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Milé čtenářky, vážení čtenáři
tyto Týnecké listy na nás
dýchnou atmosférou letních dnů a prázdninových
dobrodružství. Připomeneme si Městské slavnosti, Rock Park i Týnecký
střep na hradě. Poprvé
v historii jsme slavnosti
města rozprostřeli do celého víkendu. S troškou obav jsme čekali, jaká bude návštěvnost.
Jste skvělí. Přišlo Vás opravdu hodně, a to
i přesto, že sluníčko nás nešetřilo a hřálo
jako o život. Děkuji Vám, a také všem, kdo
se na pořádání a hladkém průběhu tak velké
a náročné akce podíleli. Díků a pochval není
nikdy dost, takže bych ještě rád poděkoval
za Vaši toleranci a pochopení při rekonstrukci vodovodu na Benešovské. Pracovníci VaK
Týnec s.r.o. dělali, co mohli, aby termín úplné uzavírky zkrátili co nejvíce a průjezdnost
komunikace tak umožnili i za cenu vlastního
bezpečí. V září nás čeká ještě pokládka nového povrchu, což také přinese dopravní omezení. Více informací najdete uvnitř tohoto čísla.
Úspěšně se rozbíhá stavba nové tělocvičny. Už
na jaře by měla být v provozu. Konečně jsme
také snad našli společnou řeč se zhotovitelem
přístavby školy, takže v listopadu by mělo být
hotovo. 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

• Proběhla valná hromada Teplárny Týnec. Cena
tepla by se neměla měnit.
• Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo na svém
YouTube vizualizaci D3 včetně přivaděče
do Týnce
• Na podnět Bytového družstva Bystřice bude
projednáno zkrácení lhůty udržitelnosti projektu sídliště Kněžina z 20 na 10 let. Tzn., že
udržitelnost projektu skončila v roce 2017.
Zastupitelstvo v prosinci projedná převod
vlastnického podílu města v bytových domech
na Bytové družstvo Bystřice dle již uzavřených
budoucích smluv.
• Proběhlo zahájení stavby tělocvičny. Staveniště jsme firmě Fastav Bau předali 20. 7. 2017.
Stavba by měla být dokončena na jaře 2018.
• Rekonstrukce Benešovské ulice – vodovod je
dokončený a nové přípojky jsou v provozu,
dokončujeme chodníky, parkovací stání a záliv
pro autobus. V září bude následovat pokládka
nového povrchu od hřbitova k hotelu (provede
Středočeský kraj).
• Stavba kruhového objezdu pod hotelem je při-

pravena. Realizovat ji bude Středočeský kraj
na jaře 2018. O dopravních omezeních Vás
budeme včas informovat.
• Získali jsme dotaci na dokončení chodníku
v Čakovicích. V nejbližší době proběhne výběrové řízení, chodník by měl být dokončen ještě
letos.
• Připravujeme manuál povrchů a mobiliáře
města. Koncept dokumentu dostala rada města
k připomínkám. Cílem je sladit vzhled používaných materiálů při rekonstrukcích povrchů
a obnově mobiliáře (lavičky, koše,…).
• Město ve spolupráci s Úřadem práce prostřednictvím Technických služeb nabízí pozice pro
nezaměstnané ve veřejné službě.
Informace o akcích:
Dokončeno - oprava brány do hradního areálu,
přechod před Českou spořitelnou
V realizaci - zateplení sokolovny v Kostelci, přístavba školy, obnova veřejného osvětlení
Výběrová řízení - zateplení MěÚ, střediska
Rozpracované projektové dokumentace:
Chodník Podělusy, Chodník Zbořený Kostelec,
Chodník Brodce, Lávka Brodce
Připravujeme - vodovod a kanalizace v místních částech
Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Příkazní smlouva s Ing. Marií Balatovou
na technickou pomoc při zajišťování přípravy
stavby a technický dozor nad prováděním stavby „Přístavba pavilonu a tělocvičny Základní

školy Města Týnec nad Sázavou - II. etapa“.
Cena je 198.500 Kč
• Smlouva o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s Petrem Prokýškem ve funkci koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavební dílo „Přístavba ZŠ Města
Týnec nad Sázavou - II. etapa - tělocvična“.
Cena je 5.200 Kč za plán BOZP, 7800 Kč/
měsíc za koordinaci (5.000 Kč/měsíc v případě
souběhu stavby ZŠ a tělocvičny)
• Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě s Ing. Marií
Balatovou na technickou pomoc při zajišťování přípravy a technický dozor nad prováděním
stavby „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou – I. etapa“. Dodatek prodlužuje termín
plnění do 31.10.2017 v návaznosti na termíny
dle smlouvy se zhotovitelem stavby (o 4 měsíce) za cenu 96.000 Kč
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi č. PP1618 s Petrem Prokýškem ve funkci koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavební dílo „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou – I. etapa“. Dodatek prodlužuje termín
plnění do 31.10.2017 v návaznosti na termíny
dle smlouvy se zhotovitelem stavby
• Smlouva o výpůjčce týnecké kameniny s JAWA
Moto spol. s r. o. do prostor JAWAMUZEA
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb s MT Legal s.r.o. – zateplení budovy městského úřadu a zdravotního střediska
a projektových prací na vodovod a kanalizace.
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Dodatek rozšiřuje předmět smlouvy o provedení výběrového řízení na zateplení budovy střediska. Cena se navyšuje o 39.000 Kč bez DPH
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Josefem Čábelkou na opravu střechy muzea v Týnci nad
Sázavou. Dodatek zvyšuje cenu díla za vícepráce o 38.720,40 Kč bez DPH. Změny stavby
vznikly dle požadavku dotčených orgánů (památkářů).
• Smlouva o dílo se Stavební firmou Pazdera
s.r.o na zhotovení díla Stavební úpravy budovy
sokolovny čp. 82 ve Zbořeném Kostelci za účelem snížení energetické náročnosti za cenu
3.235.728,82 Kč
• Smlouva o dílo se společností B. E. S. s.r.o.
na provedení stavby Chodník Benešovská
za cenu 3.977.774 Kč
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• S mlouva se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na službu IP komplet. Předmětem
je zajištění hlasového řešení (pevné linky)
a připojení objektů MěÚ, knihovny a muzea
k internetu. Smlouva je uzavřena se závazkem na 36 měsíců. Měsíční cena dle objemu
hovorů se předpokládá cca 9700 Kč/měsíc.
• Dodatek č. 2 s TOP CON SERVIS s.r.o.
ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci lávky přes
řeku Sázavu u Jawy.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Jiřím Píseckým na opravu vstupní brány týneckého
hradu. Dodatek mění termín dokončení díla.
Rada schválila rozpočtové opatření – drobné
úpravy rozpočtu
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Proběhlo setkání s ředitelkami školy, školky
a jídelny. Mimo jiné bylo projednáno čerpání rozpočtu příspěvkových organizací, účast
na tvorbě místního akčního plánu ve vzdělávání, plán prací prováděných o prázdninách
a organizace zahájení nového školního roku
v souvislosti se stavbou tělocvičny a přístavbou
školy.
Rada vybrala seznam chodníků a komunikací, které se budou v roce 2017 opravovat.
Nový asfaltový povrch dostane komunikace
v Chrástu vesnici u transformátoru (mezi čp.
120 a 173) a ulice Jílovská před čp. 260-261.
Opravy chodníků: na Benešovské od knihovny
ke staré škole, přechod u Spořitelny, v Chrástu
vesnici od bývalého obchodu podél hlavní silnice k transformátoru (u čp. 101)

Stavba tělocvičny byla zahájena
Jak pokračuje jedna z největších investičních akcí města posledních let,
přístavba školy a výstavba nové tělocvičny, Týneckým listům popsal
místostarosta Bedřich Pešan:
Stavba nové tělocvičny byla zahájena 20. července převzetím staveniště a podpisem předávacích protokolů mezi městem a zástupci společnosti FASTAV BAU, s.r.o. V současné
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době probíhají zemní práce pod budoucími chodníky, betonují se základy tělocvičny a připravuje se venkovní kanalizace. Nová tělocvična za více než 30 milionů korun by měla
být dokončená v dubnu. Město na její výstavbu získalo dotaci
ve výší 90 % nákladů z Ministerstva financí.

www.mestotynec.cz
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Pokračuje také výstavba spojovacího krčku
mezi oběma školními pavilony. Hotová je
hrubá stavba i s okny, vnitřní rozvody vody,
kanalizace, elektro a topení. Dokončená jsou
i protiradonová opatření. V listopadu budou
mít žáci k dispozici tři nové plnohodnotné

www.mestotynec.cz
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učebny, nové šatny a sociální zařízení. Pro
vedení školy přibyde také kancelář. Celkové
náklady jsou ve výši 28 milionů korun, z toho
18,5 milionu pokryje dotace z Ministerstva
financí.
lm
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Rekonstrukce Benešovské

Benešovskou lemují nové chodníky. Kamenná dlažba tak lépe doplňuje historický
ráz města. V září nás ještě čeká pokládka nového povrchu komunikace, která na čas ulici
opět úplně uzavře. Řidiči musí zvolit objízdné
trasy. Proč k tomu dojde až v září, vysvětluje
starosta Martin Kadrnožka:
Až v únoru nám Středočeský kraj, jako
vlastník této komunikace, poskytl informaci,
že Benešovskou hodlá opravit. Aby k rekonstrukci mohlo dojít, nejprve se musí vyměnit
vodovod, opravit chodník a pak teprve může
dojít na výměnu povrchu vozovky. Jsou to
velké a nákladné stavby, jejichž příprava je
náročná na čas. Bylo nutné zajistit financování, zpracovat projektovou dokumentaci, a to
nejen na vodovod, ale i chodník. Následoval
proces získání stavebního povolení, projed-

Projekty a dotace
PODANÉ ŽÁDOSTI:

nání a provedení výběrového řízení. Od začátku jsme se snažili o co nejrychlejší vyřízení
těchto administrativních věcí, aby se mohlo
co nejdříve přistoupit ke stavbě. Za 4 měsíce
od zveřejnění záměru kraje jsme v červenci začali stavět vodovod, stavba chodníků se
dokončila v srpnu a k rekonstrukci povrchu
komunikace tak návazně dojde v září. Není
možné z technických důvodů zároveň dělat
opravu vodovodu a chodníků, stejně tak nejde
dělat současně oprava chodníků a povrchu vozovky.
Jak to bude s termíny?
Stavba komunikace potrvá v nejlepším možném případě 14 dnů. Začít by se mělo 11. září.
Nevíme ale, co všechno zhotovitel najde pod
stávajícími konstrukčními vrstvami komunikace. Proto byla ponechána rezerva a uzavírka
je plánovaná na 3 týdny. Harmonogram prací
vypadá následovně. Nejprve se dva dny bude
frézovat povrch. Poté následuje dvoudenní
příprava kanálů a uzávěrů do správné výšky
a pak, opět dvoudenní, rekonstrukce konstrukčních vrstev. Pokládka povrchu zabere
4 až 5 dnů. Podkladní vrstvy se navíc budou
zpevňovat speciální geotextilií, aby se zamezilo budoucím propadům a poklesům vozovky.
Je nutné zdůraznit, že před pokládkou finální

Lokalita pod duby – místo k procházkám
nebo stezka strachu?

