství, které leží na rozhraní starého 
a nového Týnce bylo zrekonstruováno na turistické 
odpočinkové místo. Úpravou nevyužité plochy 
vznikl prostor v přirozeném středu města jako 
výchozí bod pro turisty. Místo bylo vydlážděno, 
osazeno stromy a doplněno mobiliářem 
a informační tabulí s podrobnou mapou města 
a širokého okolí. Příchozí se zde mohou dozvědět 
o zajímavostech Týnce nad Sázavou a okolí, 
o historii města a jeho významné osobnosti 
Ing. Františku Janečkovi. Na mapě jsou také 
vyznačeny cyklotrasy, trasa místní naučné stezky 
a pěší turistické trasy. Pěšky, na kole či po řece 
se můžeme vydat na další cestu po místních 
zajímavostech. Abychom nebloudili, využít 
můžeme i nově vydané propagační materiály města 
– trhací mapu a informační letáček s podrobnými 
informacemi a městě, jeho akcích a památkách. 

Seznam projektů a žádostí o dotace v roce 2017
Přístavba tělocvičny ZŠ
•  Žádost o dotaci podána v prosinci 2016 – Ministerstvo financí
•  Celkové náklady akce: 43,5 mil. Kč
•  Požadovaná dotace: 30,4 mil. Kč
•  Předpokládaná realizace do: 04/2018

Chodník v Čakovicích – poslední etapa
•  Žádost o dotaci podána v prosinci 2016 - SFDI
•  Celkové náklady akce: 2,5 mil. Kč
•  Požadovaná dotace: 1,6 mil. Kč
•  Předpokládaná realizace do: 11/2017

Zateplení polikliniky 
(oficiální název: Snížení energetické náročnosti budovy polikliniky 
v Týnci nad Sázavou)
•  Žádost o dotaci podána v prosinci 2016 - OPŽP
•  Celkové náklady akce: 7,8 mil. Kč
•  Požadovaná dotace: 1,9 mil. Kč
•  Předpokládaná realizace do: 08/2018

Zateplení sokolovny ve Zbořeném Kostelci 
(oficiální název: Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny 
ve Zbořeném Kostelci)
•  Žádost o dotaci podána v prosinci 2016 - OPŽP
•  Celkové náklady akce: 4,5 mil. Kč
•  Požadovaná dotace: 1,2 mil. Kč
•  Předpokládaná realizace do: 08/2018

Obnova střechy muzea
•  Žádost o dotaci podána v lednu 2017 – Ministerstvo kultury
•  Celkové náklady akce: 0,8 mil. Kč
•  Požadovaná dotace: 0,5 mil. Kč
•  Předpokládaná realizace do: 07/2017

Oprava zvoniček – Čakovice, Větrov, Podělusy
•  Žádost o dotaci podána v únoru 2017 – Ministerstvo zemědělství
•  Celkové náklady akce: 219 tis. Kč
•  Požadovaná dotace: 153 tis. Kč
•  Předpokládaná realizace do: 12/2017

Oprava křížků – Čakovice 2x, Krusičany
•  Žádost o dotaci podána v únoru 2017 – Ministerstvo zemědělství
•  Celkové náklady akce: 168 tis. Kč

•  Požadovaná dotace: 117 tis. Kč
•  Předpokládaná realizace do: 09/2018

Martina Höhnová, projektová manažerka
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Havárie vody
Porucha na vodovodním přivaděči v Chrástu 

nad Sázavou, ke které došlo 25. ledna, prověřila 
schopnosti zaměstnanců VaK Týnec s.r.o. Příčinou 
bylo špatně uložené vodovodní potrubí. Uvedl to 
Zbyněk Peša, ředitel společnosti. Povídala si s ním 
Lenka Morávková:

Jak probíhá oprava vodovodního přivaděče, když 
mrzne, až praští?
Práce na odstranění havárie začaly přibližně 
v deset hodin dopoledne. Nasazeno bylo celkem 
sedm lidí. Díky jejich ohromnému úsilí se podařilo 
dodávku vody obnovit ještě v nočních hodinách. 
Pro novou rouru jsme jeli do Mělníku, protože 
se jedná o atypický rozměr, který není běžně 
na skladě. Práci opravdu hodně ztěžoval mráz, 

bylo skoro 10 stupňů pod nulou. Zemina byla 
jako skála. Promrzlá až do 60 centimetrů. Museli 
jsme sehnat zemní stroj s kladivem, abychom 
se k místu poruchy dostali. Chvíli před jednou 
hodinou v noci jsme rouru vyměnili. 

Kolik domácností zůstalo bez vody?
Podařilo se nám udržet zásobování vodou pro 
většinu obyvatel Týnce. Vodu jsme odebírali 
z úpravny v Peceradech, s tím, že se musel 
snížit výkon čerpadla. Některé domácnosti 
nakonec bez vody zůstaly, a to po vyprázdnění 
vodojemu Taranka. Tomu se nedalo zabránit. 
Šlo o výše položená místa Týnce – Kozlovice, 
Chrást a nejvyšší patra panelových domů. Lidé 
byli o poruše informováni standardní cestou, tzn. 

prostřednictvím info sms a zprávou na městském 
webu. Měli tak čas se vodou předzásobit.

Je v plánu kompletní rekonstrukce hlavního 
přivaděče vody pro Týnec?
Po dohodě s vedením města zvažujeme nutnost 
výměny celého potrubí v tomto 230 metrů 
dlouhém úseku. Jde o strategickou rouru 
hlavního vodovodního přivaděče. Vlastně 
o nejvýznamnější, jedinou. Během 12 měsíců 
na ní došlo už k třetí havárii. Takže by se mělo 
těch 230 metrů vyměnit.

Děkuji za rozhovor

lm

VÁS ZVE NA

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
kabiny na hřiš� v Čakovicích
v úterý 14. března od 18 hodin
obecní domek Krusičany
 v úterý 21. března od 18 hodin
Diskuse občanů a vedení města na téma voda a kanalizace.

  Jste srdečně zváni!

VODA A KANALIZACE
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od roku 1996. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně 
Univerzity Karlovy, a kromě různých organizací 
také spontánně mnoho občanů ČR. 10. března 
2017 si vyvěšením vlajky před týneckou radnici 
připomeneme už 58. výročí tibetského povstání. 
Více informací najdete na www.lungta.cz

lm

seniorům, matkám s dětmi v tísni, 
hospicům. Tedy těm nejslabším 
a nejzranitelnějším. Desetina 
výtěžku je pak každoročně určena 
na humanitární pomoc v zahraničí. 
Celková vybraná částka je 
59.610 Kč. 

lm

17. ročník Tříkrálové sbírky
Ve dnech 2. až 9. ledna proběhl již sedmnáctý 

ročník Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita 
České republiky, a díky které se můžete i vy 
podílet na pomoci lidem v nouzi. Velký dík 
patří všem koledníkům, organizátorům 
a koordinátorce sbírky, paní Haně Richterové. 
Děkujeme také všem dárcům za štědrost 
a solidaritu.

Po celou dobu sbírky jste mohli v Týnci a dalších 
obcích potkávat skupinky nebo jednotlivce se 
zapečetěnými pokladničkami opatřenými logem 
Charity. „Mé poděkování patří, stejně jako každý rok 
všem, kteří dokázali věnovat část svých finančních 
prostředků na dobrou věc,“ uvedla Hana Richterová, 
koordinátorka sbírky pro Týnecko. Výtěžek je 
určen na pomoc nemocným, handicapovaným, 

Od 1. dubna spojí Týnec s okolními obcemi více autobusů
K 1. dubnu 2017 dojde k rozšíření Pražské 

integrované dopravy na Benešovsku, 
konkrétně do oblasti Týnecka, Neveklovska 
a Netvořicka zapojením autobusových linek 
z Jílového u Prahy přes Týnec nad Sázavou 
do Benešova, z Jílového u Prahy do Netvořic 
a Neveklova, z Benešova do Neveklova, 
Netvořic a Štěchovic a do dalších obcí v této 
oblasti. Zavedeno bude 6 nových autobusových 
linek PID a rozšířen bude provoz 3 stávajících 
linek PID. Ty nahradí 15 stávajících linek 
Středočeské integrované dopravy. Nově bude 
do systému PID částečně zapojen Benešov 
a dalších 16 obcí Středočeského kraje. 

