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Milé čtenářky, vážení čtenáři
Vážené čtenářky, milí čtenáři, začnu nejprve tím příjemnějším, a tím je
koncert Petra Spáleného ve Společenském centru. S naprostým přehledem
a jistotou v hlase zpěvák zazpíval své největší hity a spolu s ním i většina
z 300 návštěvníků. Koncert se opravdu povedl. Stejně příjemně proběhla i další akce, slavnostní ocenění nového Významného občana. Za dlouholetou činnost pro mládež a sport se novým Významným občanem stal
František Ptáčník. Reportáž z předání ocenění přineseme v dalším vydání
Týneckých listů. Máme za sebou i posvícení a akce, které ho doprovázely - chovatelská a zahrádkářská výstava. Organizátorům obou výstav patří
veliký dík za to, že ve svém volném čase a bez nároku na odměnu tuto práci dělají.
Od zábavy teď zamířím k tématu vážnějšímu. Stavba školy a tělocvičny. Stavbu školy jsme zastavili, protože práce, které na ní firma DAKAStav s. r. o. odváděla, neprobíhaly tak, jak se od firmy této
velikosti a zkušeností očekávalo, a jak se DAKA Stav s. r. o. ve Smlouvě o dílo zavázal. V proběhlém výběrovém řízení byla kromě kvalifikace a referencí jedním z rozhodujících faktorů, vzhledem
k přidělené dotaci, cena. S tím se nedalo příliš hýbat. Přesto, když jsme viděli, stejně jako většina
z Vás, jak stavba probíhá, rozhodli jsme se stavbu raději zastavit. A to i za předpokladu, že hrozí, že
o část dotace přijdeme a školu dostavíme z rozpočtu města. A opravdu dostavíme! V současné době
připravujeme výběrové řízení na dostavbu a chceme věřit, že nový školní rok zahájíme už i v nových
učebnách. Naopak stavba tělocvičny probíhá dle harmonogramu, tam je v souladu cena i kvalita,
stejně jako u všech dalších projektů realizovaných z obdobných výběrových řízení. Na jaře se dokončená tělocvična otevře veřejnosti, takže se o tom budete moci přesvědčit na vlastní oči.
Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice

• Připravujeme rozpočet města na rok 2018.
Projednávat se bude 11. 12. 2017 na zastupitelstvu.
• Připravujeme stanoviska k dokumentaci pro
územní rozhodnutí ke stavbě D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou a dálnice D3.
• Proběhne výměna podlahy v kostelecké sokolovně.
Informace o akcích:
V realizaci – zateplení sokolovny v Kostelci,
obnova veřejného osvětlení, markýza u obchodního domu, stavba tělocvičny, chodník
v Čakovicích
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:
• Smlouva o dílo se společností Diostav s.r.o.
na stavbu Čakovice – chodník podél silnice
II/107 a přechod pro chodce II. etapa. Cena
bez DPH je 1.376.695,92 Kč
• Smlouva s Johnny servis s. r. o. na pronájem
2 ks mobilních WC k tělocvičně základní
školy za cenu 1 120 Kč/týden
• Smlouva o poskytování právních služeb s MT
Legal s.r.o., advokátní kancelář na komplex-

ní administraci zadávacího řízení pro stavbu
„Dopravní terminál Týnec nad Sázavou“ –
rekonstrukce autobusového nádraží v Týnci
nad Sázavou za cenu 130.000 Kč bez DPH
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad
Sázavou“ ze dne 1. 6. 2017 se společností
Fastav Bau, s. r. o. Předmětem dodatku jsou
změny dle změnových listů. Celková cena
stavby po změnách činí 33 366 491,84 Kč
bez DPH
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se stavební firmou Pazdera s. r. o. na provedení více
a méně prací na stavbě zateplení Sokolovny
ve Zbořeném Kostelci. Jde o práce nad rámec Smlouvy o dílo, které nebyly zahrnuty
do položkového výkazu výměr – výměna
osvětlení (původně se předpokládala montáž
původního), vystouplé šambrány kolem nároží, oplechování střechy, výměna pozednic,
demontáž komínů, demontáž lepenky a vaty.
Cena bez DPH je 354.432 Kč
• Smlouva o dílo Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu
v Týnci nad Sázavou se společností Stavební firma Pazdera s. r. o. Cena bez DPH je
14.744.268,43 Kč
• Smlouva o dílo Rekonstrukce a snížení
energetické náročnosti budovy polikliniky
v Týnci nad Sázavou se společností Stavební firma Pazdera s. r. o. Cena bez DPH je
6.974.365,17 Kč

Byly poskytnuty dary a dotace:
• Magdaléna, o. p. s. o – na provoz Centra adiktologických služeb 10.000 Kč
• BabyBox – servis a revize stávajících babyboxů 3.000 Kč
Rada schválila rozpočtové opatření – drobné
úpravy rozpočtu
Základní škola spolupracuje s nadací Women
for Women, o. p. s., na projektu „Obědy pro
děti“. Cílem je pomoci dětem, které se ocitly
v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních
jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro
které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se
rodiče tuto situaci snaží řešit.
Byl schválen Manuál povrchů a mobiliáře. Manuál stanovuje materiály, povrchy a vzorové
výrobky pro realizaci oprav i nových chodníků,
komunikací a mobiliáře.
Rada vydala Pokyn rady města č. 2/2017 – pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnce nad Sázavou. Aktualizují se pravidla pronájmů. Ceny se nemění.
Rada projednala zprávu o činnosti Vodovody
a kanalizace Týnec s. r. o. za rok 2016. Společnost hospodařila se ziskem 1,1 mil Kč.
Byl vydán Plán zimní údržby 2017/2018.
K dispozici je na MěÚ nebo na webu města.
Rada schválila nákup nového vozidla Škoda
Octavia pro městskou policii. Po proběhlém
výběrovém řízení vozidlo dodá VEROLD Benešov, spol. s r. o. Cena bez DPH je 430.965 Kč.

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo udělilo ocenění „Významný občan města Týnec nad Sázavou“ Františku Ptáčníkovi.
Byly poskytnuty dotace z programu č. 4 – podpora výstavby nových studen čtyřem žadatelům, každému ve výši 30.000 Kč.
Předsedou Kontrolního výboru byl zvolen pan
Vlastimil Vanžura.
Zastupitelstvo zvolilo na funkci přísedícího
u Okresního soudu v Benešově JUDr. Tomáše
Jiráska, Andreu Vachtlovou, Ing. Bc. Františka
Zahálku a Zdeňka Vondráka.
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Přístavba školy byla zastavena
Město ukončilo spolupráci s firmou DAKA Stav s.r.o., zastoupenou
jednatelem Davidem Kaštánkem. Důvody odstoupení od Smlouvy o dílo
jsou uvedeny níže. Většina z nás, a to i z řad nestavebníků, však nejspíš
sama zaregistrovala, že stavba neprobíhá tak, jak se očekávalo, a jak se
DAKAStav s.r.o. ve Smlouvě o dílo zavázal. Vzhledem k tempu prací
a neprofesionalitě pracovníků pod vedením stavbyvedoucího bez odborné způsobilosti Jaroslava Světlíka, by se děti nových učeben pravděpodobně nedočkaly. Nutno dodat, že firmě DAKA Stav s.r.o. bylo dosud
vyplaceno jen, to co opravdu prostavěla. Vzhledem k přidělené dotaci
a důkladné kontrole jejího využití, není možné proplácet práce, které ještě nenastaly.
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Rekonstrukce Benešovské
ŠKOLU DOSTAVÍME

V současné době stavbu zabezpečíme proti poškození povětrnostními vlivy a vypíšeme nové výběrové řízení na dokončení stavby. Zároveň
jednáme s poskytovatelem dotace o vzniklé situaci. Je možné, že přijdeme o část dosud nečerpané dotace. Poskytovatel ale může umožnit čerpat
dotaci i v roce 2018. Bez ohledu na výsledek těchto jednání přístavbu školy dokončíme i bez případné dotace a vzniklou škodu budeme požadovat
po společnosti DAKA Stav, s.r.o., případně přímo po jejím jednateli Davidu Kaštánkovi.
Věříme, že 3. září 2018 zahájíme školní rok i v nové budově školy.
lm

Stavbaři stihli rekonstrukci Benešovské dokončit o více než týden dříve oproti původnímu
termínu. Středočeský kraj, jako vlastník této komunikace, nechal před pokládkou finální vrstvy
asfaltu zpevnit spodní vrstvy speciální geotextilií,
tak aby se zamezilo budoucím propadům a poklesům vozovky. Město a VaK Týnec s.r.o. ještě
před samotnou rekonstrukcí vozovky provedlo

výměnu vodovodu, čímž by se mělo významně
snížit riziko nutnosti zásahu do nového povrchu v případě poruchy. Navíc ulici zdobí nové
dlážděné chodníky, které velmi pěkně zapadají
do historického rázu starého Týnce. Další úpravy Benešovské by měly přijít na jaře, kdy se křižovatka pod hotelem změní na kruhový objezd.
lm

Obědy od Women
for Women
Organizace Women for Women zaplatí
obědy 13 týneckým dětem. Škola na základě darovací smlouvy získá od této organizace celkem 69 286 korun, díky nimž
bude uhrazeno stravné pro tyto školáky až
do konce června příštího roku.