Dopravní terminál Týnec nad Sázavou
• žádost o dotaci z Integrovaného
regionální operačního programu
• celkové předpokládané náklady projektu
32,6 mil. Kč
• dotace 29,3 mil. Kč
Rekonstrukce skládky Vánovec
• žádost o dotaci z Operačního programu
životní prostředí
• celkové předpokládané náklady projektu
8,1 mil. Kč
• dotace 6,9 mil. Kč
Pořízení nové automobilové stříkačky
pro SDH Pecerady
• žádost o dotaci z programu Ministerstva
vnitra
• celkové předpokládané náklady 6 mil. Kč
• dotace 2,5 mil. Kč

SCHVÁLENÉ PROJEKTY:
Chodník Čakovice II. etapa
• celkové náklady projektu 2,5 mil. Kč
• dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury 1,4 mil. Kč
• realizace září – listopad 2017
Martin Kadrnožka,
starosta města
4

vrstvy asfaltu, právě díky této speciální úpravě,
není možný ani částečný provoz.
Kudy budeme jezdit?
Rekonstruovaný úsek Benešovské bude úplně uzavřen, ale křižovatka na Krusičany bude
průjezdná a křižovatka od Společenského
centra pravděpodobně po většinu doby uzavírky také. Stejně tak místní ulice u Janovického
potoka. Ty bychom rádi označili přechodnými
značkami upravujícími jednosměrný provoz.
Tím by se mělo zabránit kolizím při potkání
dvou vozů.
Závěrem ještě znovu zdůrazním, že opravdu
stavbu nešlo urychlit nebo udělat jindy. Odměnou za tuto komplikaci nám bude krásná nová
silnice i chodníky a čistá voda z nového vodovodu. Obyvatelům moc děkujeme za pochopení.
lm

Lokalita nad školou je oblíbeným místem seniorů, maminek s kočárky i dětí z mateřské a základní školy. Stromy poskytuji stín, na lavičkách
si odpočinou ušlé nohy ať malých nebo velkých
výletníků. A že se jich tu za den vystřídá. Přesto
je zde stále pěkně a čisto. Což ovšem většinou
platí jen do pátečního večera. Pak lavičky obsadí
parta mladých lidí, kteří stejně jako všichni jejich
vrstevníci, mají potřebu se sdružovat a bavit. Proti tomu nelze nic namítat, pokud jsou dodržena
ta nejzákladnější pravidla. Alkohol zde nepijí nezletilí, nekonzumují se tady drogy, svou zábavou
neobtěžuji okolí a uklízí po sobě odpadky.
To ovšem nefunguje. Město se snažilo řešit vše
domluvou, městská policie na místo pravidelně
zajížděla, aby bavící se mládež usměrnila. Technické služby zvýšily frekvenci úklidu a vysypání
košů. Přesto se pro množství odpadků, které
tam popíjející mladí víkendová rána nechávají,
nedá po cestě ani projít, nemluvě o tom, že lidé
v okolních domech nemohou kvůli hluku spát.

Proto město svolalo jednání se zástupci policie,
místních obyvatel a mládeže. Až na poslední
jmenované se zúčastnili všichni.
Závěr tedy je:
• Městská policie bude v lokalitě provádět pravidelné kontroly, a to jak na alkohol u mladistvých, tak na přítomnost psychotropních látek.
• Dodržovat se bude jednoduché pravidlo. Pokud
lahev (nebo cokoli jiného) přinesu, tak to při
cestě domů zase odnesu.
• Porušení nočního klidu bude bráno jako přestupek s následným projednáváním před přestupkovou komisí.
• Pokud přesto problémy budou přetrvávat, město zváží zavedení vyhlášky o zákazu popíjení
alkoholu na veřejnosti.
lm
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Tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na uzavření příkazní smlouvy na pozici
správa domu s pečovatelskou službou č. 520 v Týnci nad Sázavou

Předpoklady:

• věk nad 18 let
• fyzická zdatnost odpovídající požadované práci
• manuální zručnost
• vstřícný a ohleduplný přístup k obyvatelům DPS

Přihláška musí obsahovat:

• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu
• profesní životopis
• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:

• smluvní odměnu ve výši 17 000 Kč
• služební byt 3 + 1 s balkonem (94,33 m2, nájemné 70,00 Kč/m2 + služby)
• nástup dle dohody
Konečný termín pro podání přihlášek je 7. 9. 2017 do 14.00 hod. Na obálku uveďte
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – SPRÁVA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – NEOTVÍRAT“.
Přihlášky zasílejte písemně na adresu:
Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Ing. Miloše Albla, tajemníka MěÚ,
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.
Vybraní účastníci budou pozváni k osobním pohovorům dne 19. 9. 2017.
Tajemník si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.
Kontakt:
MěÚ Týnec nad Sázavou
Ing. Miloš Albl – tel.: 317 701 612
pí. Marta Vrkoslavová – tel. 317 701 933

www.mestotynec.cz
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Dopravní terminál už příští rok
Osm let čekalo město Týnec nad Sázavou
na nový dopravní terminál, který by zlepšil kulturu cestování hromadnou dopravou
i plynulost automobilové dopravy a zároveň
zvýšil bezpečnost pěších. Stavba, o níž se začalo hovořit už v roce 2009, je, zdá se, na dosah. V červenci byla podána žádost o dotaci
a je velká pravděpodobnost, že bude vyřízena
kladně. Na projektu s městem od začátku spolupracuje společnost Posázaví o.p.s.
„Celý postup přípravy jsme průběžně konzultovali s poskytovatelem dotace. Nejdřív byl
podán projektový záměr a až po jeho schválení
se pracovalo na žádosti o dotaci a studii proveditelnosti. Úspěšnost je velmi pravděpodobná,
takže příští rok by se mohlo začít stavět,“ řekla
ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka
Zemanová. Posázaví o.p.s. podle ní dohlíželo
na administrativní stránku věci – ve spolupráci s projektovou manažerkou města Týnec
nad Sázavou Martinou Höhnovou hlídalo,
aby byly v pořádku veškeré přílohy a podklady projektu i studie proveditelnosti. „Velice
úzce jsme spolupracovali s projekční kanceláří,
která dodávala podklady k hodnocení, a ihned
jsme je konzultovali s poskytovatelem dotace,

Jak pomohla
Evropská unie
a Evropský sociální
fond naší obci?
V letech 2015 – 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací
(VPP) také v rámci projektu realizovaného
v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu
Zaměstnanost. Oba operační programy
jsou financovány z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1. 5. 2016 do 31. 1. 2017 byla
v Týnci nad Sázavou v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na VPP částkou
138 028 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu. Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných
prostranství, komunikací a zeleně ve městě,
s cílem zaměstnání obtížně umístitelných
osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř.
se zdravotním postižením (omezením) apod.,
kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní
místa jsou zejména přínosem k celkovému
zlepšení vzhledu a životního prostředí města
a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.
Alena Voláková, kancelář tajemníka
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kterým je ITI Pražská metropolitní oblast,“ dodala Bohunka Zemanová.
Předpokládané náklady na realizaci projektu
jsou 32,6 milionu korun, z toho 29,3 milionu
korun by měla pokrýt dotace a zbytek zaplatí
město. Stavět by se mělo začít v březnu 2018
a práce potrvají osm měsíců.
O úpravě nádraží v Týnci nad Sázavou se
hovoří už od roku 2009. Od té doby město
průběžně jednalo s Českými drahami, Správou železniční a dopravní cesty, Středočeským
krajem i architekty. Z iniciativy Posázaví o.p.s.
vznikla v roce 2010 jako součást dotovaného
projektu Vlídná nádraží studie úprav železniční stanice a sousedního autobusového nádraží
v Týnci. Vlakové nádraží, nástupiště a železniční trať byly rekonstruovány v letech 2015–
2016 v rámci projektu revitalizace trati Praha
– Vrané nad Vltavou – Čerčany. Na něj teď
naváže připravovaná přestavba autobusového nádraží, které je ve vlastnictví města. V prostoru dopravního terminálu budou vhodně
a přehledně uspořádané nástupy aww výstupy
doplněné bezbariérovými komunikacemi pro
pěší a celý terminál bude napojen na okolní komunikace pro pěší a cyklisty. Součástí

projektu bude i parkovací systém B+R pro 14
jízdních kol.
Cílem projektu je vybudovat funkční
a pohodlný dopravní terminál, který zvýší
kvalitu a zatraktivní využívání hromadné
dopravy. Její uživatelé budou mít k dispozici odbavovací halu se sociálním zázemím,
moderní informační systém i místa pro odložení jízdních kol. Terminál tak propojí
více druhů dopravy, což by mělo cestující
motivovat k většímu využívání veřejné dopravy proti individuální dopravě osobními
automobily.
Týneckému nádraží se tedy blýská na lepší
časy. „Nádraží v Poříčí nad Sázavou, které bylo
také řešeno v projektu Vlídná nádraží, tolik štěstí nemělo. Opravy se nedočkalo a bylo zbouráno,“
poznamenala Bohunka Zemanová. Podařila se
ale podle ní jiná věc – provázat týnecký dopravní terminál s podobnými připravovanými
stavbami v Benešově a Sázavě, u jejichž vzniku byla také společnost Posázaví o.p.s. V brzké
době by tak v regionu měly vzniknout tři moderní dopravní uzly.
Jaroslava Tůmová,
Posázaví o.p.s.