Dojednává se také rozšíření platnosti 
jízdenek PID na železnici v úseku Čerčany 
– Benešov u Prahy. Nová oblast PID se 
bude nacházet v tarifních pásmech 4, 5 a 6. 
Dopravci nových linek PID budou ARRIVA 
PRAHA a ČSAD Benešov.

Podrobné informace najdete na webových 
stránkách pod tímto odkazem: http://ropid.
cz/integrace-neveklov-2017/.

Stránka obsahuje základní informace o změnách 
linek, tarifní informace, mapu nově integrované 
oblasti a také návrhy jízdních řádů. 

lm

Finanční úřad 
v Týnci

Zástupci Finančního úřadu Benešov 
v rámci projektu Aktivního přístupu daňové 

správy k veřejnosti přijedou na MěÚ Týnec nad 
Sázavou (velká zasedací místnost) 

15. března 2017 od 14:00 h. do 17:00 h.
pomoci občanům při vyplňování daňových 
přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

za zdaňovací období roku 2016. Vzhledem 
k omezenému množství tiskopisů, je možno tyto 

stáhnout přímo ze stránek Finanční správy
lm

Vlajka pro Tibet 2017
Rada města se rozhodla podpořit mezinárodní 

kampaň Vlajka pro Tibet. Kampaň vznikla v polovině 
devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou 
z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících 
podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale 
i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, 
v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 
80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zahynulo 
v následujících letech ve vězeních, pracovních 
táborech nebo v důsledku hladomoru. Česká 
republika se ke kampani připojuje pravidelně 

Čistá řeka Sázava
Motto: „Zajímáme se o místo, kde žijeme!“ 

Zapojte se i Vy!
Úklid řeky proběhne v rámci ekologické osvětové 

akce Den Země v týdnu od 3. do 9. dubna. V tomto 
roce bychom rádi rozšířili místo úklidu nejen na břehy 
Sázavy a Janovického potoku, ale na celé město. 
TJ Týnec nad Sázavou, MŠ a ZŠ GAIA se zapojí 
do čištění vycházkou s dětmi, vymyslí tematické 
hry a najdou místo, o které se budou starat. MC 
Motýlek, skauti i děti ze základní a mateřské školy 
také vyrazí na pomoc přírodě. Uklízet budou stejně 
jako loni třeba městské lesíky. Nejen proto, že je 
Týnec nad Sázavou členem sítě Zdravých měst, 
mělo by nás, jeho obyvatele, zajímat kde žijeme. 
Ukliďme si společně ve svém okolí. Které místo našeho 
města to potřebuje nejvíc? Tipy a přihlášky posílejte 
hlavní koordinátorce projektu Martině Höhnové, 
e-mail: hohnova@mestotynec.cz, tel: 774 616 600, 
317 701 938. 

Dobrovolníkům zajistíme rukavice, pytle 
a následně odvoz odpadu. 

Se Zdravým městem souvisí i zdravý pobyt 
na zdravém vzduchu. Maminky, kam chodíte nejraději 
se svými dětmi na procházky? Rádi bychom pro ně 
společně s Vámi připravili hravou stezku s ekologickým 
zaměřením. Po splnění jednoduchých úkolů děti 
dostanou malou odměnu. Která místa máte v Týnci 
nejoblíbenější? Kam bychom soutěžní panely měli 
umístit? I v tomto případě kontaktujte prostřednictvím 
výše uvedených kontaktů koordinátorku projektu 
Martinu Höhnovou. Za Vaše návrhy moc děkujeme. 

lm
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Ples města 2017
V sobotu 4. února sál Společenského centra 

v Týnci nad Sázavou zaplnili dámy v krásných 
šatech a pánové v tmavých oblecích. Konal se 
13. ples města. O hudbu se postarala jedna 
z nejlepších kapel regionu – Horváth Band. 
Slovem celým večerem provázela zpěvačka 
a navíc i výborná moderátorka Miluška 
Horváthová. Slavnostní zahájení proběhlo pod 
vedením PaedDr. Blanky Takáčové a dětí z její 
taneční školy. Je neuvěřitelné, jak se tak malí 
tanečníci a tanečnice dokáží nádherně a elegantně 
pohybovat. Moc jim to slušelo. Chvíli před 
zahájením prodeje tomboly, který s noblesou 
obstarali členové a členky divadelního spolku 
Netopýr, rozehřáli především přítomné pány svou 
hravou sambou spoře oděné krásné tanečnice již 
zmiňované taneční školy. 

Návštěvníky čekalo také Předpůlnoční 
překvapení. Své umění v akrobatickém rokenrolu 
předvedli vicemistři ČR v nejvyšší kat. A Radka 
Hlaváčková a Josef Michalička a vicemistři ČR 
v seniorské kat. B Karolína Pastrňáková a David 

Růžička. Krásnou podívanou, při které se až 
tajil dech, jsme odměnili nadšeným potleskem. 
Následovalo losování tomboly, jejíž hlavní výhru, 
poukaz na zájezd v hodnotě 15 000 korun, si 
chvíli před jednou hodinou ranní odnesl mladý 
zamilovaný pár. Ale i dalších 16 výher v hlavním 
slosování a 150 přímých cen našlo své nové 
majitele, takže radosti bylo dost. A pak už se jen 
tančilo a tančilo, a to do časných nedělních hodin. 
Celkem se přišlo bavit skoro 400 návštěvníků 

a poslední z nich odcházeli do svých domovů 
až ráno. 13. ples města Týnec nad Sázavou je 
tedy za námi, tak ať žije ten příští – s pořadovým 
číslem 14. Uskuteční se 3. února 2018 opět 
ve Společenském centru a už teď víme, že nám 
opět bude hrát kapela Horváth Band. Co zatím 
ještě ladíme, je program. Pokud máte nějaký 
zajímavý tip, dejte nám o něm prostřednictvím 
e-mailu: moravkova@mestotynec.cz vědět. 

lm
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Slavnostní promoce studentů Univerzity třetího věku
Konzultační středisko Týnec nad Sázavou se 16. ledna 2017 zúčastnilo 

další slavnostní promoce na České zemědělské univerzitě v Praze.
Tentokrát získali Osvědčení o absolutoriu studenti – Ing. Čech Zdeněk 

a p. Černá Miroslava. Gratulujeme!
Další semestr začal 6. února 2017 a studenti si vybrali téma: „Cestování 
– co jste možná nevěděli“. 

Osnova:
- Cestování a cestovní ruch
- Historie cestování
- Lázeňství a jeho historie
- Za čím lidé cestují
- Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla
- Pojeďme do světa

  
Více informací podá Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka, 

tel.: 317 701 933, e-mail: vrkoslavova@mestotynec.cz 

Vítání občánků
Od r. 2015 platí nová legislativa a novopečení rodiče se musí 

v případě, že chtějí, aby jejich dítě bylo pozváno na obřad „Vítání 
občánků“, sami přihlásit.

Obřad je určen pro děti a matky, které mají v době narození dítěte 
trvalý pobyt v Týnci nad Sázavou nebo jeho místní části.

Prosíme rodiče nově narozených dětí, aby zatelefonovali na MěÚ 
Týnec nad Sázavou, paní Vrkoslavové 

(tel.: 317 701 933, 724 258 024) 
a nahlásili údaje potřebné k této slavnostní události.

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

Zápis do 1. třídy 
Základní školy v Týnci nad 

Sázavou školního roku 
2017/2018

Podle novely školského zákona dochází ke změně termínu zápisu 
k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápis do školy 

v Týnci nad Sázavou proběhne 
ve dnech 5. a 7. dubna 2017 od 13 do 16 hodin podle rozpisu, 

který bude včas vyvěšen v mateřské škole.

 

Mateřská škola Týnec nad Sázavou 

příspěvková organizace 
 

Komenského 278, 257 41 Týnec nad Sázavou 
tel:+420 317 70 12 29 

e-mail:  mstynec@razdva.cz  
 

 
   

IČ:  71 00 46 96 
Organizace je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 848 

 
 

INFORMACE  K  ZÁPISU  DO  MŠ 

Zápis pro školní rok 2017/2018 se koná 
 

10. 5. 2017 
 

od 9.00 hod. do 15.00 hod. v ředitelně MŠ 
 
DŮLEŽITÉ: Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které 
dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne 5. roku věku) a ještě nezahájily povinnou školní docházku.  
(§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.) 
 
 
Tiskopis "Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání" bude k dispozici od 13. 3. 2017 
na podatelně MěÚ Týnec nad Sázavou v době: Po 8.00  -  17.00 hod. 