Odstoupení od Smlouvy o dílo na zhotovení díla „ Přístavba ZŠ města Týnec nad Sázavou“
Město Týnec nad Sázavou odstupuje od Smlouvy o dílo na zhotovení díla „ Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou“, uzavřené 6. 10. 2016 se společností DAKA Stav s.r.o., se sídlem Luční 1867, Staré Město 686 03, IČO: 26244161, zastoupená jednatelem Davidem Kaštánkem, z důvodu
podstatného porušení této Smlouvy o dílo zhotovitelem.
K podstatnému porušení smlouvy došlo zejména v těchto skutečnostech:
Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem porušují na staveništi pravidla bezpečnosti práce.
Zhotovitel závažně porušuje technologickou kázeň při realizaci díla.
Zhotovitel neobstarává nebo zanedbává obstarání potřebných věcí, služeb a pracovních sil pro realizaci a dokončení díla v souladu se Smlouvou
o dílo. Stavbyvedoucím je osoba ( Jaroslav Světlík), která k této činnosti nemá dostatečnou odbornou způsobilost.
Zhotovitel i přes opakované urgence nerealizuje své povinnosti dle Smlouvy o dílo řádně a v požadované kvalitě. I přes prodloužení termínu
plnění prostřednictvím Dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2017 je zhotovitel, DAKA Stav s.r.o., s realizací plnění dle
Smlouvy o dílo ve značném prodlení.

Okružní křižovatka zvýší bezpečnost na silnici

Stavba tělocvičny
jde podle plánu

Rekonstrukce Benešovské ulice rozvířila diskusní fórum na městském facebooku Týnecké
vlnění. Diskutovalo se, a místy i dost nevybíravě,
o délce a trase uzavírky, řešilo se dělání či nedělání pracovníků stavební firmy, a probírala se i přeměna křižovatky pod hotelem na okružní. K té
by mělo dojít na jaře příštího roku. Někteří z nás
tuto změnu chápou lépe, někteří hůře. I proto
Týnecké listy požádali starostu města Martina
Kadrnožku o vysvětlení, proč k této akci dojde:

Stavba tělocvičny jde podle harmonogramu
prací. V současné době se dělají podlahy a střecha. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku.
lm

Z pohledu řidičů jedoucích po Benešovské
se možná přeměna křižovatky na okružní tak
úplně potřebně nejeví. Z pohledu rodičů, jejichž děti tady ráno při cestě do školy přechází
silnici a z důvodu zvýšení bezpečnosti ostatních
chodců, kteří tuto křižovatku musí všemi směry
přecházet, je její stavba více než důležitá. Křižovatku protíná i cyklostezka, takže se po realizaci
zvýší také bezpečnost cyklistů. Navíc, odbočování na Podělusy ve směru od Benešova není ani
pro řidiče úplně bez rizika. Kruhová křižovatka
všechna tato nebezpečí řeší. Jak pro nejzranitelnější účastníky dopravního provozu, tedy chodce a cyklisty, tak i pro řidiče tím vznikne nová
bezpečná silnice a přechody. Možná to bude pro

Výzva na podání žádostí o dotace
Město Týnec nad Sázavou vypisuje program
dotací na rok 2018. V rámci podpory sportovní,
tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí
a mládeže vypisujeme dotace pro program podpory:
• PROGRAM 1 – Pravidelná sportovní a zájmová činnost pro děti a mládež – vytváření
podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18
let do pravidelné sportovní, tělovýchovné,
umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sázavou a podpora aktivit škol (okruh podpory
– pronájmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, ceny, sportovní pomůcky)
• PROGRAM 2 – Akce pro děti a veřejnost
nebo akce výrazně propagující město - určeno
spolkům bez ohledu na počet registrovaných
dětí, které se chtějí konkrétní akcí podílet
na společenském životě obyvatel města, dále
2

propagovat historii a současnost Města Týnec
nad Sázavou
• PROGRAM 3 – Údržba a modernizace sportovišť – pomoc při provozu sportoviště ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu (okruh
podpory – provoz, údržba a modernizace sportoviště, energie, voda,…) Lhůta pro podání
žádosti: od 13. 12. 2017 do 12. 1. 2018. Žádost musí být v jednom písemném vyhotovení
doručena poštou nebo osobně do podatelny
Městského úřadu Týnec nad Sázavou, K Náklí
404, 257 41 Týnec nad Sázavou.
Žadatel musí mít ke dni 15. 1. 2018 vyúčtovány dotace z minulých let.

řidiče méně komfortní. Rozhodně však bezpečnější, a to pro řidiče, chodce i cyklisty.
Akce je v kompetenci Středočeského kraje, jako majitele komunikace. Proč právě této stavbě dal přednost před zdánlivě potřebnějšími akcemi, například
rekonstrukci komunikace na Krhanice?
Středočeský kraj tuto stavbu zařadil do svých
priorit, protože navazuje na opravu silnice první třídy I/3 z Prahy na Tábor. Zároveň s rekonstrukcí této silnice se bude řešit křižovatka
U Topolu a na Červených vršcích, takže obě
stavby spolu souvisí. Další návaznost je výstavba D3 a sjezd z ní u Dunávic. Dá se předpokládat, že provoz naroste a stávající křižovatku pod
hotelem by úplně zahltil. To je další důvod pro
stavbu okružní křižovatky.

Ale také další silnice na území Týnce by zasloužily
opravu. I na to se lidé na facebooku ptali. Bude se
s těmito komunikacemi něco dělat?
Ano, proč neopravíme raději místo výstavby
okružní křižovatky silnici do Krhanic nebo
Podělus? To je záležitost a rozhodnutí Středočeského kraje jako majitele těchto komunikací. Každopádně to urgujeme. Jak opravu
silnice do Podělus, tak do Krhanic. V současné době Středočeský kraj připravuje dokumentaci pro rekonstrukci silnice do Krhanic,
takže doufejme, že k ní v brzké době také
dojde a snad se dočkáme i té opravy silnice
do Podělus.
Děkuji za rozhovor

lm

Musíme to opravit
Středočeský kraj má novou aplikaci na internetové adrese: www.musimetoopravit.cz. Ta
umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit
na závady na komunikacích v rámci Středočeského kraje. Občané se tak mohou aktivně podílet
na zlepšení stavu silničních komunikací ve svém
okolí. Na základě vložených informací je možné
včas reagovat a nahlášený problém vyřešit.
lm

Více informací najdete na webu města:
www.mestotynec.cz
Alena Kořínková, Kancelář starosty

www.mestotynec.cz
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Dopravní terminál

Petr Spálený

Už na jaře příštího roku by měla začít stavba dopravního terminálu.
Trvat bude zhruba rok. V současné době se připravuje výběrové řízení na rekonstrukci autobusového nádraží. To bude následně napojeno
na vlakové nádraží a obě budovy spolu budou přímo komunikovat.
Pro cestující tak bude přestup z vlaku na autobus a naopak velmi
pohodlný. Starosta Martin Kadrnožka upřesnil: „Vzniknou nová nástupiště, a také budova, jejíž součástí bude čekárna a toalety. Na stavbu
máme požádáno o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu.“
Nádraží po dobu výstavby bude fungovat stejně jako doposud. Žádné
odklony spojů se nechystají.
lm

Koncert Petra Spáleného se uskutečnil 21. října
ve Společenském centru a předčil v tom nejlepším
slova smyslu všechna očekávání. Petr Spálený, Miluška Voborníková i kapela Apollo Band zpívali
nádherně. Písnička střídala písničku, slovo moc
prostoru nedostalo. Vystoupení zahájila skladba
Podivné hry lidí, a v rychlém sledu za sebou přicházely další hitovky – Kdybych já byl kovářem,
Lady, Josefína, Trápím se trápím. Samozřejmě nemohla chybět píseň Až mě andělé, zazpívaná tak
procítěně, že některým z nás při jejím poslechu
zvlhly oči. Hned vzápětí ji vystřídal rychlý song
Plakalo bejby, takže nostalgie, pohnutí, nebo možná i trošku smutek, byly hned zažehnány. Je k neuvěření, ač nikdo z nás nemládne, že Petr Spálený zpívá stále stejně hezky, jako když byl v Týnci
nad Sázavou poprvé. Sám zpěvák k tomu dodává:

A ještě se také u nás děje …
Rekonstrukce
komunikace v Týnci

Probíhá výstavba markýzy na obchodním
domě Hruška. Vzniká z požadavku města,
a to z důvodu zastřešení prostoru pro pořádání kulturních akcí. Hlavním cílem je
navození pohody a příjemné atmosféry při
představení, a to jak pro vystupující, tak pro
diváky.