Pro nové strávníky
Přihlášku ke stravování naleznete na www.sjtynec.cz.
Je nutné:
1) • vyplnit přihlášku na webových stránkách a odeslat
(přihláška je platná od 1. do 9. třídy)
• zřídit si inkaso u své banky č. sběrného účtu ŠJ 100003401/0800
		
V.S. se nezadává
částka 1 000 Kč
		
k 15. dni v měsíci (od září 2017) na dobu neomezenou
Přihlášení dvou a více dětí na inkasní platbu
• navýšit inkaso na 2 000 Kč, nesmí být zadán variabilní symbol,
kopii inkasa přinést do kanceláře ŠJ, zakoupit si čip za 135 Kč
2) vyzvednout a vyplnit přihlášku v ŠJ, zaplatit zálohu 600 Kč a čip

Platby:

• INKASEM - sběrný účet 100003401/0800 k 15. dni v měsíci,
strženo dle projedených obědů
•B
 ĚŽNÝ ÚČET 325914329/0800, trvalý příkaz k 3. dni v měsíci,
částka 600 Kč
DOPORUČUJEME:
zvolit platbu inkasem, o stržení částky se postaráme za Vás,
platíte částku za skutečně projedené obědy za minulý měsíc

Pro všechny žáky
Platby inkasem
4. 9. 2017 je oběd pro žáky přihlášen a nebude možnost ten den oběd
telefonicky zrušit
Platba trvalým příkazem
Zálohu 600 Kč je nutné zaslat na běžný účet ŠJ do 25. 8. 2017
Dále 3.10., 3.11., 3.12…
Pro dospělé strávníky
Dospělí strávníci mohou odebírat obědy
od 4. 9. 2017 12.00 h. – 12.30 h.
Nahlaste se po tel. 317 701 313 nebo v kanceláři ŠJ Komenského ul.
Inkasní platba - č. účtu 100003401/0800, navyšte si limit 1 500 Kč
Čipy nové za 135 Kč nebo přehraji Vaše již použité.
Přeplatky za stravu byly vráceny na Váš účet do 15. 7. 2017.
Otevírací doba ŠJ pro výdej obědů 4. září 2017
9.00 h. – 10.00 h.
prvňáčci s rodiči – den otevřených dveří
10.30 h. – 13.00 h.
ostatní žáci
12.00 h. – 12.30 h.
dospělí strávníci do jídlonosičů

OS Čakovice
Čakovice –– Týnecko
Týnecko
OS
MěstoTýnec
Týnecnad
nadSázavou
Sázavou
aa Město
Vássrdečně
srdečnězvou
zvouna
na
Vás

Veškeré informace jsou také vyvěšeny na obou
školních jídelnách a na webových stránkách školní jídelny

www.sjtynec.cz.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců školní jídelny.
Malinová Jana, ředitelka ŠJ

Vodovod v Týnci – levý břeh
V nedávné době, kdy se Týnec, dá se říci, rozkládal jen na levém břehu
řeky Sázavy, byly u většiny domů studny. V okolí hájovny Taranka asi
roku 1915-20 byla vybudována velká studna a vodné se vedlo potrubím, místy dřevěným (později nalezeno).
Voda byla vedena podle silnice okolo školy, kde naproti, kde jsou nyní
schody „U Štrumláku“, bylo první veřejné vodovodné stanoviště. Další
vodovodní přístupný bod byl ve výklenku naproti hospodě U Heřmanů. Ten byl nejdéle funkční do šedesátých let, i když byla již voda z vodojemu z Taranky.
Nikdy nezamrzla, byla vždy kvalitní, což potvrzoval pan doktor Vaněček rozbory. Další, třetí vodovod byl z tohoto rozvodu ukončen v místech před domky u Krakovců a Čečilů. Vodovod U Heřmanů se zrušil,
což byla škoda. Při poruchách vodovodu vždy byla voda kvalitní a nezamrzala, ale člověk si pro ni musel dojít.
To by bylo asi tak vše k připomenutí, že se udělal nový řád. Většinou si neumíme ani uvědomit, jaká je to vymoženost otočit kohoutkem a voda nám v každém bytě teče. Když ale neteče, tak přemýšlet,
kam pro ni dojít, anebo když to město nahlásí, tak se natočí předem
do nádob. Nyní bude voda s jistou zárukou, že hlavní řád bude bez
poruch.

jízdana
nakoni,
koni,slackline,
slackline,stezka
stezkanaboso,
naboso,
soutěže, ,jízda
soutěže
občerstvení
občerstvení

od 14:00
14:00 hodin
hodin na
na hřišti
hřišti
od

Bližší informace o akci: Petr Mergeš, tel: 606 283 595, email: ovcakovice@centrum.cz
Bližší informace o akci: Petr Mergeš, tel: 606 283 595, email: ovcakovice@centrum.cz
www.mestotynec.cz
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Hřiště v Chrástu doplnily
nové herní prvky
Děti v Chrástu dostaly od města dárek na prázdniny. Na základě
návrhů místních obyvatel a ve spolupráci s osadním výborem bylo
hřiště v sídlišti vybaveno novými herními prvky. Děti mohou vybít
svou přebytečnou energii například na nové šplhací lanové pyramidě, která je vysoká 3, 5 metru. Houpací koník na pružině a set houpaček i s houpacím hnízdem udělal radost především těm menším.
Ve spolupráci s Technickými službami Týnec byly doplněny také nezbytné bezpečné dopadové plochy, které splňují normy ČSN 1177.
Opravy se dočkalo i menší hřiště v sídlišti před č.p. 224. I tady
byly zhotoveny bezpečné dopadové plochy pod stávající herní prvky,
opraven dětský kolotoč, a i tady se mohou mrňata houpat na novém
houpacím koníkovi. Za herní prvky včetně dopravy a montáže město zaplatilo 165 559 Kč.
Pavel Vilímek

To by bylo asi tak vše k tomu, že v Týnci byla voda dost zajímavým
problémem už dříve.
Jiří Mlejnský
www.mestotynec.cz
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Týnecký střep

Největší změnou oproti minulým ročníkům bylo, že Týnecký střep se konal v sobotu
i v neděli a oba dva dny jsme začínali již v 10
hodin. V sobotu nás dopoledne přivítal hrabě
Drákula a krásná upírka předvedla svůj tanec.
Letos jsme poprvé na hradě v Týnci viděli
a slyšeli skvělou kapelu Bakchus, která nám
během celého dne hrála středověké písně.
Berounští měšťané přijeli se zbrusu novým
programem – Krásná upírka a tanečnice, souboj upírů. Taneční skupina Aventir předvedla
nádherný akrobatický balet, při kterém se li-

dem tajil dech. Vagabundus colective si připravili vtipné žonglování, při kterém se zapojovali a pomáhali i diváci. Divadlo Incognito
zahrálo pohádky – Perníková chaloupka,
Perseova dobrodružství a Návštěva u Hanokriových.
Dětský komorní soubor Cenerentola se nám
na závěr představil na letním pódiu a měl veliký úspěch.
V neděli k nám bylo trochu přívětivější počasí, oproti sobotnímu vedru se mírně
ochladilo, a tak jsme si neděli maximálně
užili. Šermíři Grex v 10 hodin zahájili program ve svém Landsknechtském ležení, kam
verbovali i místní děti. Na neděli přijalo pozvání Naše divadlo Evy Hruškové a Jana
Přeučila. Lavičky pod lípou již v půl desáté
praskaly ve švech a Šípková Růženka mohla
začít – potlesk byl veliký, herci dostali květiny a na kopečku vedle pódia se mohly začít
tančit Historické tance staré Anglie. Když
se dotančilo a holčičky se dosyta vynadívaly
na krásné šaty, mohli jsme začít se soutěžemi. Cen bylo opravdu hodně a dostalo se
na všechny – kalendáře od Honzy Volfa, bonbóny, jízdy na poníkovi, malování na obličej,
trdelník, keramika, placky…
V neděli nám přijela zahrát středověká kapela Subulcus, která si i sama vyrábí historické
nástroje. Eva Hrušková a Jan Přeučil zahráli
ještě dvakrát, Čerta a Káču a Pověsti české –
jejich představení milují jak děti, tak dospělí
a na návštěvnosti to bylo opravdu znát. Na závěr manželé dostali dárek k jejich nedávným
životním výročím. Další novinkou bylo po oba

dva dny vystoupení Jaroslava Pelíška se sokolnickými ukázkami. V sobotu k nám dokonce
přijel na koni, předvedl krásné dravce, zapojil
i diváky a z jeho povídání jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého. Doufáme, že přijede i příští rok, protože diváci byli nadšení.
Z dílen byla po oba dva dny na výběr keramika, výroba placek se jménem, výroba ozdob
z korálků a drátků, malování na textil. Děti se
po oba dva dny mohly projet na poníkovi nebo
na historickém kolotoči, nechybělo ani oblíbené malování na obličej, připraveno bylo spoustu
omalovánek a krásné odměny od Honzy Volfa,
který současně na hradě vystavuje.
Tržiště bylo letos opravdu různorodé. Návštěvníci si mohli vybrat od různých druhů
bižuterie a keramiky, přes dřevěné hračky, luky
a kuše, mýdla a kosmetiku z kozího mléka,
až po šité dekorace, knížky, výrobky z pedigu
a mnoho dalšího. Ovčí babička předla na kolovrátku a prodávala své výrobky z ovčí vlny.
Nechyběly pamlsky z Krišnova dvora a oblíbený trdelník, ochutnávalo se výtečné víno
z Lechovic. Velký úspěch měly výrobky chráněných dílen z Tloskova a Diakonie Zvonek.
Věštkyně u nás letos byla na hradě poprvé
a věštila návštěvníkům z ruky a z karet, zájem
byl obrovský.
Příští rok nás čeká veliké výročí – 700 let
od první písemné zmínky o Týnci. Již nyní
chystáme program Týneckého střepu zaměřený na historii našeho města a budeme se
na vás těšit v roce 2018.
Magdalena Timplová,
Kastelánka hradu Týnec

Týnecký střep letos poprvé do svých oslav zapojil i řeku. A to díky převozníkovi Bisportu,
který naštěstí nepředával lidem jako v pohádce
vesla na věčnost, ale bezpečně návštěvníky slavností převezl z jednoho břehu Sázavy na druhý.
Měli jsme tak možnost být v jedné chvíli diváky
roztomilých pohádek nebo jiných krásných dobových vystoupení na hradě, aby se z nás vzápětí stali posluchači, tanečníci, ale i zpěváci tvrdé
rokové hudby v podání současných interpretů
tohoto hudebního žánru na Rock Parku před
úřadem. Přesně uprostřed, mezi oběma těmito
na první pohled zdánlivě zcela odlišnými světy,
na prosluněném palouku v kempu v Náklí, se
mohly děti vyřádit na nafukovacích atrakcích,
zatímco rodiče odpočívali na trávě u řeky. Letní
idylu zpestřilo vystoupení rytířů, k tomu pivo,
limonáda, zmrzlina, cukrová vata, trdelník. Prostě léto…Tak zase za rok, nezapomeňte
lm
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Letní divadelní scéna v Posázaví
Letní divadelní scéna v Posázaví se letos
u hradu pod lípou konala již počtrnácté.
V průběhu července a srpna se na venkovním pódiu hradu Týnec vystřídalo šest profesionálních divadel hrajících pro děti. U dětí
velice oblíbený mladý herec Jan Hrubec se
představil se zbrusu novou autorskou pohádkou O princi z knížky. Bářino toulavé divadlo
zahrálo pohádku Jak se Bačkůrka skamarádil.
V pohádkovém činoherním písničkálu Divadla KAPSA Andělská Hora nás děj zavedl
do jedné nejmenované jihočeské vesnice. V té
žil chudý chalupník Kuba. Aby si zaslou-