Út 8.00  -  15.00 hod. 
St 8.00  -  17.00 hod. 
Čt 8.00  -  15.00 hod. 
Pá 8.00  -  14.00 hod. 

Tiskopis bude také možné stáhnout na webových stránkách mateřské školy-
mstynec.webnode.cz (v menu – novinky). 
 
 
Vyplněné žádosti odevzdejte u hospodářky MŠ nebo zašlete poštou na adresu:  
MŠ Týnec nad Sázavou, Komenského 278, 257 41 Týnec nad Sázavou, nejpozději 
do 30. 4. 2017. 
 
Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží ředitelce MŠ občanský průkaz a rodný list 
dítěte. 
 
Lhůta pro přijímací řízení začíná dnem zápisu 10. 5. 2017. 
 
Možnost nahlédnutí do spisu dne 16. 5. 2017 (pro všechny děti) od 8.30hod. do 
12.30hod. v ředitelně MŠ. 
 
 
 
        PaedDr. Janeta Jandová 
         ředitelka MŠ 

Poděkování
Ráda bych Městské policii v Týnci nad Sázavou poděkovala za skvělou 

besedu o práci městské policie i policie ČR, kterou v naší třídě zrealizoval 
pan Martin Bartůšek v pátek 16. 12. 2016. 

Beseda proběhla v rámci tematického celku “ČR - demokratický stát” 
ve vlastivědě a pan Bartůšek společně s panem magistrem Miroslavem 
Sedláčkem (z obvodního oddělení PČR) přišli perfektně připravení. Oba 
pánové dokázali zaujmout děti od prvního momentu - praktickými ukázkami 
s možností intenzivního zapojení dětí, ale i poutavým vyprávěním. 
Nenásilnou formou jsme se tak všichni dozvěděli spoustu zajímavých 
a důležitých informací. Přestože beseda probíhala poslední vyučovací 
hodinu před vánočními prázdninami, zůstali jsme s dětmi ve třídě déle 
a nikdo neměl chuť odejít. Děkuji tímto za zapojení Městské policie 
v Týnci do školního života dětí a za mimořádně poutavou besedu s pány 
Bartůškem a Sedláčkem.

Mgr. Monika Švedová,
třídní učitelka 5.B, ZŠ Komenského, Týnec nad Sázavou 

Městská policie nabízí dohled 
nad domem

Městská policie v Týnci nad Sázavou nabízí obyvatelům možnost 
zvýšeného dohledu nad jejich domy v době nepřítomnosti majitelů. 
Pokud například odjedete na dovolenou, strážníci budou v rámci své 
služby vaši nemovitost kontrolovat a vy se o případných problémech 
okamžitě dozvíte. Podrobné informace vám poskytne velitel městské 
policie v Týnci nad Sázavou Tomáš Klenovec, telefon 721 285 073.
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Ze svodky městské policie prosinec, leden
03.12.2016 – Odchycen volně pobíhající pes u rybářské chaty ve starém Týnci.
14.12.2016 – Řešena neprůjezdnost obcí Zbořený Kostelec.
16.12.2016 – Na žádost PČR Týnec provedeno místní šetření na Brodcích 25 z důvodu možného 
pobytu nežádoucí osoby.
19.12.2016 – Spuštěn na služebně MP nový kamerový systém ulice Františka Janečka a ulice k Náklí.
21.12.2016 – Ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec proveden zákrok na předváděcí akci ve SC Němec.
21.12.2016 – Odchycen volně pobíhající pes v ulici Pražská.
28.12.2016 – Řešeno nedovolené parkování v ulici Okružní.
31.12.2016 – Odstraněn vrak vozidla Škoda Felicia z obce Čakovice.
31.12.2016 – Přivolána RZS Benešov do Náklí z důvodu špatného zdravotního stavu bezdomovkyně.
02.01.2017 – Předán hlídce MP nalezený pes z Týnce.
10.1.2017 – Spolupráce s hlídkou PČR Týnec při šetření ve věci krádeže mobilního telefonu.
10.1.2017 – Řešeno nedovolené parkování v ulici Okružní.
14.1.2017 – Přijato telefonické upozornění z Chrástu osady na nedovolený domovní prodej uhlí. 
Po příjezdu hlídky na místo se zde ani v přilehlém okolí prodejci již nenacházeli.
15.1.2017 – Ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec řešena rvačka v restauraci Bowling bar.
16.1.2017 – Odchycen volně pobíhající pes v Chrástu sídlišti.

Tomáš Klenovec, vedoucí městské policie

Maškarní v družině ZŠ Benešovská
Ve středu 22. února se v ŠD v budově Benešovská 

konal maškarní ples. Děti z prvního a druhého 
oddělení soutěžily, tancovaly a užívaly si zábavu. Žáci 
si mohli zkusit tanec s pomerančem, štafetový závod, 

obmotávání mumie, přebírání a mnoho dalších 
soutěží. Již nyní se těší na další společnou akci.

Barbora Dolejšová

Zahrada Gaia
MŠ a ZŠ Gaia v prosinci 2016 vybudovala dětské 

hřiště pro děti 3-12 let. Naleznete jej v zahradě 
Společenského centra Týnec. Jednoduché herní 
prvky jsou z akátového dřeva a inspirují děti 
k pohybu a kreativním hrám s materiály jako 
jsou voda, písek, bahno, dřevo atd... V zahradě tak 
naleznete nejen klasické prvky jako je skluzavka 
a pískoviště, ale také bahenní kuchyňku, ponk 
pro kutily, vodní a kuličkovou dráhu nebo prvek 
s vodními hrázemi, stavidly a bahništěm. Na jaře 
hřiště čekají drobné zahradní úpravy. Po celou 
letní sezónu pak bude sloužit nejen dětem z MŠ 
a ZŠ Gaia, ale také ohleduplným návštěvníkům 
akcí v zahradě Společenského centra Týnec. 
Na projekt „Zahrada Gaia“ přispěl Středočeský 

kraj z „Programu 2016 na Environmentální 
výchovu, vzdělávání a osvětu“.

Lucie Onderčaninová 
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Výlety za kulturou
Školní družina Benešovská pořádala další 

víkendový výlet za kulturou. Tentokrát jsme 
vyjeli 6. prosince do Benešova u Prahy 
na pohádku O popleteném čertovi a kouzelné 
vločce. S dětmi jsme se sešli na autobusové 
zastávce v Týnci nad Sázavou a vydali se 
autobusem do Benešova. Tam nás čekalo 
hezké divadlo, žáci si vyzkoušeli, jaké to 
je, když si musí sami uložit věci do šatny 
a hlídat si lístek, aby jim bylo oblečení 
po divadle vydáno. Po divadle jsme si prošli 
vyzdobené Benešovské náměstí a vydali se 
zpět do Týnce.

Další víkendový výlet za kulturou jsme 
naplánovali na 12. únor. Tentokrát jsme se 
vydali vlakem do Prahy do černého divadla 
Image na představení Živý kaleidoskop. 
V tomto představení mohli žáci vidět tančící 
antilopy, motýly, zebry, mouchu, opice nebo 
housenku. Černo-divadelní pohyblivé obrazy 
střídali dva kamarádi mimové, kteří společně 
nebo sami sobě navzájem vymýšlejí různé 
kulišárny. Dětem se toto divadlo moc líbilo 
a chtěly by vyrazit na další představení 
černého divadla. 

                                Barbora Dolejšová

    OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM VYSTOUPENÍM       
 
 

          

                                                                                                                                

 

 

V neděli 4.12.2016, na druhou adventní neděli, jsme konečně 
mohli rodičům opět předvést to, co jsme celé pololetí na kroužcích 

pilně nacvičovali.                           

Františkem provoněný sál s vánočně nazdobenými stoly s hořící 
svíčkou a cukrovím z našich domovů byl tou pravou atmosférou pro 

naše rodiče, příbuzné a přátele.  

 

Momenty z města

Pecerady v zimě 
autor: Jana Dřízhalová

Poděkování
Mé díky patří všem, co přišli na oslavu „ Významného občana Týnce“, 

kterým jsem se tento rok stala já. Obzvlášť velice si vážím, že mě přišel 
přát dlouholetý kamarád Jiří Borovička. Také děkuji vedení města za dárky 
a občerstvení. Mé díky patří i Věře Junové, která mě za to, co dělám a moc 
ráda, navrhla ocenit.