Rekonstruovat se bude část ulice Jílovské – úsek
komunikace před čp. 260 – 261. Rekonstrukci
provede společnost B. E. S. Benešov. Vzniknou
i zpevněné plochy pro kontejnery a parkovací
stání. Hotovo by mělo být do konce listopadu.

Lanová pyramida
Lanová pyramida byla z důvodu postupující
stavby parkoviště přemístěna do prostoru bývalého bazénu v sídlišti. Na jedné z nejoblíbenějších prolézaček tak děti i nadále budou moci
testovat svou zručnost a šikovnost.

Markýza
obchodního domu

Rekonstrukce koNové schody
munikace v Chrástu Stavět se začne schodiště na hrad nad
Opravy se dočká v Chrástu nad Sázavou úsek
místní komunikace 41/T. Dostane nový asfalt
a přibyde odvodňovací žlab.

knihovnou. Akci realizuje firma Sypos
s.r.o. Hotovo by mělo být do konce roku
2017.

Rekonstrukce jezu

Nový chodník

Zateplení tělocvičny

Rekonstrukce jezu Podělusy je v plném proudu. Stavebník, Povodí Vltavy, státní podnik,
dobu výstavby plánuje na 20 měsíců, do dubna
2019. Po dokončení vznikne nová hráz včetně
rybího přechodu a moderně řešené propusti pro
vodáky. Tím se zároveň zvýší bezpečnost i pro
méně zkušené vyznavače vodního sportu. Náklady jsou spočítány na 65 milionů Kč. Zhotovitelem stavby je firma Metrostav a.s.

Začala výstavba chodníku v Čakovicích
od hřiště směrem k Týnci, včetně přechodu
a veřejného osvětlení. Staví firma Diostav s.r.o.
Náklady jsou 1 665 802 Kč vč. DPH. Z toho
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 85 %, tj. 970 000 Kč. Dokončení se předpokládá do konce roku 2017.

Zateplení tělocvičny v Kostelci je téměř
hotovo. Harmonogram výstavby je plněn
podle smlouvy. Protože však při rekonstrukci došlo k zatečení vody dovnitř objektu,
rekonstruuje se i podlaha. Prováděcí firma
Pazdera s.r.o. Vlašim událost řeší s pojišťovnou. Vzhledem k tomu tak dojde ke zpoždění otevření tělocvičny oproti původnímu
plánu.
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„V tomto sále jsem vystupoval před 52 lety. Už tehdy tady byla nádherná atmosféra a skvělé publikum.
Sál je dnes novější, upravený, ale atmosféra je pořád
stejně nádherná a publikum stejně skvělé. Děkujeme za milé přijetí“. Petře, my děkujeme za krásný
koncert, za krásný zážitek. Děkujeme.
lm

Odhalení sochy
Týnec nad Sázavou má novou sochu. Stojí ve
středu města, na pomezí starého a nového Týnce.
Pochází z dílny místních umělců Romana Lutze
a Dušana Filipa Škráška. „Je poctou Františku
Janečkovi, geniálnímu podnikateli – člověku trvale zapsanému v dějinách českého a evropského
technického tvoření,“ zaznělo v projevu místostarosty města Bedřicha Pešana. Následně doplnil:
„František Janeček dal práci tisícům lidí a Týnec
se i díky němu stal městem, ve kterém dnes žije
5 700 obyvatel. Pane Janečku, děkujeme…“

Volby 2017 – Jak jsme volili v Týnci nad Sázavou
NÁZEV STRANY

%

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
ŘÁD NÁRODA – VLASTENECKÁ UNIE
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
ČESKÁ STR. SOCIÁLNĚ DEMOKRAT.
RADOSTNÉ ČESKO
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KOMUNISTICKÁ STR. ČECH A MORAVY
STRANA ZELENÝCH
ROZUMNÍ – STOP MIGRACI, DIKTÁT. EU
STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
BLOK PROTI ISLAM. – OBRAN.DOMOVA
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
UNIE H.A.V.E.L.
REFERENDUM O EVROPSKÉ UNII
TOP 09
ANO 2011
DOBRÁ VOLBA 2016
SPR - REPUBL. STR. ČSL. M.SLÁDKA
KŘESŤ. DEMOKR. UNIE – ČS. STR. LID.
ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIÁLNÍ
REALISTÉ
SPORTOVCI
DĚLNIC. STR. SOCIÁLNÍ SPRAVEDL.
SVOB. A PŘ. DEM. – T. OKAMURA (SPD)
STRANA PRÁV OBČANŮ

10,09
0,17
0,00
5,98
0,13
9,30
9,06
1,12
1,12
1,23
0,00
0,17
10,50
0,10
0,17
3,55
34,18
0,03
0,27
1,88
0,00
0,30
0,13
0,68
9,30
0,41
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Vítání občánků
Dne 7. října proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Týnci nad Sázavou Vítání občánků.
Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno celkem
23 miminek se svými rodiči a dalšími příbuznými. Program začal představením miminek a je-

jich rodičů, kterého se ujala Marta Vrkoslavová.
Následovalo vystoupení žáků Základní školy
v Týnci nad Sázavou. Slavnostní projev přednesla Mgr. Hana Váňová. Poté se rodiče podepsali
do pamětní knihy města, maminky byly obda-

rovány květinou a obdržely poukaz v hodnotě
3 000 Kč. Setkání bylo zakončeno fotografováním v tradiční kolébce.
Marta Vrkoslavová,
kancelář tajemníka

Mia Mikeštíková

Dominik Příhoda

Vítězslav Rauš

Adéla Sedláková

Karel Šindelář

Šimon Škába

Petr Škorvaga

Eliška a Andrea Vališová

Jakub Váňa

Matyáš Ambrož

Antonín Bešťák

Patrik Bučko

Martin Franěk

Kontrola likvidace odpadních vod v Peceradech

Veronika Fulínová

Tereza Dušková

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, provedl kontrolu likvidace odpadních
vod v lokalitě bez kanalizační sítě v Peceradech. K doložení dokladů o vyvážení jímky
vyzval majitele 18 nemovitostí. Z toho 5 vlastníků tento doklad nebylo schopno předložit
a věc bude dále řešena jako přestupek.
V zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, v § 38
odst. 6 se říká: Kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich likvidaci tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních vod a na výzvu

Jan Jeřábek

vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování
v souladu s tímto zákonem. V praxi to tedy znamená, že by každý majitel odpadní jímky v lokalitách bez kanalizační sítě měl být schopen
na požádání předložit doklad o likvidaci jejího
obsahu. Čtyřčlenná rodina denně spotřebuje až
500 litrů vody. K naplnění průměrně velké jímky
tak dojde přibližně za jeden měsíc. To tedy znamená také 12 dokladů o likvidaci jejího obsahu
ročně. Odměnou za dodržování tohoto nařízení
by nám mohl být pohled do čisté vody potoků

i řek, ve kterých se prohánějí ryby a dá se v nich
koupat bez obav ze zdravotních následků.
lm

Ze svodky městské policie vybíráme…
Linda Kadeřábková

Michael Klimus
6

Vojtěch Lajer

Týnečtí městští strážníci během letních měsíců
také:
- asistovali při nehodě motorkáře pod hradem
Zbořený Kostelec
- kontrolovali opuštěné domy během dovolené
jejich majitelů
- řešili nález uhynulého divokého prasete a srny
- pátrali po pohřešované osobě
- zajišťovali likvidaci černé skládky
- asistovali při likvidaci následků řádění vzdušného víru v Náklí
- řešili porušování vyhlášky o omezení hlučných
činností a rušení nočního klidu

Jakub Kouklík

Ondřej Málek
www.mestotynec.cz
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- kontrolovali prodejce elektřiny v DPS
- řešili uvázaného psa u úřadu, hledali ztraceného psa a majiteli předali nalezenou kočku

- řešili dopravní přestupky, nedovolená parkování, sousedské spory, hlasitou hudbu, ležící
opilce
Městští strážníci dostanou novou Octavii.
Ta bude mít speciální úpravu pro jízdu v těžším terénu, a doplněna bude také o maják,
dělící přepážku a speciální polepy. Vůz dodá
vítěz výběrového řízení, firma Verold Benešov. Termín dodání tohoto speciálního vozu
za 430 tisíc bez DPH je do 120 dnů od podpisu smlouvy. Tedy do ledna 2018.
lm
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Týnecká pošta slaví 1. listopadu 130 let od svého založení
Poštovní úřad v Týnci nad Sázavou byl založen v listopadu 1887 a podle c. k. Poštovního
věstníku z téhož roku nahradil zrušenou poštovní stanici v Dnespekách (dnešní Nespeky).
Zabýval se dopisní a celoroční poštovní službou a fungoval rovněž jako sběrna c. k. Poštovní spořitelny. Spojení s Benešovem bylo
udržováno denně prostřednictvím poštovního
dostavníku.
Poštovní úřad byl v roce 1887 umístěn
v domě č.p. 2 (dnešní budova Společenského
centra), odkud byl v roce 1926 přestěhován
do domu č.p. 5 (dům U Micků). Na této adrese fungoval poštovní úřad až do roku 1999.
Poté se na rok přestěhoval do provizorních
sklepních prostor bytového domu v Jílovské
ulici č.p. 261. V květnu roku 2000 se zaměstnanci i zákazníci dočkali otevření pobočky