žil srdce Marjánky ze statku, musel se vydat
do světa.
Cestou na něj čekalo mnoho nástrah a pokušení, ale kdo má zlaté české ručičky a zlaté
srdce, nikde se neztratí. A že to všechno dobře
dopadlo, jsme se přesvědčili v pohádce plné
známých lidových písniček a veselých zvířátek.
Jarmila Vlčková z Divadla u staré herečky přijela opět se svými krásnými loutkami
a v pohádce Líná Liduna a tři přadleny dětem
předvedla, že lenost není vůbec hezká vlastnost…
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MC Motýlek nová sezóna začíná od 11. září 2017

V srpnu nám pod lípou zahrál pohádkový dědeček Jan Bílek, svým zvučným hlasem
rozesmál nejen děti, ale i dospělé, pohádkou
Zlatovláska. Divadlo ŠUS představilo svou
poučnou a výchovnou pohádku Ulhaná princezna. Všechny pohádky nakonec dobře dopadly, jak to u našich krásných českých pohádek bývá a nám už nezbývá nic jiného, než se
zase těšit na další, tentokrát patnáctý ročník
Letní divadelní scény v Posázaví.
Magdalena Timplová,
kastelánka hradu Týnec

A máme tu konec léta, a s tím plánování co zajímavého budeme
na podzim s dětmi dělat. Jsme velice rádi, že Vám v našem mateřském
centru můžeme nabídnout vedle známých navštěvovaných kroužků
i něco nového. Dětský úsměv je pro nás základ a proto chceme, aby

Rozvrh pravidelných aktivit platný od 11. 9. 2017
9.00 – 10.30
PONDĚLÍ

MIMIKLUB

ÚTERÝ
TANEČNÍ KROUŽEK
Jitka Stibůrková (od 2 let)

SKUPINKA PRO KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ
Lída Klimusová

Jana Ledecká (od 4 let)

DRAMAŤÁČEK

CVIČENÍČKO

ZIMNÍ HERNA

ŘÍKANKY A ZPÍVÁNKY

Míša Krásová (od října)

TVOŘENÍ

KURZ JÓGY

Margit Koláčková (od 19 h.)

Katka Vojířová (od 18 m)

PRAVIDELNÉ AKTIVITY PRO DĚTI

PLÁNOVANÉ PŘEDNÁŠKY A KURZY V MC MOTÝLEK

Tanečky středa 8:30 – 9:30
• tanečky pro děti do 4 let pro radost z pohybu
Hračkování úterý 9:30 – 11:00
• hernička pro děti od 1,5 roku, podle počasí v herně nebo venku
Mimi klub pondělí 09:00 – 10:30
• pro nejmenší batolátka a hlavně pro maminky, aby si vyměnily
zkušenosti
Cvičeníčko středa 09:30 - 11:00
• přijďte si protáhnout svá tělíčka
Zpívánky čtvrtek 09:30 – 11:00
• pro děti od 1 roku, hudba zábavnou formou
Zimní herna čtvrtek 16:30 – 18:00
• setkávání dětí i maminek v podzimním i zimním období bez omezení
věku
Čtení do ouška pondělí 10:30 – 12:00
• pro děti od 1 roku, čtení pohádek zábavnou formou a hraní
Skupinka pro kontaktní rodičovství úterý 15:00 – 16:30
• kroužek určený pro rodiče, kteří mají zájem o láskyplnou výchovu
a partnerství
Dramatáček úterý 16:30 – 17:30
• pro děti od 4 let, divadlo a hudba zábavnou formou
Tvoření pátek 09:30 – 11:00
• pro děti od 18 měsíců kroužek plný tvoření a vyrábění

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

KURZ KLASICKÉ JÓGY je určen pro vás, co už cvičíte jógu i pro
vás, co jste nikdy necvičili. V průběhu 1 a 1/2 hodinové lekce se budeme
společně nalaďovat relaxací, pozicemi, dýcháním a meditací na své tělo,
mysl i vstoupíme do svého nitra.
Zahajujeme v září 2017 každý čtvrtek v 19 h.

Více informací najdete na našich stránkách
www.mcmotylek.cz.
KONTAKT: info@mcmotylek.cz, FB Motylek.tynec
Kateřina Pikousová, organizační koordinátorka MC Motýlek
f tyneckevlneni

16.00 – 17.30

Lenka Mucková (od 12 m)

PRAVIDELNÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ:

www.mestotynec.cz

15.30 – 17.00

Jana Ledecká (od 1 roku)

HRAČKOVÁNÍ

PÁTEK
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10.30 – 12.00
ČTENÍ DO OUŠKA

Míša Krásová (od narození)

ČTVRTEK

V sídlišti v Chrástu nad Sázavou proběhl 10. června dětský den, kterého se zúčastnilo 60 dětí
ze sídliště, Slunečního domu a Krhanic. Děti soutěžily v zajímavých disciplínách – třeba střelbě
ze vzduchovky, stříkání hasičskou proudnicí na cíl nebo chůzi na chůdách. Velký potlesk sklidila
skupina historického šermu Kordyka za krásné vystoupení. Dále si děti mohly vyzkoušet ražbu
mincí a některé historické kostýmy. Osadní výbor děkuje MěÚ Týnec nad Sázavou, skupině
Kordyka SDH Krhanice a všem, kteří se podíleli na zajištění dětského dne pro naše děti.
Josef Štil

9.30 – 11.00

Katka Vojířová (od 18 m)

STŘEDA

Dětský den v Chrástu-sídlišti

Vás a hlavně Vaše děti naše kroužky bavily, vedle hry a potkávání nových kamarádů se tu děti také naučí něco nového. Podívejte se s námi,
co nás na podzim čeká. Letos pro Vás otevíráme známé i nové kroužky.
Vybrat si můžete pro děti od narození do 6 let.

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

ŘÍJEN:
• Těhotenství a porod – Beseda s dulou Mgr. Šárkou Kučerovou
• Látkové plenky a vše okolo nich – Prezentace Ing. Ilona Sochůrková
LISTOPAD:
•K
 urz nošení dětí pro začátečníky – lektorka nošení dětí a laktační
poradkyně Lída Klimusová
•A
 romaterapie pro děti – Přednáška Mgr. Eleonora Vydrová
PROSINEC
•V
 ýroba zdravého cukroví s malými dětmi – workshop
LEDEN:
•Z
 dravé boty, zdravá chůze, zdravé nohy, zdravé tělo – Monika
Smětalová
•K
 urz nošení dětí – úvazy na záda – lektorka nošení dětí a laktační
poradkyně Lída Klimusová
ÚNOR
•E
 kologická hygiena pro ženy – Prezentace Ing. Ilona Sochůrková
•V
 ýroba barefoot sandálů – HUARACHE – workshop Lída Klimusová

PLÁNOVANÉ MIMOŘÁDNÉ AKCE PRO DĚTI
ZÁŘÍ

23. 9. 2017	BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A POTŘEB

ŘÍJEN

8. 10. 2017
15. 10. 2017

LISTOPAD

PROSINEC

3. 11. 2017

STOPOVANÁ
PODZIMNÍ HRÁTKY V LISTÍ
PUTOVÁNÍ ZA SVĚTÝLKY

11. 11. 2017

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

15. 11. 2017

HALLOWEEN

5. 12. 2017

MIKULÁŠSKÁ

8. 12. 2017

VÁNOČNÍ FOCENÍ

15. 12. 2017

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

17. 12. 2017

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
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Cesta na Motocamp 2017 a zpět

Tři koníci v národních barvách nahoře u hradu v Poppi

Prý se mám podělit o nové zážitky. Když se lidé
ptají, jestli mě to s blížící sedmdesátkou nepřešlo, tak zatím ne. Letos byl Motocamp v italském
Poppi. V Itálii jsem na motorce ještě nebyla, tak
proč ne? Nebudu vám líčit zážitky z pobytu.
I cesta je někdy velký zážitek.
V pátek 16. června jsem chtěla vyjet v 8:00,
vyjela jsem v 10:00. Dle trasy na internetu
351km do Langenwangu. Ujela jsem ve skutečnosti 414. Dvakrát jsem zakufrovala, když
jsem si spletla Eggendorf s Eggenborgem,
což mě stálo nejen zajížďku, ale i nežádoucí
výlet do Mariazell.

Krásná zahrada u penzionu v St.Danielle

Když spatříte někde u nebe věž kostela, tak
si jen přejete, aby tudy nevedla vaše cesta. Načež se ocitnete v 1202 m n.m., i když byl váš
profil původně max. 905 m n.m., a všechny
cesty jsem vybírala podle vody, aby to bylo bez
serpentin. Radosti nepřidá ani avízo nebezpečných zatáček, kde nad úpějícím motorkářem rozpíná křídla anděl strážný. To už jeden
ví, že průšvih je na dosah. Jak patrno, přežila
jsem, ale nebyla jsem z toho nadšená.
Můj další cíl byl St. Danielle u Udine. Jestli
jsem včera bloudila, tak dnes mě jedna objížďka vyhnala na SS 54, a to přímo na Sella Nevea 1202 m n.m., ráj motorkářů, kde
jsem vůbec, ale vůbec nechtěla být. Byl to boj
o holý život, ale mé rodině to neříkejte. I když
oni tuší. Dostala jsem hrneček – můj oblíbený, na kterém stojí „Netrpím šílenstvím, já si
ho užívám“, což tedy sedí. Prostě objížďky
12