Díky, díky 
Marie Flejberková

První tání
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Pecerady ve fotografii
Putovní výstava „Pecerady ve fotografii aneb Jak se žilo a žije 

na vesnici“ míří na městský úřad do Týnce nad Sázavou. Krásné 
fotografie přiblíží dějiny i současnost, historii, kterou psali naši 
předkové, a kterou nyní píšeme my. 

V prostorách městského úřadu si rozsáhlou sbírku můžete prohlédnout 
od 15. března do konce dubna 2017.         

                          lm

       Osadní výbor Pecerady pořádá výstavu

   
PECERADY VE FOTOGRAFII 
     O tom, jak se žilo a žije na vesnici 
                        

                          Výstava se koná 
               od 15.03. do 30.04.2017

    v přízemí MěÚ Týnec nad Sázavou 

Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Pecerady 

Vám srdečně děkuje za Vámi poskytnuté dary do tomboly při Hasičském 
a Dětském maškarním plese  pořádaném 11. a 12. února ve Společenském 
centru TÝNEC

S pozdravem hasiči z PECERAD

Týnec před 51 lety
Podívejme se společně na to, čím žil Týnec 

v roce 1966 tak, jak toto všechno zaznamenal 
tehdejší kronikář, aby podle jeho slov „mohly 
příští generace sledovat, s jakými problémy jsme 
se před padesáti lety potýkali a jak jsme je přes 
veškeré problémy zvládli“. A jaké problémy se 
nám za těch padesát let podařilo zvládnout? 
To můžete posoudit sami.

V roce 1966 měl Týnec 8,5 km vozovek, z toho 
pouze 2,5 km bezprašných. V plánu bylo pokrýt 
zbývající kilometry asfaltem a provést rozšíření 
a narovnání silnice na Benešov. S opravou silnic 
také souviselo plánované zřízení automatických 
závor na všech přejezdech v obci. Zahájena 
byla také výstavba nových garáží u lesa 
nad Týncem. Dokončením 70 garáží však 
stavební činnost neskončí, neboť je v plánu 
co nejrychlejší vyasfaltování velmi špatných 
cest kolem garáží. K posílení sportovního vyžití 
byla naplánována výstavba nového sportoviště 
v Náklí. Dle kronikáře se veřejnost nejvíce 
těší na nový krytý bazén. Kulturní život byl 

v Týnci velmi pestrý. V lednu proběhla v sále KD 
Metaz za účasti 240 návštěvníků divadelní hra 
„Bosé nohy v parku“. Hra se bohužel nesetkala 
s úspěchem, což kronikář dává za vinu dosud 
neopravené střeše kulturního domu, následkem 
které byla v sále zima. Po fiasku s další hrou 
„Kriminál naruby“ doporučuje takto náročné 
hry již neobjednávat. 

V oblasti přednášek a promítání se kronikář 
vyjadřuje stručně „přednášky netáhnou“. Jistě 
nepřekvapí, že přednáška člena akademie 
socialistické práce skončila ostudnou účastí 
pouhých 5 lidí. Taktéž na promítání filmu „Tři 
jara Leninova“ s následnou přednáškou dorazilo 
pouhých 17 návštěvníků. Stejně tak jistě velmi 
poučná přednáška „O dálném východě“ přilákala 
jen pět posluchačů. Ke cti místním občanům je 
však možné připsat hojnou účast na přednášce 
„Amerika dnes“, doprovázené barevnými 
fotografiemi z návštěvy přednášejícího. 

Nezájem o kulturu je dle kronikáře dán 
především rozšířením televizoru, který svou 

nabídkou – detektivky, Vinnetou a striptýz – 
nemůže vesnické zábavě konkurovat. Jedinou 
oblastí kultury, která dokáže přitáhnout 
pozornost, jsou hudební produkce. V případě 
Týnce se však bohužel jedná pouze o kapely 
dechové, neboť na bigbítové nejsou finance. 
Všemi očekávané otevření širokoúhlého 
kina stavěného v akci Z se odkládá, protože 
brigádníci chtějí ze stavby co nejrychleji 
zmizet. 

Kronikář se taktéž zmiňuje o zvýšení ceny 
12° piva z 2,70  Kčs na 3,60 Kčs z důvodu 
přílišné konzumace, v čemž má naše republika 
nezáviděníhodný primát. Zvýšení cen však 
očekávané snížení spotřeby nepřineslo. 
Nejčastějším trestným činem v Týnci byly krádeže 
luxusního zboží, jako jsou olejovky, čokoláda 
a máslo. Na závěr zápisu pokládá kronikář otázku: 
„Bude toto ještě za 50 let?“

Martin Šejbl

Gratulace
V pondělí 23. února slavila Anežka Zajícová, rodačka z Týnce nad 

Sázavou, své 91. narozeniny. Za celou rodinu přání připojuje dcera Alena:
Moje milá mamičko, ty jsi naše sluníčko a my ti přejeme, aby ti 

sloužilo zdravíčko. 
To ti z celého srdce přeje dcera Alena, vnučka Šárka s Martinem, 

vnučka Alena s Milanem, pravnučka Aneta s Davidem a pravnoučátka 
Verunka a Matěj posílají velikou pusu. 



12 strana Týnecké listy únor 2017 

Městská knihovna informuje
Okem laické veřejnosti je práce v knihovně 

poměrně jednotvárná - půjčují se tam knihy.
Pravda, to je základní náplň práce každé knihovny 

- poskytnout zájemcům široký výběr knih pro zábavu 
i další vzdělávání. Ale knihovny se postupně změnily 
v moderní průvodce světem informací, dělají se 
zde besedy, cestopisné přednášky, semináře, akce 
pro děti. A tak ani v tomto roce v naší knihovně 
nebudeme zahálet a plánujeme věci, které budou 
v průběhu roku realizovány. 

Na co se tedy můžete těšit? 
Na jaře a na podzim máme v plánu několik 

autorských čtení s autogramiádou a prodejem knih. 

Rádi bychom opět pozvali cestovatelku po 
Africe a už zkušenou spisovatelku cestopisně 
dobrodružných knih, jsme v jednání s mladým 
autorem knih z našeho regionu, ozvala se nám 
i autorka knih pro děti a mládež, a rádi bychom 
si popovídali i s nějakou „populární“ osobností 
známou z filmu a divadla.

Pevné termíny ještě dohodneme a budeme 
o nich informovat.

Spolupráce s místními školami přinese již 
tradiční Noc s Andersenem a náš kouzelný 
zvoneček jistojistě přivolá dětem nejedno 
pohádkové překvapení.

Na podzim naši druháčkové musí zase dokázat 
svou statečnost, zručnost a hlavně znalost čtení 
a tím zachrání zakletou Královnu pohádek 
a budou pasováni na čtenáře.

Besedy o spisovatelích a jejich knihách je 
už nedílnou součástí naší práce a budeme v ní 
pokračovat.

A pokud se během roku vyskytne i nějaké 
nečekané překvapení, budeme na něm pilně 
pracovat.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Ivana Nováková, vedoucí knihovny

Dětské oddělení benešovské nemocnice se rekonstruuje
Z důvodu kompletní rekonstrukce 

a vybudování nových prostor je od 23. ledna 
po předpokládanou dobu cca 6 – 8 měsíců, 
zredukován lůžkový fond dětského oddělení 
benešovské nemocnice a jeho provoz přesunut 
do náhradních prostor gynekologicko-porodnického 
pavilonu. V přízemí gynekologicko-porodnického 
pavilonu je otevřena ambulance dětského 
oddělení, která je pacientům k dispozici, tak jak 
bylo zvykem ve starých prostorách. Ordinační 
doba ve všední dny je zachována, stejně jako 
noční a víkendová pohotovost. Lůžkové oddělení 
se provizorně přemístilo do druhého patra 
gynekologicko-porodnického pavilonu, kde jeho 
činnost pokračuje s omezenou kapacitou.

„Nově zrekonstruované dětské oddělení vznikne 
po stavebních úpravách v 5. patře budovy tzv. 
nové interny, tedy o jedno patro výše,“ prozradil 

MUDr. Michael Richter, primář dětského oddělení 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Díky 
přesunu a rekonstrukci prostor vznikne moderní 
oddělení s novým uspořádáním, designem, 
nábytkem a dalším vybavením. Tato stavební 
akce bude investicí v rozsahu cca 20 milionů 
Kč a její realizace je umožněna díky investici 
Středočeského kraje.