LISTOPAD 2017
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Sportuj s námi aneb Den pohybu a zdraví v Týnci nad Sázavou

České pošty v ulici Družstevní č. p. 524, kde
funguje dosud.
V současné době jsou služby poskytované
Českou poštou velice pestré, kromě standardních poštovních služeb, poskytuje služby pro
své partnery např. Czech Point, Poštovní spořitelnu, Českou pojišťovnu, Českomoravskou
stavební spořitelnu apod.
Na nástěnce, kterou jsme instalovali v hale
pošty, si můžete prohlédnout Poštovní věstník
z roku 1887, pohled na Týnec minulého století, zmínky o poště čerpané z kroniky města,
ukázku poštovních známek ze současnosti,
i první zápis v revizní knize, psaný českým jazykem, který zněl: „Služba vykonává se u tohoto
úřadu velmi pořádně“.
Dana Eichlerová,
vedoucí pošty Týnec nad Sázavou

letos museli, z důvodu stavby nového pavilonu,
přesunout ze školního areálu v sídlišti, do kempu
v Náklí. Hodně lidí také využilo možnost odjet
na prodloužený víkend. Ze stejného důvodu letos chyběly i gymnastky z Netvořic.
Přesto jsme byli spokojeni. Všichni jsme prožili krásné, slunečné, aktivní odpoledne nabité
pohybem. Z kladných ohlasů účastníků máme
velkou radost a věříme, že za rok se opět 28. září
sejdeme.

Týnec nad Sázavou se otevírá turistům
Týnec nad Sázavou
má co nabídnout nejen
místním, ale i turistům.
Volnočasových aktivit
ve městě přibývá. Zájemci se mohou vydat
na naučnou stezku,
projet se po cyklostezce
nebo některé z cyklotras, prozkoumat okolí
z lodi, posedět na lavičce
v odpočinkovém místě
kousek od řeky či navštívit některou z akcí
pořádaných městským
muzeem. Kam se v Týnci nad Sázavou, ale nejen
v něm, vydat za poznáním, zábavou, sportem
i adrenalinem, napoví
nový turistický průvodce
Posázaví a série map nazvaných Rodinné výlety
v Posázaví, které vydala společnost Posázaví
o.p.s. Jedním z partnerů,
který se na vydání nových propagačních materiálů regionu podílel,
bylo i město Týnec nad
Sázavou. Mapy i turistický průvodce jsou k dostání zdarma v informačních
centrech v regionu a v Týnci také v podatelně městského úřadu.
Pod názvem Rodinné výlety v Posázaví vyšla v srpnu série tří map nabízejících trasy pro pěší, cyklisty a vodáky, turistické cíle i přírodní zajímavosti.
Mapa dolního Posázaví, zhruba od Stvořidel po soutok s Vltavou, byla rozdělena na tři samostatné části – každá z nich má z jedné strany svou kartografickou podobu a z druhé strany deset tipů na výlety v daném území.
Vyberou si z nich rodiny s dětmi i zdatní sportovci. „Většinu tras jsme osobně
prověřili,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Na mapy navazuje turistický průvodce, který bude k dostání od druhé poloviny října v českém a anglickém jazyce. Publikace o 44 stránkách je plná
barevných fotografií, představuje vyhlášené i méně známé turistické cíle
Kolem Týnce nad Sázavou

První zprávy o týneckém hradu jsou z roku 1318. Podle archeologických nálezů však byla tato oblast osídlena už
v 8. až 10. století. V 11. století zde byl postaven nejprve dřevěný, později kamenný hrad s románskou rotundou. Majitelé
týneckého hradu se často střídali a objekt pustl. Rozvoj zaznamenal až za hraběte Františka Josefa z Vrtby, který se stal
jeho majitelem v roce 1785. V Týnci založil továrnu na kameninové zboží a k továrním účelům nechal upravit i areál
hradu. V roce 1812 nechal postavit novou tovární budovu,
kterou později František Ferdinand d’Este přeměnil na hotel.
Zakladatelem moderního průmyslu ve městě se stal v 30. letech minulého století pražský podnikatel Ing. František Janeček, který v Týnci postavil slévárnu hliníku, oceli a barevných
kovů METAZ a v bývalé přádelně na Brodcích zahájil výrobu
motocyklů JAWA a osobních vozů MINOR.

Týncem nad Sázavou vede naučná stezka dlouhá 5,5 km,
která využívá prvky geocachingu. Je na ní devět zastavení
s informacemi o jedinečných místech v krajině i herní prvky
pro děti. Podrobná mapa města a širokého okolí s vyznačenými cyklotrasami a trasami pro pěší a panel s dalšími místními zajímavostmi jsou také na turistickém odpočinkovém
místě v centru Týnce.

Mezi místní zajímavosti patří původně gotický kostel sv. Šimona a Judy, který byl v roce 1755 barokně upraven. Pozornost poutá také dům U Micků, postavený v novorenesančním stylu v roce 1899 na místě bývalé farní školy, který má
fasádu bohatě zdobenou freskami a sgrafity od Karla Ludvíka Klusáčka.

Týnecký hrad s muzeem a galerií
V muzeu je k vidění vzácná expozice týnecké kameniny.
V hranolové gotické věži, která je letním sídlem chráněného
netopýra velkého, je rozhledna.

Kontakt:
Nádvoří Adama Hodějovského 48
257 41 Týnec nad Sázavou
tel.: +420 317 701 051, www.mestotynec.cz/muzeum

a přírodní zajímavosti, jsou v ní také informace o možnostech ubytování,
stravování, sportovního vyžití a spousta dalších užitečných kontaktů pro
návštěvníky Posázaví. Brožura zve nejen k řece Sázavě a do jejího blízkého okolí, tedy na Jílovsko, do města Sázava, Týnce nad Sázavou, Senohrab
a Čerčan, Českého Šternberka či Kácova, ale také do Benešova, na Konopiště a Jemniště, na Neveklovsko, Netvořicko, Voticko a Vlašimsko.
„Snažíme se každoročně připravit propagační materiály, které přilákají
do regionu kolem řeky Sázavy další návštěvníky. Podporuje nás v tom celá
řada obcí, podnikatelů, neziskových organizací a dalších partnerů Posázaví
o.p.s. Bez jejich finanční pomoci by mapy a publikace nevznikly,“ dodala Bohunka Zemanová.
Jarka Tůmová

V den státního svátku svatého Václava předpovědi počasí slibovaly krásný den. To se moc hodilo téměř 70 organizátorům sedmého ročníku
Dne pohybu a zdraví. Ti už od rána připravovali
sportovní stanoviště pro odpolední návštěvníky,
kteří mohli příjemně strávit sváteční odpoledne.
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Ve 13 hodin zahájily odpolední program mladší žákyně z oddílu Čiperek a týnecké gymnastky
ukázkami z činnosti svých oddílů. Hned po vystoupení se rozjel program na všech stanovištích.
Letos jich bylo před městským úřadem a v kempu celkem 23. Jako každý rok i letos byl připraven pro rodinné týmy mini orientační závod. Při
něm děti poznávaly 42 sportů podle piktogramů. Děti, které prošly orientační závod, dostaly
v cíli drobné ceny a pro všechny účastníky vydalo Město Týnec n. S. v rámci projektu Zdravé
město kreslenou zábavnou publikaci zaměřenou
na zdravý životní styl.
Tradiční stanoviště jako florbal, jízda na ponících, střelba z luku i vzduchovky, woodball,
mölkky, petaque, slackline, kroket, hamaky a další, doplnily studentky vojenského zdravotnictví,
které poskytovaly informace o první pomoci.
Kdo chtěl, mohl si zkusit záchranu raněného
na připravených pomůckách. Novým stanovištěm byl discgolf, který se líbil dětem i dospělým
a velký úspěch měl také lanový park Bisportu.
Díky krásnému počasí se nebáli využít Sázavu
www.mestotynec.cz
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rybáři i hasiči. Děti poznaly, že například udržet
stříkačku není žádná legrace. S drobným náčiním, jako jsou míče, skákací pytle, chůdy, pedala,
dvojlyže, obruče a další, které byly volně k dispozici, se nejvíc zabavily menší děti. Radost měly
i z malování na obličej. Dospělí ocenili možnost
masáží, naučili se pracovat s dechem a postojem
těla. Úplnou novinkou byla porodní asistentka.
Kupodivu velký zájem o informace měli i muži,
kteří si také chtěli zkusit, jak se nosí těhotenské
bříško. Všichni ho rádi rychle vraceli.
Ke Dni pohybu a zdraví se přidal volejbalový
klub, který na kurtech u mostu uspořádal turnaj
pro děti a šachový oddíl TJ JAWA Brodce, který zorganizoval v SC Týnec nad Sázavou turnaj
jednotlivců v rapid-šachu k 75. výročí založení
klubu.
V Náklí bylo celkem téměř 400 zájemců
o sport a zdravý životní styl. I přes krásné počasí
byla účast zhruba poloviční oproti loňsku. Možná to ovlivnila i změna místa konání. Akci jsme