zakázat a všechny, kteří si myslí, že to označí
tak, že místní vědí a cizí
mají smůlu, bych nechala bloudit po cestách až
do úplného vyčerpání.
St. Danielle jsem našla po krásném pokynu, který mi dal jeden
pumpař, který jistě taky
jezdí, protože to byly
pokyny: cca 20km Gemona, na světlech vpravo Osope, po Osope
463 Ragogna a pak St.
Danielle. Problém nastal v St. Danielle, kde
jsem měla adresu svého
jako „selfíčko“
ubytování. Vjela jsem
do městečka. Ulice se
měnily v uličky, a to úměrně stoupání, když
byl sklon tak 45°, přikázaný směr jízdy už byl
do třímetrové škvírky. Paní, které jsem se ptala jak dál, mi sdělila, že jsem špatně. „Ta úzká
škvírka je cesta na náměstí, tam musíte zase
z kopce dolů na tu silnici, ze které jste odbočila, a tam už bude cedule s ubytováním.“
Mapy na internetu jsou zvláštní. Pokud můžete přečíst názvy ulic, ztrácíte měřítko vzdálenosti, alespoň já. Jela jsem docela daleko,
pak jsem zajela na pumpu, abych se zeptala
co dál.
Tam pán obcházel autíčko a fotil na mobil
ze všech stran, mezitím informoval kohosi
po telefonu a vypadal velice nadšeně. Nevím,
jestli ho právě koupil (sobota) nebo ukradl,
ale musím mu být vděčná, protože, když jsem
mu ukázala můj papírek s adresou, tak byl tak
přelaskavý, že řekl: „Jeďte za mnou.“
Záhy jsme dosáhli mého cíle. Od jisté doby
už muže z vděčnosti nelíbám, protože s ohledem na můj věk by z toho měli spíše smrt.
Tak jsem ho jen pohladila.
Ubytování předčilo veškerá očekávání:
upravená zahrada samý květ, fontánka, tři
druhy posezení. Plánování dalšího dne bylo
jednodušší o to, že hory doly nehrozily, a tak
jsem všechny silnice dobře našla. Z pokynu
pořadatelů jsem si doma vytiskla výpis cesty z Ceseny do Poppi. Jenže, čert je schován
v detailech. Do tištěného bloku se mi připletly dva řádky z předchozích pokynů. Končilo
to „oblíbená trasa motorkářů“. Do Poppi se
dá dojet docela civilizovanou trasou s pár zatáčkami, ale to já ne. Vidím Bibbiena a Poppi
a jedu. Že to dobrá cesta bude až za tři km,
to by jednoho nenapadlo, a tak kam se hrabe
Sella Nevea, tohle byl teprve boj. „Tornato“
má blíž k tornádu, než k zatáčce a vsaďte se,
že v momentě, kdy se dostanete do protisměru, pojede něco proti vám. Míň než na jedničku už to nejde, a tak anděl strážný byl celý
zpocený. Dojížděla jsem na rezervu. Poppi
už se nedalo minout, ale byla jsem tam velice
“brzy“, tedy pro přípravu akce „Motocamp
2017“. Nastal problém s pořadateli, protože
chtěli platit navíc tři noci.
Další komplikace nastala, že se nesmělo

ke stanům s motorkami, takže vše odtahat
ručně, což neznalí netuší, co všechno vozíme
s sebou: stan, spacák, karimatka, vaření, oblečení na teplo i zimu a nejnutnější na motorku,
a k tomu někteří sezení a vůbec kempingový
luxus. To sice není můj případ, ale i tak je toho
na pěkné tahání a 35 ve stínu a 386 km od minulé zastávky. Najednou přišla šestičlenná delegace, a že se jim rozleželo, že byli na mě tak
krutí, že mě vezmou do pizzerie a budu jejich
host. Všechno špatné je pro něco dobré, a tak
jsem byla součástí desetičlenné skupinky, a poznala jsem, jak to chodí u Italů v neděli večer.
Pak se na mě všichni při setkáních usmívali
a stala jsem i zprostředkovatelem při dojezdu
dalších našich. Mám nemoc z povolání, aby vše

Můj „stroj“ čeká před bungalovem v Langenwangu

fungovalo jak má, o organizaci nemluvě. Takže
jsem postupně zjišťovala, co všechno nefunguje a lákala pořadatele, aby to spravili, což se
částečně i dařilo. Jediné s čím se mi nepodařilo
pohnout, byla příprava kávy při snídaních. Prostě dělali každou kávu z extra kapsle a nedali
si poradit, aby udělali kávu do várnice s kohoutkem, jako všude jinde, a že si každý natočí
do kelímku sám. Jakmile se počty účastníků
začaly blížit čtyřem stům, byly fronty ve dvou
řadách. Jinak s organizací to bylo jako v Itálii.
Ještě si ověřím dojmy u jiných, abych nebyla
nespravedlivá, třeba se to někomu líbilo.
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Poppi je malebné městečko s krásným hradem a kostely na kopci, kde je historické jádro s uličkami s podloubími, ale když na kopci,
tak na pořádném, uličky dlážděné kamennými deskami 40x60 a sklon tak 30-45°. Tam
umístili pořadatelé cíl tzv. „Parády národů“,
která spočívá v tom, že se jede na vyjížďku
a končí to hymnou každé účastnické země
a pár slovy pozdravu. Popis zmatků by vydal
na další dvě stránky, ale osvítilo mne a jela
jsem jen jako spolujezdec, takže ta hrůza
s přehříváním motorek při 37°C a spoustě zastávek, byť v nejprudších kopcích, mě minula.
Hymnu nám uťali, tak to napravilo alespoň
slavnostní pohoštění na prostřených stolech
v těch starobylých uličkách pod podloubím,
což bylo velice romantické, a to se právě líbilo
a ostatní útrapy z cesty byly zapomenuty.
My jsme získali klubovou trofej (stylový keramický talíř) a pro Jardu Beránka, který se
bohužel nedožil, ale je a zůstane pro Italy legendou, pamětní talíř. Ten pak kluci dovezou
jeho bratrovi.

Takto vypadá Sella Nevea zdola ty otvory, které
jsou trochu vidět jsou tunely ve skále,ve kterých končí
serpentiny

V sobotu po snídani mě čekala zpáteční
cesta stejnou trasou, ale přece jen trochu
změna. Dojela jsem sice do St. Danielle, ale
až ve 21:00, a nebyl žádný volný pokoj, a tak
jsem stavěla stan. Vedle začal nějaký koncert, ale byla jsem tak znavená, že jsem to
zaspala. Na neděli hlásili na mé trase bouřky a déšť, což se zcela potvrdilo. Vyjela jsem

BAZÁREK PODZIM – ZIMA
sobota 23. září 2017
9.00 – 12.00 hod.

Místo konání: MC MOTÝLEK
(Okružní 520) Týnec nad Sázavou

Pro prodávající: 
} každý si prodává své zboží sám u stolečku
} cena prodejního místa je 100 Kč/stolek
} rezervace prodejního místa nutná nejpozději
do 16. 9. 2017 na info@mcmotylek.cz nebo na tel. 734 126 251
Podrobnější informace najdete na www.mcmotylek.cz

Kominické služby

po přeháňce, ale jak jsem se blížila k horám,
už to začalo být strašidelné. Osvítilo mě,
zastavila jsem ve Venzone a ubytovala se.
Během hodiny vypuklo pravé peklo, bílá
tma, blesky, hromy a trvalo to s přestávkami až do 16 hodin. Získala jsem sice jeden
den zpoždění proti předpokládanému návratu, ale jsem živá a zdravá. Dorazila jsem
do Langenwangu z druhé strany. Další den
jsem se rozhodla pro dálnici. Valila jsem to
na Vídeň, protože jsem chtěla na zpáteční
cestě zastavit u dcery na Vysočině, aby moji
tři vnuci zase viděli babičku na motorce.
Přespala jsem, ráno vypravila a odvedla kluky do školy a školky, a pak pokračovala směr
Týnec. Kolem 16 hodiny 28. června jsem se
v pořádku vrátila. Smutnou událostí z celé
cesty byla následná zpráva, že ten s kým
jsem se původně chystala jet a nakonec mu
to zdraví neumožnilo, 30. června zemřel.
Tak i Slávkovi Párysovi se vzpomínkou posílám tuhle zprávu o cestě.
Milena Povolná

STOPOVANÁ
aneb podzimní procházka
za pokladem
8. 10. 2017 od 14.30 hod.
Projděte se s námi podzimním
městem, nasáknete vůni podzimu,
vyplníte pár hádanek a na konci
se najde sladká odměna
Nezapomeňte s sebou: tužku nebo propisku
Vstupné: pro členy MC zdarma, pro ostatní 30 Kč
Kontakt: Míša Krásová, tel. 734 126 251, info@mcmotylek.cz

V případě zájmu o revizi a vyčištění komínu, se zaregistrujte
do 29. září na podatelně Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.
Nahlašte svou adresu, telefon a počet průduchů.
Čištění firmou Kominictví Holečková, Netvořice,
www.holecek.sluzby.cz

proběhne od 3. 10. – 19. 10. 2017
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 29. 9. 2017.

Více informací na tel.: 317 701 431

Výlet do Sieny centra Toskánska kde se nachází 102
metrů vysoká věž Torre del Mangia z let 1338 - 48
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

www.mestotynec.cz
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TRASA JE UZPŮSOBENA I PRO KOČÁRKY

Více informací o konání na webu
www.mcmotylek.cz, FB motylek.tynec

Blahopřání

Jawa n.p. Týnec nad Sázavou – Brodce, oddělení zásobování
Byli jsme úžasná parta od 80. let minulého století, do které patřila
paní Věra Mičíková, která se 13. srpna dožila 75. let.
Zdraví a spokojenost do dalších let přeje Marie Štíchová
13
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Senioři z DPS v Týnci nad Sázavou
na výletě v muzeu v Jílovém u Prahy
Ve středu 19. července 2017 si senioři z obou
DPS vyjeli na výlet do muzea v Jílovém u Prahy. Sešli jsme se před DPS a společně pak linkovým autobusem odjeli do Jílového.
V muzeu jsme si s průvodkyní jako první
prohlédli expozici „Karlovy koruny a korunovace“. Byla to unikátní kolekce čtyř replik
korun Karla IV. Zážitek ještě umocnila skutečnost, že všechny koruny byly prezentovány

v přenesené replice karlštejnské kaple Svatého
kříže.
Druhé naše zastavení bylo u expozice „Lajka
letí do vesmíru“.
Po krátkém odpočinku na nádvoří muzea
jsme vystoupili do prvního patra, kde se nachází stálá expozice zlata, která představuje
hlavní naleziště zlata v České republice, jeho
zpracování a využití. Expozice regionu byla

Od 10. do 14. července jsme pro děti z našeho oddílu gymnastiky uspořádali příměstský tábor, který měl letos rekordní účast celkem třiceti dětí. Hlavní náplní byla příprava
na další závodní sezónu. Kvůli probíhajícím
pracím v areálu základní školy v Týnci, bylo
nutné najít náhradní prostory. Což nebylo
úplně snadné, protože jsme se museli přesunout i s veškerým naším vybavením. A že ho
není zrovna málo, mohou potvrdit i pracovníci
technických služeb z Týnce, kteří nám se stěhováním nářadí pomohli. A nemuseli jsme se
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Taekwon-do

věnována v prvé části historii Ostrovského
kláštera a druhá část se vztahuje k počátkům
osídlení Jílovska v době prehistorické. Expozice trampingu pak mapuje historii a současnost trampování.
A tak nám odpoledne rychle uběhlo a byl tu
návrat domů. Dle vyjádření zúčastněných byli
všichni spokojeni.
Závěrem bych jménem účastníků chtěla poděkovat vedení města, které se podílelo na financování této akce.
Organizátorka akce Jiřina Kafková