„Jelikož nově vybudované oddělení bude velkým 
krokem dopředu v oblasti péče o dětského pacienta 
v našem regionu, prosíme rodiče a malé pacienty 
o trpělivost během provozu oddělení v náhradních 
prostorách. Provizorní prostory mohou provoz 
oddělení do jisté míry omezit, což může mít 
za následek např. delší čekací doby při ambulantním 
ošetření neobjednaných pacientů. Odměnou všem 
ale bude kompletně zrekonstruované a moderní 
dětské oddělení, kde se budou děti i jejich rodiče cítit 

Vracíme důstojnost nemoci, stáří i umírání 
Společnost RUAH o.p.s. začala na Benešovsku 

před 5 lety pomáhat lidem nemocným, seniorům 
a umírajícím, aby i v těžkém období života 
mohli zůstávat doma, mezi svými blízkými. 
Dnes za sebou mají zkušenosti ze stovek rodin, 
kterým poskytli své služby. Pomáhají všude 
tam, kde chce rodina pečovat o svého blízkého 
doma. S odbornou pomocí totiž zvládnete 
i to, na co byste si sami možná netroufali. 
Nevyřešíme za vás vše, ale jsme vašimi partnery, 
dokud to potřebujete. Poradíme vám, jaké 
možnosti ve vaší situaci máte, kdo vám může 
pomoci, jak získáte finanční podporu. Také 
vám budeme naslouchat, když máte strach 
z toho, co vás čeká, jste unavení a nevíte, jak 
si s novou situací poradíte. Nabídneme vám 
naše zkušenosti a uděláme vše, abyste mohli 
i těžké období života prožít se svou rodinou co 
nejlépe, podle vašich představ. Půjčíme vám 
nebo pomůžeme zajistit pomůcky pro domácí 
péči, jako je polohovací postel, chodítko, WC 
židlička, invalidní vozík apod. Asistentky vám 
jsou oporou při zajištění péče tak, abyste mohli 
zvládnout i další potřeby své a svých blízkých. 
Pomohou s hygienou, oblékáním, podáním 
stravy apod. Vystřídají vás v péči tak, abyste se 
mohli starat i o sebe a také o další členy rodiny, 
nebo pracovat. I těžce nemocní a umírající mají 

volbu, zda budou v nemocnici, nebo ve svém 
domově. Často tomu brání strach, že rodina 
tak těžkou péči nezvládne. Lékaři a zdravotní 
sestry mobilního hospice RUAH vám jsou 
nablízku 24 hod denně 7 dní v týdnu. Lékaři 
se postarají, aby nemocný zbytečně netrpěl 
bolestmi ani jinými obtěžujícími příznaky. 
Navštíví vás doma a vysvětlí vám ochotně vše, 
co potřebujete ke své péči vědět. Nastaví léčbu 
a bude s týmem dalších pracovníků RUAH řešit 
aktuální potřeby péče. Zkušené zdravotní sestry 
vás navštíví i několikrát denně. Naučí vás vše, 
co potřebujete umět, abyste se o své blízké 
postarali. Ošetří nemocné i s intenzivní péčí 
na infuzích, lineárním dávkovači léků proti 
bolesti, dovezou kyslík a další přístroje, které 
nemocnému ulehčí život a dopřejí mu důstojný 
čas. Zvednou vám telefon a ochotně poradí 
ve dne i v noci. 

Zkušenosti těch, kteří péči RUAH využili, jsou 
často dojemné. Shrnula je paní Anna, která se 
starala o svého umírajícího manžela: „I když to 
bylo těžké, jsem na sebe hrdá, že jsem to s pomocí 
RUAH zvládla a udělala pro něj to nejlepší, 
co bylo možné.“ Všechny služby RUAH stojí 
na profesionalitě a lidskosti. Věříme, že zlepšovat 
náš život a vztahy mezi lidmi můžeme jen svým 
přístupem a odborností. Vážíme si všech lidí, kteří 

chtějí o své blízké pečovat a je pro nás ctí, že je 
můžeme podpořit tak, aby to zvládli. 

Marta Vacková 
Ředitelka RUAH o.p.s.

bezpečně a příjemně,“ poprosil primář dětského 
oddělení benešovské nemocnice.

lm
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Dejme práci šanci
Pro rodiče na/po rodičovské dovolené 

a také ženy ve věku nad 55 let v Benešově 
i celém Středočeském kraji je připraven 
bezplatný vzdělávací program Dejme práci 
šanci!, který je připraví na návrat do práce. 
Školení je zaměřeno na znalosti použitelné 
jak v zaměstnání, tak v rodinném životě, 
zvyšování kvalifikace a kariérové poradenství. 
Aby se mohli zúčastnit opravdu všichni, 
je možné žádat i o příspěvky na hlídání 
dětí a dopravu. Více informací naleznete 
na www.dejmepracisanci.cz. Projekt je 

spolufinancován z ESF, Operačního programu 
Zaměstnanost.

Pro obyvatele Benešova a celého Středočeského 
kraje máme připraven pro rok 2017-2018 
bezplatný vzdělávací a poradenský program 
Senior Pool. Rádi bychom zapojili kohokoli 
ve věku 50+, kdo je v současnosti bez práce 
nebo nenachází odpovídající pracovní uplatnění. 
Zájemcům poskytneme vzdělávací kurzy, možnost 
rekvalifikace, kariérní poradenství i koučink 
a podporu při výběru a oslovení potenciálních 
zaměstnavatelů. Účastníci programu mají 

nárok na příspěvek na dopravu. A věříme, že 
také větší šanci nalézt kýžené pracovní místo. 
Více informací na www.seniorpool.cz nebo 
kontaktujte gabriela.ledererova@europrofis.cz, 
tel.: 777 765 641.

Projekt je spolufinancován z ESF, Operačního 
programu Zaměstnanost.

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si 

otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? 
Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či 
nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší 
tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc? 
Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu poradna 
pro oběti Probační a mediační služby v rámci 
projektu „Proč zrovna já? II“, který po celé ČR 
pomáhá obětem trestné činnosti. „Poradny, 
které budou nabízet pomoc v 55 městech 
po celé ČR, jsou financovány Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem. 
Pomoc se zaměřuje zejména na poskytování 
základních právních informací a psychosociální 

podporu. Je důležité zdůraznit, že služby 
jsou poskytovány naprosto anonymně, 
bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí byť 
i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě 
na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi 
trestního řízení. Každá oběť, ať závažného či 
bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní 
a individuální péči, neboť prožívání újmy může 
být velmi osobité“, komentuje činnost poraden 
Tomáš Kellner, regionální koordinátor.

 Poradna od února funguje také v Benešově, 
konkrétně v ulici Poštovní, č. p. 2079. Poradna 
je bez nutnosti objednání otevřena v pondělí 
od 13:00 do 16:00 hodin a ve středu od 8:00 
do 11:00 hodin. 

Poradkyni Martinu Gabrielovou lze 
zkontaktovat také telefonicky: 727 873 138 
či přes mail: gabrielova.pms@gmail.com

Hasičky ze Zbořeného 
Kostelce vyhrály zlato

V sobotu 21. ledna se na Homolce 
v Poříčí nad Sázavou uskutečnil již 
7. ročník zimního taktického cvičení 
dobrovolných hasičů Poříčská zima. 
Zúčastnilo se celkem osm týmů, 
z toho jen dva týmy byly ženské. 

Ve dvanáctistupňovém mrazu 
se soutěžilo ve střelbě na cíl, 
záchraně tonoucího z ledu, první 
pomoci při autonehodě, slaňování, 
běhu na čas přes terén, v hašení 
hořícího auta. Absolutním vítězem 
se s velkým náskokem stalo pět 
hasiček a jeden hasič ze Zbořeného 
Kostelce. Bojovali ve složení Ivana 
Suková, Dana Eichlerová, Diana 
Netzoldová, Petra Tamele, Věra 
Gančevová a jediný zástupce mužů 
Martin Salátek. Porazili všech 
sedm družstev, a to včetně šesti 
mužských. Gratulujeme!

lm

JOSEFSKÁ
pořádá koncert

DECHOVKA

www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni

vstupné 50 Kč
Předprodej vstupenek:

Turistické informační centrum Týnec

Klusáčkova 2, 257 41  Týnec nad Sázavou

tel.: 317 729 050, 775 290 032

email: ic@centrumtynec.cz

nedě le  19.  b řezna od 14 do 18 hodin
S p o l e č e n s k é  c e n t r u m  T ý n e c

k  p o s l e c h u  a  t a n c i  b u d e  h r á t  k a p e l a

TÝNEČANKA
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Benešovu, který dokázaly porazit v tiebreaku 15:7. 
Povzbuzené výhrou šly naše kadetky do zápasu 
s Kunicemi s velkým elánem. První klání zvládly 
velmi dobře a ujaly se vedení 1:0 na sety. Poté však 
hráčky Kunic převzaly větší iniciativitu a začaly 
naše holky přehrávat. Odměnou jim byla výhra 
v tiebreaku. Nicméně i my jsme byly pro nás 
s plusovým bodem nadmíru spokojeni. 