Z pověření Středočeské krajské asociace pořádá
každoročně Den pohybu a zdraví odbor sportu
pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z. s. ve spolupráci s Městem Týnec nad Sázavou. Do organizace akce se pravidelně zapojují i další spolky,
neziskové organizace a podnikatelé. Letos to
byly skautský oddíl Tysan, Jezdecký klub Čtyřkolák z.s., hasiči a rybáři z Týnce, Bisport s.r.o.,
paní Jitka Říhová a Klára Koldová. Výborné bagety pro organizátory opět vyrobily kuchařky ze
Školní jídelny Týnec n. S. O bezpečnost účastníků se tradičně starala městská policie. Sponzory akce byly Město Týnec nad Sázavou, Česká
unie sportu, Bisport s. r. o., Středočeská krajská
asociace sportu pro všechny, Wrigley Confections ČR, kom. spol., Poříčí nad Sázavou. Den
pohybu a zdraví byl uskutečněn také za podpory
z Operačního programu Zaměstnanost v rámci
projektu Týnec nad Sázavou – zdravé město pro
všechny.
Velké díky patří všem sponzorům, organizátorům, pořadatelům i pomocníkům.
Věra Junová
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Dětský rybářský tábor

Jak je zvykem u rybářů z Týnce, i letos jsme
uspořádali rybářský tábor pro děti naší místní rybářské organizace. Tábora se zúčastnilo 28 dětí,
které jsme učili jak se chovat u vody, vše okolo
rybaření, poznání ryb, živočichů a rostlin kolem
vody a chování v přírodě.
Nejdůležitější bylo poznání ryb a vodních organismů, které lze potkat na našich řekách. Na poznání ryb a vodních organismů jsme použili odbornou literaturu, a také se podařilo pár ryb pro
názornou ukázku nachytat, a to např. kapr obecný, cejn velký, ostroretka stěhovavá nebo hrouzek
obecný.
Nedílnou součástí bylo dětem vysvětlit, naučit
a vyzkoušet si rybolovné techniky, se kterými se

mohou na našich vodách setkat. Jde třeba o lov
na položenou, plavanou nebo přívlač. V půlce
týdne jsme pro děti přichystali rybářské závody,
které se skládaly z teorie (rozpoznávání ryb, rybářský řád), a také v chytání ryb.
Nejlepším účastníkem se stal Michal Korbel,
který uhodl všechny otázky teorie a nachytal
nejvíc ryb, a to v celkové délce 863 cm, a v závěru
o celkovém součtu 948 bodů. Závody jsme vyhlásili ve čtvrtek podvečer a všichni obdrželi nějakou
hodnotnou cenu, které byly pořízeny za finančního přispění MO ČRS Týnec nad Sázavou, Hinders rybářské potřeby a MŠMT.
Celým týdnem nás provázela celotáborová hra,
která byla zaměřena na rybařinu. Každý den musely teamy splnit jeden z úkolů. Tento týden strávený s dětmi na řece Sázavě pokládám za úspěšný
a děti se naučily vše, co se týká nejen rybaření, ale
i chování se v přírodě a k přírodě a rybářský řád.
www.malirybaritynec.webnode.cz
Přemysl Černušák

Dětské rybářské závody
Pro letošní rok naše organizace MO ČRS Týnec nad Sázavou připravily dětské rybářské závody, které se uskutečnily na rybníku naší organizace
v Kozlovicích. Závodů se zúčastnilo 13 dětí, a ty nejmenší doprovázeli rodiče nebo prarodiče. Na rybníku bylo možno chytit velkou škálu ryb, a také
se podařilo. Nachytali se kapři, plotice i líni. I přes ranní nepřízeň počasí,
mlhu a chlad, se nejlepším účastníkem stala Michaela Kovárnová s počtem
132 bodů, na druhém místě se umístil Maxim Petržálek s počtem 95 bodů
a na třetím místě Gabriela Rathanová s počtem 69 bodů. Každý z účastníků
si odnesl nějakou věcnou odměnu za podpory MO ČRS Týnec nad Sázavou a Hinders rybářské potřeby. www.malirybaritynec.webnode.cz
Přemysl Černušák

Malí rybáři na dni
pohybu a zdraví

I letos jsme se zúčastnili akce Den pohybu
a zdraví, kde jsme reprezentovali naší organizaci a kroužek malých rybářů MO ČRS
Týnec nad Sázavou. Hlavním úkolem bylo
předvést dětem rybolovné techniky, ryby, živočichy a rostliny na naší řece. Dalo se také,
díky pořádání akce v Náklí, nahodit do řeky
jak cvičně, tak i zkusit něco ulovit. Po správném vyplnění malého vědomostního testu se
něco drobného sladkého mohlo vyhrát. Zájem byl velice velký, děti si možnost držet prut
a samostatně nahodit, značně užívaly.
www.malirybaritynec.webnode.cz
Přemysl Černušák

Malí rybáři
Malírybáři
rybáři
Malí
rybáři
Malí
Malí
rybáři
Týnec
Týnec
Týnec
Týnec
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pořádají
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rybářskykroužek
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Pasování na čtenáře
Druháčci z obou budov týnecké základní školy
byli ve středu 11. října pasováni na čtenáře. Krásnou pohádkovou akci v areálu týneckého hradu
připravily Ivana Nováková, Zdeňka Stašková
a kastelánka hradu Magdalena Timplová. Zdatně jim pomáhaly pohádkové bytosti – strašidlo,
princezna, ježibaba a královna. Samotného pasování se pak ujal chrabrý rytíř se svým mečem.
Dětem, které vzaly vstup do čtenářského stavu
opravdu vážně, poblahopřál také starosta města
Martin Kadrnožka.
lm

Kapříkům začal nový
školní rok

Pro děti a paní učitelky z Mateřské školy Týnec nad Sázavou začal
v září nový školní rok.
Nejinak je tomu i v naší třídě „Kapříci“, která je zaměřena více
na ekologickou a výtvarnou výchovu. Průvodcem na cestě ekologickou
výchovou se u nás stal „kapřík“, který zdobí budovu třídy mateřské
školy.
Ve třídě máme 25 dětí ve věku od 3 do 6 let. Vzdělávací program je
proto připraven podle věkové kategorie, s rozdělením na mladší děti
a předškoláky.
Pro naše předškoláky a jejich rodiče jsem připravila program „ZVYKÁME SI NA ŠKOLU“, který je každé úterý zaměřen na individuální péči, podporu předškolního vzdělávání dle RVP PV a společnou
práci rodičů a dětí.
Děti mohou v naší třídě navštěvovat kroužek „Malí tvořílkové“,
ve kterém jde hlavně o výrobu z netradičního materiálu (přírodního či
odpadového).
Více informací na: http://mstynec-4-trida.webnode.cz/

Václavská dechovka
Oblíbená akce seniorů se uskutečnila v neděli 24. září ve Společenském
centru. K tanci i poslechu hrála tradičně dechová kapela Týnečanka pod
vedením kapelníka Zdeňka Březiny. Několik desítek návštěvníků si poslechlo pěkné melodie a s elánem si při polce nebo valčíku zatančilo. Málokdo by uvěřil, že někteří tanečníci už oslavili 80. narozeniny.
lm
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www.malirybaritynec.webnode.cz

Městská knihovna Týnec nad Sázavou vás zve na

My jsme malí kapříci a šikovní tvořílci,
hodně se tu naučíme, pomůžem si, poradíme,
přijďte se k nám podívat, budeme si spolu hrát.

POVÍDANÍ O CESTOVÁNÍ
s Ing. Milanem Kopečným

středa 22. 11. v 18. hodin

						
Kristýna Stuchlíková, třídní učitelka „Kapříků“
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Festival poezie očima mladé básnířky
Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy, už
22. ročník, se uskutečnil od 22. do 23. září v Kralupech nad Vltavou. Účastnila se ho i mladá básnířka
z Týnce nad Sázavou Johanka Timplová a umístila
se na stupních vítězů. Týneckým listům řekla:
Slavnosti se konají každoročně již od roku
1996, jako pocta oblíbenému a celému světu známému básníku a nositeli Nobelovy ceny
za literaturu, Jaroslavu Seifertovi.
Oslavy zahrnují autorskou celorepublikovou
literární soutěž ve dvou věkových kategoriích –
a to 14-18 let a nad 18 bez omezení. Právě v té
věkově nižší kategorii jsem vyhrála 3. místo.