Soustředění sportovní gymnastiky
stěhovat příliš daleko. Útočiště
jsme nakonec našli v sokolovně
ve Zbořeném Kostelci, kde nám
se všemi našimi požadavky vyšel
vždy ochotně vstříc pan správce,
kterému tímto děkujeme.
Náš tábor začínal vždy v devět
ráno a pilně jsme cvičili a trénovali až do pěti hodin do večera.
Jednotlivé dny začínaly zhruba
hodinovou rozcvičkou na hudbu,
která měla u dětí velký úspěch.
Následovalo rozdělení do tří
družstev a každé družstvo trénovalo na jiném nářadí různé průpravy, prvky
a cviky. Střídali jsme přeskok, prostnou, hrazdu a kladinky. Kolem čtvrt na 12 jsme se přesouvali na oběd do Hostince u Holubů, kde
nám výborné jídlo vždy dodalo energii na odpolední trénink. Po obědě jsme využili dětské
hřiště u sokolovny a poté se opět vrhli na cvičení, které bylo proloženo různými hrami.
Ve středu jsme se odpoledne vydali autobusem do Prahy do Jumpparku, kde si děti
na velkých trampolínách vyzkoušely i salta.
Po návratu jsme opekli buřty, uspořádali py-
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žamovou party a přespali jsme v tělocvičně.
Podle dětí byl toto nejlepší den v celém týdnu. Pochvalovaly si také snídani, ke které byly
tousty. Ve čtvrtek jsme si ještě udělali procházku na hrad Zbořený Kostelec.
Závěr celého týdne vyvrcholil vystoupením
pro rodiče, kde děti předvedly i pódiovou
skladbu, a prvky, které se za celý týden naučily.
Děti nás přemlouvaly, abychom uspořádali
další tábor ještě na konci letních prázdnin,
a tak předpokládáme, že se jim to líbilo. Trenéři mi jistě dají za pravdu, že po táboře bylo
nutné si vzít týden dovolené.
Radka Součková

Letní soustředění škol Taekwon-do Hwa-Rang Týnec a Na-mu se uskutečnilo od
8. července do 15. července. Soustředění se
velice vydařilo, počasí i program vyšel přesně
dle plánu. Mimo rozcviček, tréninků a i přípravy na technické zkoušky si děti užily
i zábavné soutěže a hry. Velkou oblibu měl
den plný her, kde si děti vyzkoušely například běhat se svázanýma nohama, navádět
své kamarády se zavázanýma očima, či střílet z luku a vzduchovky. Součástí soustředění
byly i technické zkoušky, kde taekwondisté
předvedli, co se naučili, a jak dobře se připravili na tyto zkoušky. Po schválení mistrem

Hwang Ho Yongem pak všichni přezkušovaní zkoušky zvládli, a tím zvýšili svůj technický stupeň. Zábavnou částí byla i velká vodní bitva, při které se spotřebovalo přes tisíc
balonků naplněných vodou. I když ten den
bylo počasí maličko chladnější, skoro nikdo
si bitvu nenechal ujít. Po tak náročném týdnu
nechyběla ani odměna, a to v podobě velkého táboráku, u kterého nesměly chybět buřty, kytara, ani zpěv. Soustředění se vydařilo
opravdu skvěle a všichni účastníci si ho velice
chválili. Dokonce některé děti ani nechtěly
odjíždět domů.
Trenéři

Týnecké Tullení 2017
V sobotu 10. června pořádala naše škola Hwa-Rang již 5. ročník závodů
s názvem Týnecké Tullení. Původně se přihlásilo 150 závodníků, ale bohužel zasáhly nemoci a počet se nám trochu ztenčil. I tak bylo nakonec krásných 124 závodníků z 8 oddílů. Kwang – Myong, Kerberos, Dan – Gun,
TKD Milovice, Silla, NAMU, Ge – Baek Mladá Boleslav, Hwa - Rang
Již na osmou hodinu jsme byli v tělocvičně a spolu s několika pomocníky
se nám podařilo ve velmi krátkém čase připravit celou tělocvičnu i s místem pro občerstvování rozhodčích.
Po desáté hodině bylo vše připravené a mohlo se začít. Jako první se
představili ti nejmenší s nejnižším technickým stupněm. Bylo moc hezké
pozorovat, jak se postupně vypořádávají s nervozitou a nastupují do dalších kol. Dále navazovaly vyšší technické stupně. Před obědem se soutěž
zastavila a došlo na vyhlašování. Již tradičně jsme měli připraveny ceny
úplně pro všechny závodníky. Každý obdržel tašku s několika pozornostmi, diplom, čoko medaili a první tři ještě navíc normální medaile a dětské
šampaňské na oslavu. Dárečků bylo opravdu hodně. Po vyhlášení prvních
skupin závody přešly do dalšího kola. Na programu byly už pouhé čtyři
skupiny, zato velmi hojně obsazené. Všechny skupiny již ve svých řadách
měly zkušené závodníky. Jedna ze skupin byla pouze pro dospělé. Většinu
tvořili rodiče dětí, které chodí na tkd. Ty bych chtěla velmi ocenit za jejich
nasazení a odvahu. To je pro jejich děti ten nejlepší příklad, jaký jim mohou dát. Nejen, že začnou cvičit, ale zároveň se sami postaví stresu, který
absolvují jejich ratolesti.
Po vyhlášení poslední kategorie konečně došlo i na naše rozhodčí. I pro
ně byla připravena malá odměna za jejich pomoc.
Závěrem bychom velice rádi poděkovali především rodičům a prarodičům dětí z našeho oddílu. Každý rok se nám snaží všemožně pomoci.
Pomohli nám v několika směrech, a to např. finančně, věcnými cenami,
pohoštěním pro rozhodčí, tištěním a psaním diplomů, stavěním a uklízením tělocvičny, focením, staráním se o občerstvování apod.
Jejich pomoci si velice vážíme a dovolíme si říct, že převážně díky nim,
bylo vidět spousty veselých dětí bez ohledu na vítězství.
Moc děkujeme také vedení ZŠ Komenského, že nám umožnilo vstup
do tělocvičny a panu školníkovi, který byl velmi vstřícný a nápomocný.

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM VYSTOUPENÍM

Pojďme si společně připomenout,
jak nám to slušelo na letošním vystoupení VÍTÁME LÉTO.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit!
Na další shledání - 3. 12. 2017 - se těší
Mgr. Tereza Kadlecová a dětští umělci z pěveckého a dramatického kroužku

Doufáme, že se vám závody líbily a těšíme se na vás zase za rok.

Věra Vomáčková
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Memoriál Miroslava Kaliny

Druhá sobota v červnu se tradičně nese v našem volejbalovém oddílu ve znamení Memoriálu
Miroslava Kaliny. Na letošní rok připadal již jednadvacátý ročník, na který přijaly pozvání týmy
z krajských přeborů Sokol Benešov, Sokol Vlašim,
Těptín, pražský tým S Doktorem a samozřejmě
naše družstvo. Trochu jsme se obávali počasí, které
si vybralo slabší chvilku a jako prosluněné horké
léto zrovna nevypadalo. Přesto jsme se v lehce
chladnějším počasí pustili do prvních volejbalových výměn nad štrikovaným sakem. A musíme
říct, že nám to všem celkem šlo.
V prvním zápase jsme nastoupili proti obhájci
Sokolu Benešov. Hosté hned od začátku začali
ukazovat, proč myslí na postup do národní ligy.
My jsme se ovšem celkem drželi a set nám utekl až
v samotné koncovce. Druhou sadu jsme nezačali
moc dobře a Benešov si držel mírný náskok. Pak
se nám podařila za stavu 18:21 vyhrát zlomová
výměna, od které jsme se odrazili k velkému ob-

ratu a zisku cenného bodu. Bodovat se nám podařilo i s týmem S Doktorem. V prvním klání jsme
uspěli ve vyrovnané koncovce, ale ve druhém už
jsme tolik štěstí neměli a z výhry se radoval pražský tým.
Optimismus do žil nám vlil až zápas proti rivalům z Vlašimi. Po celkem snadné úvodní sadě
se hra dost vyrovnala a bojovalo se o každý míč.
Dramatickou přetahovanou jsme nakonec získali
ve svůj prospěch a připsali si do tabulky ceněnou
výhru. Za tři body jsme byli moc rádi a dávali nám
při případném bodovém zisku v posledním duelu s Těptínem velké šance na zajímavé umístění
ve vyrovnané tabulce.
Těptín se ovšem chtěl také ukázat a utkání bylo
z herního nasazení dost zajímavé. První mač se
nám podařil znamenitě a odměnou nám byla
výhra 25:22. Ve druhém představení jsme začali
ztrácet půdu pod nohama a začala se na nás projevovat značná únava. Přesto jsme se pokoušeli ze

TÝNECKÉ LISTY

Šachisté bojovali v 1. Lize
sebe dostat poslední zbytky sil, nicméně na lepší
výsledek než 19:25 to nestačilo. Z remízy jsme nakonec byli více spokojeni my, protože nám vynesla druhé místo na výsluní a pocit, že jsme obstáli
v nabité konkurenci. I když nutno podotknout,
rok od roku je to pro nás těžší a těžší. Turnaj se
všem zúčastněným týmům moc líbil a už teď se
všichni těšíme na další ročník.
Naše výsledky:
Týnec – Benešov
Týnec – S Doktorem
Týnec – Vlašim
Týnec – Těptín

1:1 (20:25, 29:27)
1:1 (25:23, 21:25)
2:0 (25:16, 25:22)
1:1 (25:22, 19:25)

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat především městu Týnec nad Sázavou a firmě Eltodo –
Citelum s.r.o. za finanční podporu tohoto našeho
sportovního svátku.
Za VK Týnec nad Sázavou Jaromír Kuchta

SPORTUJ S NÁMI V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Z POVĚŘENÍ STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY POŘÁDÁ
ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY TJ TÝNEC NAD SÁZAVOU Z. S. A ZDRAVÉ MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

DEN POHYBU A ZDRAVÍ
ve ČTVRTEK 28. 9. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin
v Týnci nad Sázavou - Náklí
nabízí veřejnosti bez ohledu na věk, výkonnost a zdravotní stav odpoledne plné pohybu

Čeká Vás bohatý program: JÍZDA NA PONÍCÍCH, RYBAŘENÍ, FOTBAL, SOFTBALL, TAEKWONDOO, TEJPOVÁNÍ, HAMAKY, LUKOSTŘELBA, SLACKLINE,
MÖLKKY, STÁNEK – ŠÁTKOMÁNIE a BAREFOOTMANIE, KROKET, BLUDIŠTĚ, HASIČI, ŠLAPAČKY – PEDALA, DVOJLYŽE, KUBB, TRX, WOODBALL,
BOCCIA/PETANQUE,
STŘELBA ZE VZDUCHOVKY, ORIENTAČNÍ ZÁVOD RODIN, KANOISTIKA, RAFTING, CIRKUS – PŮJČOVNA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ,
OBČERSTVENÍ V HOSPODĚ V NÁKLÍ
Přijďte si zkusit známé i neznámé sporty a sportovní aktivity, využít služby fyzioterapeuta, podívat se na vystoupení oddílů sportovní gymnastiky
TJ Týnec n. S. a Netvořice, sportovních kroužků a ukázky cvičebních hodin vedených našimi instruktorkami.
Účastnický poplatek 20 Kč pro dospělé umožňuje využít všechna stanoviště, děti do 15 let zdarma.