Na další kolo si počkáme do 18. března 2017, 
kdy v týnecké tělocvičně pořádá turnaj naše béčko. 
Všichni doufáme, že se nám bude dařit aspoň tak 
jako na těchto turnajích. Zároveň budeme moc 
rádi, když naše barvy přijdete povzbudit.

Svého začátku mistrovské sezóny se dočkaly 
i děti v Okresním přeboru žactva. V sobotu 26. 
listopadu 2016 vyrazily na první turnaj do Kunic, 
kde změřily síly v zahajovacím zápase proti 
Kácovu. Vstup do turnaje to byl velmi povedený 
a po výhře 2:0 se už těšily na souboj s domácími 

Kunicemi. Ty moc šancí našim dětem nedaly 
a celkem bez problémů vyhrály hladce 2:0 na sety. 
V posledním našem duelu jsme nastoupili proti 
nováčkovi soutěže Říčanům. V tomto zápase 
jsme zúročili nabrané zkušenosti z minulé 
sezóny a přesvědčivě vyhráli oba dva sety, čímž 
jsme si zajistili průběžné druhé místo v soutěži.  
Druhé kolo proběhlo v sobotu 25. února 2017 
na naší palubovce. Výsledky vám rádi přineseme 
v dalším vydání Týneckých listů.

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

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

Volejbalová zima
První prosincová sobota byla opět ve znamení 

Okresního přeboru žen. Dostaveníčko jsme si dali 
tentokrát v Kunicích, kam ovšem necestovaly ženy 
z našeho áčka. Týnecké barvy hájily kadetky 
z béčka. V prvním zápase jsme narazili na rozehrané 
Čerčany a nebyl to pro nás jednoduchý zápas. 
Po prohraném úvodním setu už to nevypadalo 
s námi moc dobře ani ve druhém, nicméně jsme 
vyhráli těsnou koncovku 25:23 a v následném 
tiebreaku jsme si vzít vítězství již nenechali.  
Poté jsme nastupovali proti lídrovi soutěže KK 
Benešov. Ten nám moc šancí na úspěch nedal 
a zaslouženě zvítězil 2:0 na sety. Podobné to bylo 
i v duelu s domácími Kunicemi. V tomto zápase 
měl rovněž více ze hry protivník a celkem snadno 
zvítězil 2:0.

V závěrečném utkání jsme nastupovali proti 
Kácovu. Po dvou prohrách jsme se semkli a holky 
se snažily bojovat jedna za druhou. Hra se nám 
začala více dařit a body postupně naskakovaly. 
Oba sety se nám podařilo zvládnout na jedničku 
a odměnou nám byly důležité tři body do průběžné 
tabulky.

Okresní přebor pokračoval i v novém roce 
2017, a to v sobotu 28. ledna turnajem v Kácově. 
Tohoto turnaje se zúčastnila obě týnecká družstva. 
Našemu áčku se vedlo velmi dobře a bez ztráty 
setu si poradilo se všemi zúčastněnými týmy. 
Kadetky z béčka měly vlažný začátek turnaje, 
kdy nejprve v derby prohrály s týneckými ženami, 
a pak i následně s domácím Kácovem. Chuť si 
ovšem poté trochu nečekaně spravily proti 

Vánoční turnaj v Týnci nad Sázavou 
Jako zpestření na závěr roku uspořádaly ženy z VK 

Týnec nad Sázavou v sobotu 26. listopadu v týnecké 
tělocvičně dvacátý ročník 
Vánočního turnaje smíšených 
družstev. Turnaje se zúčastnily 
čtyři týmy, které hrály systémem 
každý s každým na dva vítězné 
sety do 25 bodů, tiebreak do 15 
bodů. O vítězi poté rozhodovala 
celková tabulka.

Po loňském triumfu našich 
dvou týmů jsme byli moc 
zvědaví, zda se nám umístění 
podaří obhájit, i když nám 
bylo jasné, že lehké to zrovna 
nebude. A také, že nebylo. 
Úvod obstaral náš tým Bejčci, 
který vyzval Havrany z Týnce. První set proběhl 
dle našich představ, ale ve druhém už soupeř začal 
řádně „klovat“, a tak jsme si výhru museli vybojovat 
až ve třetí sadě. To náš druhý tým šel na týnecké 
hostitele a rovněž s ním neměl lehké pořízení. Přesto 
po úvodních zápasech se na našem kontě objevily 
první body do tabulky. 

Do druhého klání šli Bejčci proti Týnci. Začátek 
utkání byl velmi vyrovnaný a o vítězi rozhodovala 
samotná koncovka. V té měli více štěstí domácí 
a ujali se vedení 1:0 na sety. Bejčkům ovšem vyšlo 
druhé měření sil, takže si střihli jejich oblíbenou 
zkrácenou hru. I v té to nakonec dopadlo k naší 
spokojenosti. Králíčci nastoupili proti Havranům 
a po dost vyrovnaném prvním setu, kdy dokázali 

vydolovat těsnou výhru 27:25, se druhá sada nesla 
v daleko klidnějším duchu a naše barvy se mohly 

zaslouženě radovat z výhry 2:0 na sety. 
Po „předehrávce finále“ mezi domácími 

a Havrany, jsme si v posledním utkání turnaje střihli 
reprízu loňského finále. Boj to byl napínavý a dost 
dramatický až do samotné koncovky. Bejčci dodrželi 
tradici a přinutili Králíčky si s nimi zahrát jejich 
oblíbený tiebreak. V něm byli o pouhé dva bodíky 
lepší Králíčci, kteří tak Bejčkům oplatili loňskou 
porážku a mohli se radovat z celkového vítězství 
na turnaji.

Na závěr bychom chtěli poděkovat organizátorkám 
za pozvání a pohodový průběh turnaje, který jsme si 
pořádně užili. Už teď se moc těšíme na další ročník. 
A kdyby to opět vyšlo do finále … :)

Nadšenci z Kostelce

Tenisový klub v Týnci nad Sázavou  
hledá spolehlivé zaměstnance 
(brigádníky) na pozice správci 

objektu. (muže i ženy)  
Místo pracoviště:  

Areál tenisových kurtů 
v Týnci nad Sázavou, Na Chmelnici 528.

Náplň práce: Celková údržba 
tenisového areálu .

Požadujeme: Samostatnost, spolehlivost 
a časovou flexibilitu. 

Nabízíme práci v příjemném, klidném 
prostředí a dobré finanční ohodnocení.

Pro bližší informace:  Plachta Roman 
(roman.plachta@atlas.cz 

nebo 777 090 709)
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Devátý ročník dobříšského čtyřboje v gymnastice
Náš oddíl sportovní gymnastiky v Týnci n. S. se 
tohoto závodu zúčastňuje pravidelně a docela 
i s úspěchy. Tentokrát se závod konal 29.ledna. 
Za náš oddíl jelo celkem 11 děvčat a závodila 
v 5 kategoriích. 
V kategorii mladší žákyně II. A – bylo 
celkem13 závodnic
4. místo obsadila - Jašková Kristýna – jen o 0.2 
jí uteklo 3 místo
9. místo obsadila - Ženíšková Karolína

V kategorii mladší žákyně II. B – bylo celkem 
18 závodnic
2. místo obsadila - Karešová Zuzana
5. místo obsadila - Kmošková Markéta 
6. místo obsadila - Dundychová Eliška

V kategorii starší žákyně III – bylo celkem 
9 závodnic
3 místo obsadila - Koudelová Ester
4. místo obsadila - Žáková Marie
5. místo obsadila - Korcová Andrea

V kategorii starší žákyně IV - byly celkem jen 3 
závodnice
2. místo obsadila - Minářová Lenka
3. místo obsadila - Semíková Julie

V kategorii dorostenek a žen – bylo celkem 9 
závodnic
3. místo obsadila - Valentová Jana

Myslíme, že 5 medailí je velmi hezké a děvčatům 
gratulujeme. Děkujeme i jejich trenérům za jejich 

poctivou práci s mládeží. Soupeři musí vždy 
počítat s tím, že je připravíme o nějakou tu 
medaili. Zároveň je to i pěkná propagace našeho 

města Týnec n. S., když se děvčata z našeho oddílu 
umisťují na předních místech 

Jana Zídková

Ženy, dívky, hýbejte se, cvičte… 
Upevníte své zdraví, zlepšíte si kondici!