To je velký úspěch. Gratulujeme. Co předcházelo
slavnostnímu vyhlášení vítězů?
Přijetí prací do autorské básnické soutěže bylo
podmíněno zasláním sonetu a několika dalších
básní na volné téma v rámci určitého počtu veršů. Práce hodnotila porota složená z básnířek
J. Axmanové, J. Pohankové a E. Frantinové.
Vyhlášení vítězů přednesl starosta města, který
ceny i předával. Oceněné básně recitovala herečka a dabérka Valerie Zawadská. Muzeum vydalo
i malý sborník veršů z oceněných prací za rok
2016 a 2017, včetně té mojí básně.
Johanko, ať se ti i nadále v tvé tvorbě daří, tak
jako doposud. Děkuji za rozhovor
lm

Jen trošku života
Jen trošku života
do těch studených dlaní
jen trošku barev do těch tváří bledoucích.
Jen trošku radosti,
oživ prosím to mé temno v pozadí
a stíny nad hlavou
odežeň všechny ty zmary co to provází.
A jen trošku smutku do růžolení,
trošku těch chmur, strachu a pokolení,
a pokud si budu stěžovati, plakati,
konej dál,
můžeš to tak nechati.
Jen trošku toho úsměvu co rozzáří ten
obličej,
jen trochu bílých zubů
a jasných očí
a jisker.
Jen trošku života
do toho života,
jen trošku všeho,
ať křupají mi kosti,
jen trošku hrb a tíhu na zádech,
jen trošku toho růžolení a západů slunce,
jen trošku všeho
a
aby toho všeho
bylo dosti.
Jen trošku života. Do toho života.

Keltský večer na hradě v Týnci
Keltský večer, událost hradu v Týnci, je již
tradičním festivalem k ukončení sezóny. Letos se konal 12. ročník a akce plná jídla, pití,
tance a hlavně hudby probíhala v sobotu 30.
září od 16 hodin do půlnoci. Vystupovalo zde
opět několik skvělých kapel, například Cowentina, která hraje irskou a keltskou hudbu,
oblíbená týnecká skupina K. O. se svým folkem a country, nově se objevila Hana Band
z Ostravy, jež hraje písně Čechomoru, Vlasty
Rédla, a pak také lidové písně, a místo klasické Hekelén Tekelén a jejich jethrotullské flétny program oživila čtveřice Luftt, která vedle
vlastních rockových songů přispěla i skladbami převzatými, např. od Whitesnake nebo
ZZ Top. Svoje vystoupení zakončila slavnou
vypalovačkou od Deep Purple. Hádáte správně, samozřejmě Kouřem nad vodou. Zatančila
nám také skupina Wild Rose a akci správně
okořenili, ba přímo nažhavili, pánové Grex
12

z Liberce s ohňovou show. Ty jsme měli možnost vidět už na Týneckém střepu. A kdo chtěl
na chvilku odklidit někam své malé milované
šampióny, mohl k dětským dílničkám, kde se
vyráběly placky se jmény a malovala keramika.
Johana Timplová
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Festival 2017
Další ročník ochotnického divadelního
festivalu proběhl letos první zářijovou sobotu. Na venkovním podiu u hradu se vystřídali jak pravidelní účinkující, tak i úplní
nováčci. Kouzelník, šermíři a Lenka Hamajdová už patří ke stálicím našeho festivalu. I přes to, že zde vystupují již několik
let, všichni se těšíme, co nového si pro nás
připravili. Nováčci letošního festivalu se zalekli počasí a nepřijeli. Podařilo se nám zajistit náhradní vystoupení. Pohádka O Palečkovi děti velmi zaujala. Pořádající spolek
Netopýr zakončil dětský program premiérou pohádky O perníkové chaloupce.
Večerní představení pro dospělé obstaral
divadelní spolek Svatopluk z Benešova.

Jejich komedie Maribel a podivuhodná
rodina zahřála v chladném večeru všechny
diváky.
Díky finanční podpoře města se nám daří
v tradici ochotnických festivalů pokračovat
od roku 2004. Věříme, že v této tradici budeme pokračovat i nadále.
Jarka Raková

Památka zesnulých
Pokud naše hřbitovy nejsou během
roku moc navštěvovány, tak to neplatí
o konci října a začátku listopadu. Svědčí o tom světlo svící, vůně chryzantém
a jehličí, které se v dušičkových dnech
šíří v okolí hřbitovů. Vedeme v těchto dnech naše kroky i naše myšlenky
na hřbitovy. Vzpomínku na všechny
zemřelé, která se připomíná 2. listopadu, „si vymyslel“ svatý Odilo, benediktinský opat z Cluny roku 998. A při návštěvě hřbitova můžeme mít nejrůznější
pocity. Pro některé může být hřbitov místem, které dýchá jakýmsi tajemným
záhrobím. Pro jiné jsou hřbitovy místem intenzívnějších vzpomínek na lidi
blízké jejich srdci a na pěkné chvíle, které jsme s nimi prožili. Jsou to naši příbuzní, učitelé, spolužáci… A jak nám přibývají roky, tím více roste počet těch
našich rodinných příslušníků a přátel, kteří nás předešli na ten druhý břeh. Tím
víc se nám ten druhý břeh zalidňuje.
Naši předci zavedli rčení: O mrtvých jen dobré. Když hodnotíme život zemřelých, vzpomínáme na to, co dobrého oni vykonali, čím nás obohatili, co
jsme díky nim prožili, co dobrého vykonali pro druhé a pro společnost. Na jejich lidské slabosti a chyby, které každý máme, nemáme vzpomínat.
Samozřejmě se většina z nás při návštěvě hřbitova neubrání myšlence
na vlastní smrt. Kdy, kde a jak skončím tento svůj pozemský život? Když však
myslíme na naši smrt, měli bychom myslet i na náš život. Právě v duchu těch
předcházejících vět. Pamatovat na smrt může činit náš život plnějším a intenzivnějším. Žít tak, abychom se nikdy nemuseli konfrontovat s bolestným
vědomím, že je už příliš pozdě. Slova, která mohla být vyřčena, už vyslovena
být nemohou, dobré skutky, které mohly nějaký vztah naplnit, už vykonány
být nemohou. Ale pokud naplníme svůj život službou a láskou, pokud tady
zanecháme něco pěkného a hodnotného, tak i o nás jednou nad naším hrobem
můžou říci jen dobré.
Bedřich Vymětalík, farář
www.mestotynec.cz
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Spolek zdravotně postižených a seniorů na BOŽÍM DARU

Seniorské hry

Letos členové SZP a seniorů zamířili při
rekondičním pobytu do Krušných hor, konkrétně na Boží Dar, do hotelu Zelený dům.
Opět se jelo ve dvou termínech. První část (49
účastníků) od 27. srpna do 2. září, a druhá část
(50 účastníků) od 3. do 9. září. Celkový počet
byl 99 účastníků.
Jako vždy začínal den rozcvičkou. Po snídani bylo volné dopoledne a každý ho využil
po svém. Například procházkou po Božím
Daru se zastávkou v infocentru, návštěvou
muzea, nebo si prošel Ježíškovu cestu (malý
okruh 5,6 km, nebo velký okruh 12,9 km), Božídarské rašeliniště, nebo se podíval na opačnou stranu k hraničnímu kameni. Ti zdatnější
si pak vyšli například na Klínovec. Někteří

Již po čtvrté se sešlo 15 seniorek a 1 senior v pečovatelském domě, aby si společně zasoutěžili při
akci Seniorské hry, zařazené mezi akce projektu
České unie sportu – Sportuj s námi.
Po rozdělení do 3 družstev plnili senioři 6 soutěžních úkolů. Ty pro ně připravily instruktorky
odboru sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou z.s., Marie Flejberková a Věra Junová.
Protože počasí nebylo zrovna ideální, část soutěží probíhala venku a část v klubovně mateřského
centra, kde senioři také každé pondělí pravidelně
cvičí. Body získávali účastníci ve zjednodušené
hře mölkky, při srážení plechovek tužkou zavěšenou na provázku a při skládání zápalek se zavázanýma očima. Také v sedu kopali míčem na cíl,
z papíru umačkali koule a těmi následně házeli
do dálky.
Než proběhlo vyhodnocení, poseděli u kávy
s domácím štrůdlem, který upekla jedna z instruktorek. Za své snažení dostali drobné ceny

vyrazili na houby, nebo borůvky a byli úspěšní.
Odpoledne jsme pak vyjížděli autobusem
na výlety do okolí Božího Daru. Naším prvním cílem byly v pondělí Františkovy Lázně.
Někteří využili vláčku a projeli se centrem
města s výkladem. Při zpáteční cestě byla ještě
zastávka na SOOSu. V úterý jsme jeli do Bečova nad Teplou, kde jsme navštívili zámek
a prohlédli si unikátní památku „Relikviář
svatého Maura“.
Na zpáteční cestě byla ještě zastávka v Karlových Varech. Středa byla celá věnovaná výletu do Německa. V Annabergu jsme navštívili kostel sv. Anny a prošli si centrem města.
Odpoledne pak ještě byla zastávka na Fichtelbergu (1215m). Ve čtvrtek jsme jeli do Mos-

tu, kde jsme navštívili kostel Nanebevzetí
Panny Marie, který byl v roce 1975 přesunutý
před postupující těžbou uhlí. Poslední výlet
byl v pátek na hrad Loket, kde jsme shlédli
krásnou výstavu porcelánu a další zajímavosti. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili
na Klínovci.
A tak letošní pobyt je již minulostí a uvidíme, co bude připraveno na ten příští. V závěru
bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli
na zajištění této akce, hlavně Jarce Zdražilové
a Olze Vrané. Dík patří též panu Josefu Peškovi, řidiči autobusu, za jeho bezpečnou jízdu
po celou dobu pobytu.
Za výbor Spolku zdravotně
postižených a seniorů J. Kafková
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- zápisník a tužku, na mlsání bonbóny a hlavně
diplom za účast. Diplomy předala účastníkům
MUDr. Šárka Veselá, metodička středočeské
krajské asociace, která vydatně pomohla s organizací seniorských her od začátku až do konce.
V seniorských hrách nikdo neprohrál, všichni se
maximálně snažili, aby měli co nejlepší výsledky.
Domů odcházeli v dobré náladě s pocitem příjemně prožitého odpoledne.
Věra Junová