Středočeská krajská
asociace sportu pro všechny
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Úspěch našich šachistů se začal psát již
na jaře loňského roku. Ve finále Krajského
přeboru družstev mládeže jsme postupně porazili Buštěhrad, Dobrovici a Říčany
a poprvé v historii klubu vybojovali postup
do 1. ligy mládeže.
1. liga mládeže je druhou nejvyšší mládežnickou soutěží po Extralize. Hrají ji družstva z celé republiky, která jsou rozdělena
do čtyř skupin po dvanácti. Vítěz postupuje
do Extraligy a poslední tři družstva sestupují. Soutěž se hraje v několika termínech
od podzimu do jara většinou v podobě dvou
zápasů během jednoho dne. Tempo hry je
stanoveno na 90 minut pro každého hráče
s přídavkem 30 sekund po každém tahu.
Do soutěže jsme vstupovali s cílem udržet se, zahrát si náročné partie a potrápit
i ta nejsilnější družstva. Základní sestavu
našeho družstva tvořili David Zvolenský,
Vojta Dudek, Vojta Štěpán, host Jan Pecka
z Brandýsa nad Labem, Dan Vasilev a Otto
Fischer. Los soutěže nás přiřadil do skupiny
B, kde byli jasnými favority Horní Stropnice a Pražský PORG. Ostatní družstva nám
přišla “hratelná” a my se nemohli dočkat
prvních zápasů.
První herní den byl pro nás zároveň i nejúspěšnější. V Říčanech jsme nejprve porazili domácí družstvo a následně i Poděbrady.
Takový vstup do soutěže jsme rozhodně
neočekávali. Měli jsme obrovskou radost
a již po prvním dni téměř jistotu záchrany.
Dobrý výkon jsme bohužel nezopakovali
následující den v domácím prostředí, když
jsme vysoko podlehli Řevnicím.
V prosinci jsme odehráli dva zápasy
ve Vlašimi. Domácí nastoupili bez dvou
nejsilnějších hráčů, takže jsme byli favority. Průběh zápasu ale tak jednoznačný
nebyl. V některých partiích jsme stáli hůř
a v ostatních se výhra zatím nerýsovala.
www.mestotynec.cz
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Postupně jsme ale jeden z důležitých zápasů otočili na výhru a partie, kde jsme
byli velkými favority, úspěšně dokončili.
Výsledkem pak byla přesvědčivá, a pro nás
důležitá, výhra. Vzhledem k vývoji soutěže jsme totiž dostali příležitost poprat se
o třetí průběžné místo s Táborem. Byl to
ovšem smolný zápas. Již od začátku jsme
rychle prohrávali, a ani zbytek partií nedával moc nadějí. Zbývaly poslední dvě partie, my prohrávali 2,5:1,5 s vyhlídkou uhrát
maximálně půl bodu. Nezbylo tedy než
zariskovat a pokusit se remízovou pozici
přetavit ve výhru. To se nám ve finále nevyplatilo. Při-prohranou partii jsme nakonec
vyhráli, ale z risku tentokrát nebyl zisk, ale
po přehlédnutí prohra. Ve výsledku jsme
tedy prohráli nejtěsnějším rozdílem 3,5:2,5.
I tak jsme nakonec přezimovali na krásném
čtvrtém místě, tedy mnohem výše než jsme
před začátkem soutěže doufali.
Po Novém roce nás čekaly pražské týmy.
Karty byly rozdány celkem jasně, takže nás
čekaly dva relativně jednoznačné zápasy.
Očekávání se potvrdila. S OÁZOU jsme
vyhráli 4:2 a s PORGEM 4:2 prohráli.
I nadále jsme tak udrželi průběžné čtvrté
místo.

Vrcholem ligy bylo závěrečné víkendové
soustředění v Horní Stropnici, na které jsme
odjížděli s cílem pokusit se ještě zabojovat
o stupínek vítězů. S trochou štěstí to nebylo nemožné, stačilo zahrát podle papírových
předpokladů a hlavně porazit srovnatelně
silný Humpolec. Začali jsme jednoznačnou výhrou nad Stropnicí B a poté zasedli
k zápasu s favoritem soutěže Stropnicí A.
Partie jsme rozehráli výborně. Cenná byla
zejména Davidova výhra se soupeřem o téměř 400 elo-bodů silnějším. Postupně jsme
uhráli 2,5 bodu a i na zbylých šachovnicích
jsme stáli dobře. Překvapení se ale nekonalo. Zkušený soupeř bojoval ze všech sil
a úspěšně. I když tentokrát utekl příslovečnému hrobníkovi z lopaty, byl to on, kdo se
radoval z výhry a nakonec i z vítězství v celé
soutěži.
Druhý den se mělo rozhodnout. Nejprve
jsme si lehce poradili se Světlou nad Sázavou a sledovali, jak se daří našemu rivalovi v boji o třetí místo. Tábor zaváhal, když
s Říčany B pouze remizoval, a dal nám tak
šanci do posledního kola. Humpolec nastoupil pouze s pěti hráči, takže jsme rovnou vedli 1:0. Proti slabší soupeřce získal
další povinný bod Dan. Zbylí čtyři hráči
soupeře měli značnou kvalitu a všichni byli
mírnými favority. Bojovali jsme ze všech sil,
ale kromě Vojty Dudka jsme již další bod
nepřidali. Zápas tak skončil remízou a my
celkově čtvrtí. I přes nenaplněné medailové
naděje jsme byli s naší účastí v 1. lize spokojeni a rovnou si stanovili cíl do další sezóny - postup do Extraligy.
Karel Jukl

I toto se dá najít na
houbách v okolí Týnce.
Majitel si dron může vyzvednout
na MěÚ Týnec nad Sázavou,
na služebně městské policie,

tel.: 606 393 382
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Vás zve
na tradiční společenskou akci

OCENĚNÍ
VÝZNAMNÝCH
OBČANŮ MĚSTA
veřejné poděkování
dárcům krve

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2017

TÝNECKÉ LISTY

pořádá koncert

VÁCLAVSKÁ
DECHOVKA
neděle 24. září od 14 do 18 hodin

Společenské centrum Týnec
k poslechu a tanci bude hrát kapela

TÝNEČANKA

hudba v podání
Margit Koláčkové
cello

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

v pátek 27. 10. 2017 od 17 hodin

Městský úřad Týnec nad Sázavou
w w w. m e s t o t y n e c . c z

w w w. t y n e c k e v l n e n i . c z

w w w. f a c e b o o k . c o m / t y n e c k e v l n e n i

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

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU
Vás zve na 53. ročník dálkového pochodu

Přes čtyři zámky

18

v sobotu 16. září 2017

TRASY:
7 km

Týnec – Bukovany – Podhájský rybník – Brodce – Týnec

16 km

Týnec – Bukovany – Poříčí – Svárov – Pecerady – Týnec

27 km

Týnec – Konopiště – Poříčí – Svárov – Týnec

35 km

Týnec – Konopiště – Poříčí – Čerčany – Nespeky – Ledce – Týnec

50 km

Týnec – Konopiště – Poříčí – Čerčany – Pyšely – Lojovice – Kamenice Panská skála – Týnec

STARTOVNÉ:
OBČERSTVENÍ:
MAPA:
ODMĚNA:
DOPRAVNÍ
SPOJENÍ:
CÍL:
UPOZORNĚNÍ:
INFORMACE:

20 Kč, členové KČT a děti od 6-ti do 15-ti let 10 Kč
na trasách z vlastních zásob, v restauracích, v cíli pro všechny účastníky čaj
doporučujeme mapu KČT č. 40 – Benešovsko a Dolní Posázaví
upomínkový diplom, odznak pochodu, razítko IVV a malé překvapení
po silnici – asi 10 km severozápadně od Benešova
po železnici – trať 210 /Praha – Braník – Čerčany/
v místě startu do 19:00 hodin
vezměte si tužku na opsání němé kontroly, děti do 15-ti let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby
Milan Šípek, Sadová 129, 257 41 Týnec nad Sázavou, teL.: 317 701 765, mobil: 737 712 807, e-mail: rakova@bri.cz
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MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
pořádá poznávací výlet

BAVORSKO
ROMANTICKÁ ZÁKOUTÍ DUNAJE

www.mestotynec.cz

Kalendář akcí

Dopoledne příjezd do přístavu ve městě Kehlheim u Regensburgu. Plavba vyhlídkovou lodí proti proudu Dunaje cca 45 minut
oblastí „Donaubruch“ romantickou skalní průrvou. Cílovou stanicí bude barokní klášterní kostel Weltenburg s nejstarším
benediktýnským pivovarem v Bavorsku, z roku 620; zde prohlídka a možnost ochutnávky. Autobusem přejedeme do obce
Donaustauf, kde se nachází i zřícenina stejnojmenného hradu, ale především Walhalla – monumentální mramorový chrám,
byl vystavěn v letech 1830 – 1847 králem Ludvíkem I. Nachází se zde muzeum 195 významných osobností německé historie.
Závěrem si prohlédneme město Regensburg, jeho historická náměstí, nejstarší most přes Dunaj, římské památky, ad.

Týnecko

sobota 30. 9. 2017

ZÁŘÍ
So 2. 9.
TANKOVÝ DEN
Vojenské technické muzeum Lešany. Ukončení sezóny tematickým dnem s ukázkami.
So 2. 9.
OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL
Hrad Týnec - Městské muzeum. Odpoledne plné divadelních představení, šermu, her a mnoha dalšího.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum

Cena zájezdu: 750,- Kč za dopravu na osobu + cca 15 € na vstup.

Zač. 14.00 hod.

So 16. 9.
PŘES ČTYŘI ZÁMKY – 53. ročník
Zač. 16.00 hod.
Start od sportovního centra BISPORT v 7.00 -10.00 hod. (pro trasu 50 km do 8.00 hod.). Trasy pochodu v délce 8, 15, 25, 35 a 50 km.
Bližší informace: Milan Šípek, tel.: 317 701 765, 765 712 807, email: rakova@bri.cz. Pořadatel: Klub českých turistů Týnec nad Sázavou
So 23. 9.
DĚTSKÝ DEN ve Vojenském muzeu
Dětský den ve Vojenském technickém muzeu Lešany věnovaný 100. výročí vzniku spojovacího vojska.

odjezd autobusem z autobusového nádraží v 5.00 hod.,
předpokládaný návrat cca ve 23.00 hod.