V pravidelných hodinách odboru sportu pro všechny TJ Týnec nad 
Sázavou, z. s., se o Vás postarají kvalifikované instruktorky aerobiku, 
zdravotní tělesné výchovy a dalších pohybových forem. Můžete vyzkoušet 
všechny formy a vybrat si tu, která Vám z naší nabídky nejvíc „sedne“. 
Pokud nemáte se cvičením žádné zkušenosti a chcete začít, instruktorky 
se Vám budou ochotně věnovat a rády poradí, co a jak správně cvičit. 

V tělocvičně základní školy na sídlišti si můžete vybrat z této nabídky: 
pondělí 20,00 – 21,00 hodin – aerobik a formování těla
svižná aerobní hodinka, při které si i trochu „zatančíte“ a poté budete formovat 
svá těla za pomoci cvičebních pomůcek, které vám zapůjčíme 
čtvrtek 20,00 – 21,00 hodin – step aerobik a kondiční gymnastika
aerobní zahřívací cvičení s využitím „bedýnek“ Vás pěkně prohřeje a následně 
posilovací cvičení s využitím vlastní váhy hezky vytvaruje Vaše těla
neděle 18,00 – 19,30 hodin – taebo
rychlé, ale kombinačně nenáročné cvičení Vás pěkně „vyšťaví“ a domů 
půjdete ve skvělé náladě
V mateřské škole na sídlišti Vám nabízíme:  
úterý 18,00 – 19,00 hodin - zdravotně zaměřené cvičení
hodiny v pomalejším tempu jsou vždy trochu jiné díky využívání 
nejrůznějšího náčiní 
a střídání různých forem cvičení, ale vždy je kladen důraz na správné provádění 
cviků, které pomáhají šetřit Váš pohybový aparát    

Dopřejete svému tělu pár hodin cvičení týdně a zlepšete si kondici i zdraví! 
Přijďte, určitě si vyberete. Těší se na vás instruktorky odboru sportu pro všechny

Více najdete na www.tjtynecns.iplace.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU

Vás zve na 40. ročník dálkového pochodu

který se koná v sobotu 8. dubna 2017

POSÁZAVÍM
krajem Josefa Lady

START: Týnec nad Sázavou, turistické centrum Bisport (naproti závodu Metaz)
 7:00 – 10:00 hodin. Trasa 50 km do 8:00 hodin.

TRASY: 9 km   Týnec – Pecerady – Týnec
 14 km  Týnec – Pecerady – Větrov – Zbořený Kostelec – Týnec
 24 km  Týnec – Poříčí – Vysoká Lhota – Nespeky – Zbořený Kostelec – Týnec
 35 km    Týnec – Poříčí – Vysoká Lhota – Mokřany – Ládví – Kamenice  

– Panská skála – Týnec
 50 km  Týnec – Poříčí – Čtyřkoly – Hrusice – Dolní Lomnice – Panská skála – Týnec

STARTOVNÉ: 20 Kč děti od 6-ti do 15-ti let 10 Kč

OBČERSTVENÍ:  na trasách z vlastních zásob, v restauracích,  
v cíli pro všechny účastníky čaj

MAPA: doporučujeme mapu KČT č. 40 – Benešovsko a Dolní Posázaví

ODMĚNA: upomínkový diplom, kalendářík DP, reflexní páska

DOPRAVNÍ  po silnici – asi 10 km severozápadně od Benešova 
SPOJENÍ: po železnici – trať 210 /Praha – Braník – Čerčany
 PID linka č. 339, Praha – Budějovická

CÍL: v místě startu do 19:00 hodin

UPOZORNĚNÍ: vezměte si tužku na opsání němé kontroly
  děti do 15-ti let se mohou zúčastnit  

pouze v doprovodu dospělé osoby

INFORMACE:  Milan Šípek, Sadová 129, 257 41 Týnec nad Sázavou 
telefon:  317 701 765, 737 712 807 
e-mail: rakova@bri.cz, www.ivv.kct.cz

Pochod je zařazen do AKCE „STŘEDOČESKÁ DESÍTKA“
za finanční podpory Středočeského kraje
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BŘEZEN

So 4. 3. RYBÁŘSKÝ PLES Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Hraje Horváth band. Bližší informace a 
vstupenky: František Kašpárek, Tel.: 702 146 227. Pořadatel: Český rybářský 
svaz, místní organizace

So 11. 3. DISKOTÉKA 80. - 90. léta Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Hity 80. - 90. let hrají DJ Marek 
Kučera a Ladislav Pála. Vstupné: 100,- Kč. Předprodej vstupenek: 
Informační centrum Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 
290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

So 18. 3. QUEENIE - koncert Zač. 21.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert revivalové skupiny, která 
hraje hity skupiny The Queen. Vstupné: 180,- Kč (v předprodeji), 
250,- Kč (na místě). Informační centrum Týnec nad Sázavou, tel.: 
317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: 
ALTUM HR, s.r.o

Ne 19. 3. JOSEFSKÁ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Nejen Josefům k svátku zahraje 
dechová kapela Týnečanka. Vstupné: 50,- Kč. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou

St 22. 3. JARNÍ KONCERT ZUŠ Týnec nad Sázavou Zač. 17.00 hod.

Zasedaní místnost MěÚ Týnec nad Sázavou. Vystoupení žáků týnecké 
Základní umělecké školy. Pořadatel: ZUŠ Josefa Suka Benešov, pobočka 
Týnec nad Sázavou

So 25. 3. Y - cup Zač. 8.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Taneční soutěž jednotlivců, dvojic, 
minitýmů a týmů v kategoriích: Street dance, Moderna a Parketové 
kompozice, Disco dance a Mažoretky, Show dance. Pořadatel: Zuzana 
Kalfasová

So 25. 3.  RUCE NOHY - ROCKOVÁNÍ S TANCEM             Zač. 21.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Koncert benešovské rock - popové 
kapely RUCE NOHY s taneční zábavou. Vstupné: 100,- Kč. Předprodej 
vstupenek od 1. 3. v Informačním centrum: tel.: 317 729 050, 775 
290 032, email: ic@centrumtynec.cz Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o

Čt 30. 3. TÝNECKÁ KAMENINA - přednáška                     Zač. 17.30 hod.

Městský úřad Týnec nad Sázavou. Přednášející: PhDr. Libuše Váňová. 
Pořadatel: Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí

DUBEN

1. 4. - 28. 5. ZDENKA ALBRECHTOVÁ - OBRAZY 

Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava obrazů malířky Zdenky Albrechtové. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY 16. 4. 2017 od 16.00 hod. Pořadatel: Město Týnec - 
Městské muzeum.

1. 4. - 30. 9. HUMOR V KNIŽNÍ VAZBĚ

Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava originálních knižních miniatur Libora 
Michaláka. Pořadatel: Město Týnec - Městské muzeum.

So 1. 4. APRÍLOVÁ TRAVESTI SHOW                                Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Crazy Goddess - travesti show. Vstupné: 
200,- Kč (v předprodeji), 280,- (na místě). Předprodej od 20. 2. 2017
Informační centrum Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, 
email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: Crazy Goddess

Ne 2. 4. NEBOJSA - premiéra pohádky                             Zač. 16.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Premiéra pohádky pro děti v podání 
Bářina toulavého divadla. Vstupné: 30,- Kč. Pořadatel: Bářino toulavé divadlo

Pá 7. 4. PLESOVÉ FINÁLE TANEČNÍ SEZÓNY 2017           Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Hraje Horváth Band. Bližší informace 
a vstupenky: PeadDr. Blanka Takáčová, tel. 665 615 503, email: blanka@
takacova.cz

So 8. 4. KRAJEM JOSEFA LADY - 40. ročník pochodu

Pochod s trasami o délce 5, 15, 25, 35 a 50 km. Start: Bisport - sportovní 
centrum, 7.00 - 10.00 hod. (pro trasu 50 km do 8.00 hod.). Bližší informace: 
Milan Šípek, tel. 317 701 765, 737 712 807, email: rakova@bri.cz. Pořadatel: 
Klub českých turistů, odbor Týnec nad Sázavou

Ne 16. 4. VELIKONOCE NA HRADĚ V TÝNCI                     Zač. 13.00 hod.