Dálkový pochod Přes čtyři zámky
V sobotu 16. září se uskutečnil už 53. ročník
tohoto pochodu. Počasí tentokrát nebylo ukázkové, v okolí se konaly další akce, a tak účast 75
pochodníků, které neodradilo počasí, byla dobrá.
Na nejkratší sedmikilometrovou trasu vyrazilo
dost rodičů s dětmi. Všichni si podzimní pochodový den užili.
Týnečtí pořadatelé se již těší na účastníky jarního dálkového pochodu Posázavím – krajem Jana
Morávka.
Stanislav Šípek, KČT Týnec nad Sázavou

Volejbalové léto ve Zbořeném Kostelci

Poděkování
Dne 27. září 2017 jsem uzavřela
provozovnu v Klusáčkově ulici čp. 10.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
zákaznicím a zákazníkům, kteří využívali
mých kadeřnických služeb během 54 let,
co jsem v oboru pracovala.
Moc a moc děkuji. Bude se mi stýskat.
S upřímnými díky Vlaďka Reissigová
14
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V prázdninovém čase jsme se v rámci přípravy na nadcházející volejbalovou sezónu
v Okresním poháru mixů zúčastnili tří turnajů.
Nejdříve jsme se vydali vyzkoušet formu v sobotu 22. července na turnaj nedaleko Třebsína,
kde pořádali volejbalové zápasy na dvou hřištích osadníci z Údolí Ticha a Úsvitu. V konkurenci šestnácti družstev jsme spíše sbírali s našimi „nováčky“ v týmu zkušenosti a skončili
v poli poražených.
Chuť jsme si spravili na Popovickém saku,
na které jsme vyrazili poslední srpnovou sobotu. V prosluněném dni si daly na popovickém
multifunkčním hřišti dostaveníčko čtyři týmy,
které sehrály turnaj systémem každý s každým.
www.mestotynec.cz
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Nám se celkem dařilo a po výhrách nad Popovicemi M a Postupicemi jsme se utkali o celkové vítězství na turnaji proti týmu Braníku.
Na něj jsme již byli krátcí, ale i přesto jsme
byli moc rádi, že se nám podařilo opět vylepšit
o stupínek celkové umístění z loňska. A kdo ví,
třeba to příští rok vyjde ještě výš.
Nezaháleli jsme ani na sklonku léta. V sobotu
23. září jsme přijali pozvání na tradiční Čerčanskou šavli. Do Čerčan si přijelo vyzkoušet
aktuální formu pět týmů, které byly moc zvědavé, jak mají před novou sezónou naladěno. Celý
turnaj byl dost vyrovnaný, a v každém zápase se
bojovalo doslova o každý míč. Nejlépe si opět
vedl tým z Braníku, který nenašel za celé léto
přemožitele. Nám se nepodařilo obhájit stříbrnou příčku z Popovic, a tentokrát jsme skončili
těsně pod stupni vítězů. Přesto jsme byli nejen
s výkonem na tomto turnaji, ale i s celým volejbalovým létem spokojeni.
Nyní se už těšíme a jsme moc zvědaví, jak se
nám povede v nové sezóně 2017 – 2018 Okresního poháru mixů. Tak nám můžete držet palce. Budeme jenom rádi. Moc děkujeme.
Nadšenci z Kostelce
15
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Veronika (Koki) Kokášová na 20. seniorském MS v KLDR v Pyongyongu
V letošním roce nás čekala příprava na 20. seniorské MS v KLDR. Vzhledem k nedostatku
financí se muselo vedení rozhodnout pouze pro
jeden tým. Nakonec si vybralo děvčata Veroniku
Kokášovou, členku oddílu Hwa-Rang v Týnci nad Sázavou, Kristynu Pravdovou, Martinu
Kopeckou, Terezu Štekerovou, Terezu Žilinskou
a mě (Věru Vomáčkovou, trenérku oddílu Hwa-Rang v Týnci nad Sázavou). Spolu s námi se
připravoval pouze jeden senior Jiří Novák, který
si ovšem musel hradit vše sám.
Příprava probíhala v Třeboni ve velmi příjemném prostředí. Ubytování jsme měli v penzionu
Oregano a bylo tam o nás výborně postaráno.
Tréninky jsme absolvovali ve sportovním areálu
FAKT. Od tradiční tělocvičny to byla velmi příjemná změna.
Na druhém soustředění se Veronice opět nevyhnulo zranění. Pro velkou bolest v zádech nemohla ke konci soustředění trénovat. Vzhledem
k velmi těsnému počtu dívčího týmu by byla absence kohokoli hodně špatná.
Naštěstí se přes pauzu doma dala dohromady
a do závěrečného soustředění se opět zapojila.
Veronika byla nominována na sestavy (tul) II.
Dan, sportovní boj (matsogi) -75kg, speciální
přerážecí techniky (Tki) a stejné disciplíny včetně silového přerážení v týmu.
V technických sestavách se sice nezadařilo, ale
to byl pro Veroniku jediný neúspěch na MS.
Následně se rozjel medailový kolotoč. Nejprve si
vybojovala druhé místo ve sportovním boji. To byl
pro Veroniku zatím největší úspěch v této disciplíně.
Pak už došlo konečně na speciální přerážecí
techniky. Tam se potvrdilo, kde si je Veronika
nejvíce jistá. Získala velmi pěkné a zasloužené
druhé místo.
To však nebylo zdaleka vše. Na řadu přišly speciální přerážecí techniky týmu. To se povedlo

MALÉ OHLÉDNUTÍ
ZA KARIÉROU VERONIKY
V ČESKÉ NÁRODNÍ
REPREZENTACI:
Juniorské MS 2008 Uzbekistán Taškent
3. místo sebeobrana 2+1
Juniorské ME 2009 Slovenie Konjice
2. místo spec. přeážecí techniky
Juniorské ME 2010 Itálie Barletta
3. místo sportovní boj -64kg
3. místo spec. přerážecí techniky
Juniorské MS 2010 Bělorusko Minsk
1. místo spec. přerážecí techniky
3. místo sportovní boj -58kg

TÝNECKÉ LISTY

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
pořádá poznávací výlet

ADVENTNÍ BAMBERK
BAMBERG – dávné biskupské sídlo, jednoho z nejkrásnějších německých měst, nazývané také jako Francký Řím. Rozkládá
na sedmi pahorcích a v údolí mezi rameny řeky Regnitz. Centrum starého města bylo zapsáno od r. 1993 na listině UNESCO
jako světové kulturní dědictví. Dopoledne společná prohlídka města: proslulý Bamberský jezdec – socha v románsko-gotickém
císařském dómu, v sousedství dva biskupské paláce – Císařský a Trůnní sál. Z růžové zahrady výhled na staré město na řece
Regnitz, most přes řeku a na něm hrázděnou radnici, malebnou rybářskou čtvrť s mlýny a lávkami, kterým se říká „Malé
Benátky“. Odpoledne individuální návštěva adventních trhů na historických náměstích s tradičními svařenými víny, punči,
můžete ochutnat i místní znamenitá piva (specialitou je tzv. “kouřové pivo“).

sobota 25. 11. 2017

Juniorské ME 2011 Estonsko Talin
2. místo spec. přerážecí techniky

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

Juniorské ME 2012 Bulharsko Sofie
3. místo spec. přerážecí techniky
skvěle a bylo o první zlaté medaili pro nás rozhodnuto.
To však ještě našim děvčatům nestačilo, a tak
jsme se přesunuly k silovému přerážení. Tam nás
nejprve nominovala Veronika technikou sonkal
(úderová plocha na ruce) a pak se zadařilo mě
i Tereze Štekerové přerazit svou techniku. Byly
jsme bohatší o další zlatou medaili.
Veronika velice přispěla na tomto MS svou
medailovou sbírkou. Občas je jí vyčítáno pár věcí
při přípravě, a já sama bych byla moc ráda, kdyby tyto výčitky nebyly v dalších letech potřeba.
Mám velkou radost, že se Veronice podařilo opět
dokázat, že se na ní dá spolehnout a má naší reprezentaci stále co nabídnout.
Vomáčková Věra