Otevřeno od 9.30 hod.

V ceně je zahrnuto: doprava autobusem a služby průvodce – dr. Dana Obrová

Doporučujeme uzavřít připojištění léčebných výloh na cestu do zahraničí, není v ceně zájezdu.

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

ZÁVAZNÉ REZERVACE do 15. 9. 2017

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

Otevřeno od 9.30 hod.

Ne 24. 9.
VÁCLAVSKÁ DECHOVKA
Hotel Týnec – Společenské centrum. Václavům k svátku a nejen jim zahraje dechová kapela Týnečanka
pod vedením kapelníka Zdeňka Březiny. Vstupné: 50,- Kč. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Zač. 14.00 hod.

Čt 28. 9.
ŠACHOVÝ TURNAJ
Hotel Týnec – Společenské centrum. Šachový turnaj k 75. výročí založení šachového klubu.
Pořadatel: TJ Jawa Brodce

Zač. 9.00 hod.

So 30. 9.
KELTSKÝ VEČER
Zač. 16.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. 12. ročník tradičního rozloučení se sezónou plný keltské, irské a balkánské hudby, tanců a na závěr ohňová show.
Vystoupí: K.O. , Cowentina, Hana Band, Hekelén Tekenén, irské tance, ohňová show. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum.

ŘÍJEN
So 7. 10.
CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU
Hotel Týnec – Společenské centrum. Postupová taneční soutěž kategorií juniorů třídy B, C, D a dospělých třídy A a C.
Pořadatel: Český svaz tanečního sportu a Město Týnec nad Sázavou

Zač. 9.00 hod.

So 14. 10.
KEKS
Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert známé benešovské pop - rockové kapely.
Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

Zač. 21.00 hod.

So 21. 10.
PETR SPÁLENÝ
Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert známého hudebníka, skladatele, kytaristy, flétnisty, bubeníka a zpěváka
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Zač. 19.00 hod.

So 28. 10.
POSVÍCENSKÁ DISKOTÉKA 80. a 90. léta
Zač. 20.00 hod.
Hotel Týnec – Společenské centrum. Diskotéka s účastní rádia KISS Jižní Čechy. Hity 80. a 90. let hraje DJ Roman Anděl.
Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.
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Inzeráty do

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2017

TÝNECKÝCH LISTŮ

posílejte na

řidiče skupiny C, profesní průkaz podmínkou.
Dále strojníka na traktorbagr.
Nástup možný ihned.
Kontakt na tel. 603 202 803, 603 209 149

TÝNECKÉ LISTY

Uzávěrka

KURZY – PODZIM 2017

příspěvků do příštího čísla

ve Společenském centru HOTELU TÝNEC

TÝNECKÝCH LISTŮ

radnice@mestotynec.cz
Přijmeme

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2017

KURZ STEPU
zápis a první hodina

je v pátek 6. října 2017.
Tento termín je závazný.

KADEŘNICTVÍ
Věra Hrušková

tel.: 721 291 255

pondělí 11. 9. 2017 od 17:00 hodin
KURZ JE VHODNÝ PRO DĚTI, DOSPĚLÉ, SENIORY, ZAČÁTEČNÍKY
pod vedením majitelky TS ANDREA Praha – Mgr. Andrey Myslivečkové

14. 10. 2017
@

Vstupné: 200,- Kč

Jílovská 260
257 41 Týnec nad Sázavou
Oznamujeme změnu telefonního čísla.
Pevná telefonní linka končí.
PROVOZNÍ DOBA
(sudé týdny) pondělí až pátek od 7:00 do 14:00 hodin
(liché týdny) pondělí až pátek od 10:00 do 17:00 hodin

KURZY ZUMBY
zápis a první hodina - pondělí 11. 9. 2017
rychlá, zábavná pro každého
19.00 h.
ZUMBA
zápis a první hodina - úterý 12. 9. 2017
ZUMBATOMIC upravené cvičení pro děti 7-13let 16.30 h.
ZUMBA GOLD mírnější tempo i pro začátečníky 18.15 h.
pod vedením Official Zumba ® Fitness Instructor Galiny Breburdové
časy kurzů jsou pro 1. hodinu orientační, budou upraveny dle počtu zájemců

Přihlášky a podrobné informace na tel: 777 234 786 – Zuzana Němcová

Bližší informace: Informační centrum Týnec nad Sázavou, tel. 317 729 050, 775 290 032, email: ic @ centrumtynec.cz

Zájemci se mohou také hlásit v Turistickém informačním centru,
budova Společenského centra, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou;
tel: 317 729 050, 775 290 032; e-mail: ic@centrumtynec.cz
www.hoteltynec.cz

Od září 2017 otevírám v Týnci nad Sázavou

SOUKROMOU PSYCHOLOGICKOU
A PORADENSKOU PRAXI
DO-MI

Co nabízím:

POSTARÁME SE O VÁŠ DOMOV

Krizovou intervenci při náhlých, nečekaných životních událostech

ÚKLIDOVÝ SERVIS

KOMPLETNÍ ÚKLID

Individuální i párové poradenství a terapii v různých životních situacích:

HLÍDANÍ DOMŮ A BYTŮ
V DOBĚ DOVOLENÉ

osobní obtíže, vývojové krize, dlouhodobý stres a zátěž s dopadem na vztahy i zdraví,
vztahové a partnerské problémy (obtíže v komunikaci, doprovázení jedinců i párů
v období vztahových krizí, obdobích kolem rozchodu/rozvodu,
při ztrátě partnera, opuštění, osamění apod.)

HLÍDANÍ ZVÍŘAT V DOBĚ
DOVOLENÉ A VENČENÍ PSŮ
CELOROČNÍ VENČENÍ PSŮ
ŽEHLENÍ PRÁDLA
NÁKUPY / VAŘENÍ

Rodinnou terapii při školních, výchovných i jiných potížích týkajících se celé rodiny
Kontakt: Mgr. Renata Veselá, tel. 777 67 63 07, email: rena.vesela@seznam.cz
Městská Poliklinika, K Náklí 510, Týnec nad Sázavou

info@do-mi.cz
+420 606 052 299
+420 602 339 139
Mluvíme těmito jazyky: ČJ, AJ, NJ, ŠJ, SVK

www.do-mi.cz
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci
do výroby a konstrukce do trvalého pracovního poměru
v oboru výroby nerezového nábytku.
Předcházející zkušenosti ze stejného (zámečník, chlaďař, svařeč)
nebo příbuzného (např. truhlář, elektrikář)
oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou.
Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné
linkami MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.
Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování
nadprůměrná mzda + bonusy.

NÁSTUP IHNED NEBO DLE DOHODY.
Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz
nebo tel. +420 602 653 157, popř. www.nerez-skorpa.cz

PRVNÍ NÁVŠTĚVA
- 30% SLEVA NA PRÁCI
CRO_17090_CRo_Region_Inzerce-Tady_to_znam-Tynec_nad_Sazavou-188x130mm.indd 1

OBR
NABÍDKA VÝUKY
Kytarová škola – Petr Chomát
Týnec nad Sázavou
tel.: 604 843 427

PIZZAŘE,
KUCHAŘE,
SERVÍRKU
přijme Pizza Gianni
(vše zaučíme)

Týnec nad Sázavou, Pěší 191
Více informací na

tel. 603 455 827
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SLUŽBY s.r.o.

05.06.17 9:44

SBĚRNÝ DVŮR
domov pro Váš odpad

Poskytujeme:
¡ 
Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m3 do 3 tun), domovních
a živnostenských odpadů (3 m3 do 1 tuny, 6 m3 a 10 m3 do 1,5 tuny).
¡ 
Zemní práce – traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipulátor
s teleskopickým ramenem
¡ 
Doprava – Iveco, Scania návěs s vanou, Scania kontejner (24 m3 do 12 t)
¡ 
Speciální technika – Avia plošina 15 m, mulčovač, štěpkovač
¡ 
Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů
¡ 
Likvidace nebezpečných odpadů – eternit, lepenka, barvy, pneu.
¡ 
Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů
¡ 
Výkup papíru
¡ 
Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu)
¡ 
Příjem jedlých olejů a tuků zdarma (pouze v uzavřené PET lahvi)
¡ 
Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady
¡ 
Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kč a 2 kg za 90 Kč

Kde nás najdete:

Sběrný dvůr

Kamenice 1067
251 68

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

Otevírací doba:
Duben-říjen
Po-pá 7.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
So 7.00 - 13.00
Listopad
po-pá 7.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
so 7.00 - 13.00
Prosinec-březen
Po-pá 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
So 8.00 - 12.00
25
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Kam s vysloužilou úsporkou?
Dosloužila vám doma úsporná žárovka? Nebuďte lhostejní a odneste ji
na sběrné místo, jen tak se dostane k recyklaci. Velkou měrou přispějete
k ochraně životního prostředí, protože recyklací zářivek lze získat
a znovu použít více než 95% materiálů, ze kterých jsou vyrobené –
zejména sklo, plasty, kovy a rtuť.

Zpětný odběr a zpracování osvětlovacích zařízení pro spotřebitele
i ﬁrmy zdarma zajišťuje společnost Ekolamp. Síť sběrných míst se
neustále zahušťuje, nejbližší místo si můžete najít zde:
http://www.ekolamp.cz/mapa-sbernych-mist

Úsporné žárovky patří
do malé sběrné nádoby, kterou najdete například v elektro
prodejnách, supermarketech, budovách úřadů, obecních
a státních institucí apod.
na sběrný dvůr vaší obce, kde jsou na světelný elektroodpad
k dispozici velké kovové kontejnery.
do elektro prodejny, kde můžete odevzdat stejný počet
vysloužilých zářivek, jaký si tam nakoupíte. Některé
prodejny však odebírají zářivky k recyklaci i bez nákupu
nových.

Úsporné žárovky
nepatří
do popelnice
na směsný odpad
do červeného
kontejneru
na elektroodpad
do kontejneru
na sklo
do sběrné nádoby
na baterie
do lesa, parku
či volné přírody

K recyklaci je potřeba odevzdat: lineární a kompaktní zářivky, výbojky a světelné zdroje s LED diodami.
Do sběrných nádob nepatří klasické wolframové, reﬂektorové a halogenové žárovky a samozřejmě ani baterie, obaly nebo jiné odpadky.

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

Luční 576, Týnec nad Sázavou (vedle Dandylandu)
Tel: 603 195 896, tynec@stavba-x.cz
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MĚSTO
TÝNEC
n. SÁZAVOU

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2017

vás srdečně zve na koncert

PETR SPÁLENÝ

sobota 21. října 2017 v 19:00 hodin
Společenské centrum Týnec
390 Kč
Předprodej vstupenek od 21.08.2017
Turistické informační centrum
Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: 317 729 050, 775 290 032
ic@centrumtynec.cz

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