Hrad Týnec. Velikonoční minitržiště, hudební a divadelní vystoupení, výstava, 
tematické dílny. 16:00 - vernisáž výstavy obrazů Zdenky Albrechtové. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum

Pá 21. 4. JARNÍ PLES                                                            Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Bližší informace: Karel Maršálek, tel. 
603 162 163, email: tssalta@seznam.cz. Pořadatel: Taneční škola Salta Jitky 
a Karla Maršálkových, s.r.o.

Út 25. 4. Absolventský koncert ZUŠ Týnec nad Sázavou       Zač. 20.00 hod.

Zasedací místnost MěÚ Týnec nad Sázavou. Vystoupení žáků Základní umě-
lecké školy v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: ZUŠ Josefa Suka Benešov, pobočka 
Týnec nad Sázavou
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OTEVÍRACÍ DOBA 
Leden - březen 
Po, Út, Čt 8.00 - 16.00 

St  8.00 - 15.00 
Pá  8.00 - 17.00  
 

Duben - květen 
Po, Út, Čt 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 
St  8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 
Pá  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 

So  8.00 - 13.00 
 

NOVĚ v prodeji v Informačním centru  
 
kniha Tomáše Zouzala ZABRÁNO PRO SS  
o zřízení výcvikového prostoru Böhmen  
v letech 2. světové války. 
 
Cena knihy v IC - 290,- Kč. 
 
Více o autorovi a knize se dovíte na www.zouzal.cz 
 

VÝZVA POŘADATELŮM AKCÍ PRO VEŘEJNOST 
 

Tím, že nahlásíte svoji akci do Informačního centra, bude zařazena do kulturního přehledu na webových 
stránkách Města Týnec nad Sázavou i jeho tištěných podob. Nejen, že se tak o akci dozví veřejnost, ale také jiní 

pořadatelé a předejdete tak souběžnému pořádaní akcí a nižší návštěvnosti . 
 

 
Informace nám můžete předat osobně, telefonicky nebo emailem. 

 
 

Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou 
Tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz 
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Minitržiště           Dílny pro děti
Pletení pomlázek          Zdobení vajíček
16.00 hodin  Vernisáž výstavy
obrazů Zdenky Albrechtové
Soutěž o NEJ velikonoční vajíčko

Neděle 16. dubna od 13.00 hodin

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

Výstava dřevořezeb sochaře PhDr. Luď ka Vondry
Duben - září 2017 / Hrad Týnec nad Sázavou / 2. patro gotické věže

Srdečně vás zveme na vernisáž v sobotu 22. dubna od 16.00 hod.
Vernisáž doprovodí folková skupina Kamzíci z Ostravy

Těšit se můžete na baletní kreaci v podání Igora Vejsady
- uměleckého vedoucího Pražského komorního baletu

Ludek

cesta

Muzejní noc
Sobota 27. května od 17.00 hod.
17.00 Prohlídka věže, muzea a výstav
18.00  Pohádka pro děti - Zaskočená kost
  divadlo Incognito
19. 30  Koncert skupiny Agnatha

Vstupné dobrovolné
Pořádá město Týnec nad Sázavou
Změna programu vyhrazena

Festival muzejních nocí 2017 pořádá
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

s podporou Ministerstva kultury ČR 
Další festivalové akce naleznete

na http://www.muzejninoc.cz

na hrade v Tynci

Výstava obrazů výtvarnice Zdenky Albrechtové
1. dubna - 28. května 2017

Hrad a  muzeum Týnec nad Sázavou
Otevřeno: čt - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hod.

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy
v neděli 16. dubna 2015 od 16.00 hodin

Pořádá město Týnec nad Sázavou, www.mestotynec.cz/muzeum

Obrazy

zDENKa

aLbrECHTOVÁ

TÝNEC
NAD
SÁZAVOU
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   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 

ServiSní technik elektro 
Požadujeme praxi o oboru elektro, vyhl. 50 par. 6, 
řidičský průkaz sk. B.

Společnost z Týnce nad Sázavou 
provozující stavební jeřáby

hledá pracovníka na pozici

ServiSní technik elektro 

info na tel. 317 789 313

12775165_SC_BENE_130117_Crapet s.r.o._90x50_MK

Hledám paní na úklid 
domácnosti a kanceláře v rodinném 
domě v Týnci nad Sázavou. Vždy jednou 
za 14 dní na cca 6 hodin.
V případě zájmu volejte 724 749 757.

 
Stavební bytové družstvo Týnec nad Sázavou 

nabízí k prodeji do osobního vlastnictví 

byt 3+1 
v Týnci nad Sázavou, ul. Komenského  

Bližší informace na internetu: 
sbdtynec.webnode.cz 

 

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla  

Týneckých listů je v pátek 7. dubna 2017 
Tento termín je závazný.

Městské slavnosti 
Týnecký střep 5. srpna 2017
Řemeslné a farmářské trhy 

na Pěší

Kontakt pro prodejce:
MěÚ Týnec nad Sázavou, 

Lenka Morávková, tel. 778 097 516,
e-mail:moravkova@mestotynec.cz
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Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout

Podle nové legislativy v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat 
k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra, což bylo ještě před pár lety 
nepředstavitelné množství. Nakonec jsme to opravdu dokázali.

Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v 
každé členské zemi ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu 
na každého obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně dětí 

v průběhu posledních let připadá více než 6 kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný nový 
způsob výpočtu kvót, který významně navýšil počet kg sesbíraného elektra na osobu.  Bez problémů požadavek evropské 
směrnice splnili, tak jako doposud, dokonce i s rezervou. 

Výpočet kvót – kg sběru na osobu 
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství vysloužilého elektra, jaké 

odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 
175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v roce 2016 naznačují, že by se to mohlo podařit nové parametry naplnit. Jen sběrnými místy 
vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října 2015 na 30 000 tun starých spotřebičů, což 
odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014. A množství vysbíraných elektrospotřebičů neustále vzrůstá. Věříme, že především 
díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší kvótu s rezervou naplníme.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení 
a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje 
a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených 
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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www.centrumspirala.eu

Jakub Adam Kunický-Kadeřnictví Spirála

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
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Vaše oblíbené stavebniny 

Otevřeno:  Po-Pá 

     8:00—16:00 

Od dubna otevřeno i v  

Sobotu 8:00—12:00 

 

Vlastní autodoprava: Vše 
Vám rádi odvezme 

20% 
Sleva  

 
Na zdící materiál Ytong a 
Porfix, který je skladem 

Přijmeme: 

 Obchodního zástupce 

 Řidiče skupiny C 

 

 

Kontakt:  Luční 567 (u Dandylandu) 

  tynec@stavba-x.cz 

  tel: 603 195 896 
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Vypočítej

příklad 

Myslete
eko-logicky!
Vysloužilé zářivky, LED diody a úsporné žárovky do běžného odpadu nepatří. Přes 95 procent materiálů, 

ze kterých jsou vyrobené, je totiž díky recyklaci možné znovu využít. Navíc obsahují stopové množství rtuti, 

která je nebezpečná pro životní prostředí. Vyřazené úsporné světelné zdroje lze vrátit v elektro prodejnách při 

nákupu nových, ve sběrných dvorech obcí či je uložit do malých sběrných nádob, které se nacházejí 

v obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě firem. Nejbližší sběrné místo si můžete jednoduše 

najít na vašem mobilu nebo tabletu – stačí si stáhnout aplikaci „Kam s ní?“.

1
7

8

?

Správná odpověď: sedmnáct 



24 strana Týnecké listy únor 2017 

Týnecké listy – dvouměsíčník, číslo 1/2017, ročník XXVII, vycházejí 7. 3. 2017. Vydává Město Týnec nad Sázavou, IČ: 00232904. Povoleno pod registračním číslem:  
MK ČR 10762. Distribuce ve městě Týnec nad Sázavou. Redakční rada ve složení: L. Morávková (lm), E. Bartůšková, I. Nováková, M. Timplová. 

Redakce Týneckých listů si vyhrazuje právo příspěvky dopisovatelů redakčně zkrátit, upravit, případně neuveřejnit. Adresa vydavatele: Městský úřad Týnec 
nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, e-mail: radnice@mestotynec.cz, www.mestotynec.cz. Náklad 2550 ks.