Juniorské MS 2012 Estonsko Talin
2. místo spec. přerážecí techniky
Seniorské ME 2014 Bělorusko Minsk
1. místo spec. přerážecí techniky

20. seniorské mistrovství světa

Pouhých 7 českých reprezentantů (6 žen
a 1 muž) se od 14. do 22. září utkalo v konkurenci
více jak 50 zemí celého světa o medaile na letošním
mistrovství světa ve sportovním taekwondu ITF,
které se konalo letos přímo v Taekwon-Do paláci
v korejském Pyongyangu.
V řadách českých reprezentantů byli Věra Vomáčková (4. dan) trenérka školy Hwa-Rang
v Týnci nad Sázavou, Martina Kopecká (3. dan),
Veronika Kokášová (2. dan) členka školy Hwa-Rang v Týnci nad Sázavou, Kristýna Pravdová
(1. dan), Tereza Žilinská (1. dan) a poprvé již jako
senioři také Jiří Novák (2. dan) a Tereza Štekerová
(2. dan), oba nejúspěšnější junioři loňského mistrovství Evropy (11. - 17. dubna 2016, Soluň, Řecko).
Všichni čeští reprezentanti absolvovali v průběhu
letních prázdnin standardně náročnou přípravu,
která vyvrcholila první zářijový víkend v Třeboni.

Cena zájezdu: 750 Kč za dopravu na osobu + cca 15 € na vstup.
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 3. 11. 2017

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

Seniorské ME 2015 Itálie Adria
2. místo spec. přerážecí techniky
Seniorské ME 2016 Řecko Soluň
1. místo spec. přerážecí techniky
Seniorské MS 2017 KLDR Pyongyang
2. místo spec. přerážecí techniky
2. místo sportovní boj -75kg
Týmová umístění si nechám na jindy

Výsledky české reprezentace na Mistrovství světa 2017 v taekwondu ITF
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Vzhledem k početně omezené české výpravě byl
náš cíl získat alespoň jednu zlatou medaili a umístit
se v první světové desítce.
Nakonec díky zisku 2 zlatých, 2 stříbrných
a 7 bronzových medailí se umístila Česká republika na celkovém 3. místě za domácí Koreou a Ruskem. Všechny ostatní státy včetně silné Ukrajiny,
Bulharska, nebo Mongolska, které se v roce 2015
umístily před námi, na nás tentokrát nestačily.
Vomáčková Věra

VÁS ZVE NA

VEČERNÍ PUTOVÁNÍ ZA SVĚTÝLKY
ANEB POHÁDKOVÁ BOJOVKA S ČARODĚJNICÍ

a

Eleonora Vydrová
Vás srdečně zvou na povídání na téma

Aromaterapie II.
aneb

„Voňavá náruč maminky“

Hledáte pomoc bylinek na problémy při těhotenství?
Nevíte si rady, jak pomoci vašemu miminku od dětských neduhů?
Zajímají vás baby masáže?

KDY: PÁTEK 3. 11. OD 18.00 HODIN
KDE: SRAZ JE U LESA ZA MŠ V TÝNCI

Přijďte dne 4. 11. 2017 v 9.00 hod.
do MC Motýlek

SPOLEČNĚ PŮJDEME NA POHÁDKOVOU STEZKU SE SVĚTÝLKY,
ČARODĚJNICE NĚCO ZTRATILA A MY JÍ TO POMŮŽEME NAJÍT.
S SEBOU SI VEZMĚTE TEPLÉ OBLEČENÍ A BATERKU.
NA KONCI ČEKÁ NA DĚTI SLADKÁ ODMĚNA.
VSTUPNÉ: 40 KČ /DÍTĚ A 30 KČ /DÍTĚ ČLENOVÉ MC.
KONTAKT: KATKA PIKOUSOVÁ, TEL.: 602 633 410, WWW.MCMOTYLEK.CZ

www.mestotynec.cz
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Cena: 100 Kč členové MC, 80 Kč ostatní
Kontakt: Katka Pikousová, tel: 602 633 410
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pořádá

SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
v sobotu 11. 11. 2017

Průvod v čele se Svatým Martinem na bílém koni vychází
v 17.00 hod. od MC Motýlek Týnec n. S.
a poputuje do zahrady Společenského centra.
Program v zahradě:
• seznámení s legendou o Svatém Martinovi
• vystoupení dětí
• pěvecké vystoupení pro děti v podání Kateřiny Ševidové
• tradiční svatomartinské rohlíčky a teplý čaj
• na místě bude hořet oheň – možnost opečení vlastních buřtů
• programem vás provede Míša Příkopová

Příspěvěk na akci je 40 KČ/dítě.
Spolupořadatelé:
Skautský oddíl Tysan Týnec n.S.
Sponzoři:
Město Týnec nad Sázavou
Poděkování za spolupráci:
Pekárna BONTE, SC Týnec n. S., Městská policie, Policie ČR, SDH Týnec n. S.,
Pavel Vilímek, Michal Jakubů, Jarka Raková

Advent na hradě v Týnci
Bílkovo kratochvílné divadlo
– Jan Bílek – pohádka pro děti

Jak chtěl
Kašpárek
slavit Vánoce
Neděle 10. prosince
od 15.30 hod.
Pořádá Město Týnec nad Sáazavou

Vstupné dobrovolné
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www.mestotynec.cz/muzeum
Tel.: 775 217 230
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Týnecko

LISTOPAD
Pá 3. 11.
VEČERNÍ PUTOVÁNÍ ZA SVĚTÝLKY
18.00 hod.
Venkovní akce pro děti a rodiče. Poznávání pohádkových bytostí. Bližší informace www.mcmotylek.cz. Pořadatel: Mateřské centrum MOTÝLEK
So 4. 11.
AROMATERAPIE PRO MIMINKA A DĚTI
9.00 hod.
Přednáška pro maminky. Bližší informace www.mcmotylek.cz. Pořadatel: Mateřské centrum MOTÝLEK. Vstupné: 100 Kč; 80 Kč pro členy MC.
So 11. 11.
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
17.00 hod.
Tradiční lampionový průvod od MC Motýlek na zahradu Hotelu Týnec – SC vedená Martinem na bílé koni. Soutěže pro děti,
svatomartinské rohlíčky. Bližší informace www.mcmotylek.cz. Pořadatel: Mateřské centrum MOTÝLEK. Vstupné 40 Kč/dítě
Pá 12. 11.
ZÁVODY PŘEDŠKOLÁKŮ V SG
9.00 hod.
Oddíl sportovní gymnastiky odboru sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou z.s. pořádá závody předškoláků ve sportovní gymnastice.
Prezence 8.00 - 8.45; zahájení 9.00; přihlášky do 8. 11. na email: janazitkova.tj@gmail.com Pořadatel: TJ Týnec nad Sázavou z. s.
So 15. 11.
HALLOWEEN
čas bude upřesněn
Tvoření s halloweenskou tématikou. Bližší informace www.mcmotylek.cz. Pořadatel: Mateřské centrum MOTÝLEK
Čt 16.11.
CRAZY GODDESS
20.00 hod.
Travesti show – kavárna Hotelu Týnec – SC. Vstupné: 250 Kč (předprodej). Předprodej: Informační centrum. Pořadatel: Crazy Goddess.
Čt 23.11.
DOMY JAKO GALERIE, DOMOVNÍ ZNAMENÍ V TÝNCI
17.30 hod.
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku Martina Šejbla. Přednáška se koná tradičně od 17.30 ve velké zasedací
místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena. Pořadatel: Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou.
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Pá 9.12.
MIKULÁŠSKÉ ZÁVODY
09.30 hod.
Pořadatel: TJ Týnec nad Sázavou z. s. Oddíl sportovní gymnastiky odboru sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou z.s. pořádá Mikulášské závody
ve sportovní gymnastice. Prezence 8:00 - 8.45 hod.; zahájení 9.00 hod.; přihlášky do 6. 12. na email: janazitkova.tj@gmail.com.
So 9.12.
ROCK TÝNEC FEST - WINTER
19.00 hod.
Hotel Týnec – SC. The Gaps, Procity, Czech it, Cubaze, Tns – sledujte na FB Hotel Týnec – SC
Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.
Ne 10.12.
II. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ
14.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Minitržiště / Výstava umělců Posázaví / Dílny pro děti
15.30 Bílkovo kratochvílné divadlo – Jan Bílek – Jak chtěl Kašpárek slavit Vánoce – pohádka pro děti
17. 30 Vánoční koncert Bardolino. Pořadatel: Městské muzeum – Město Týnec nad Sázavou
Ne 10.12.
VODNICKÉ ŠTĚSTÍ – pohádka
15.00 hod.
Hotel Týnec – SC premiéra pohádky Divadla DOKOLA. Vstupné 50 Kč. Pořadatel: Divadlo DOKOLA
Pá 15.12.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
09.30 hod.
Tvoření na Vánoce Bližší informace www.mcmotylek.cz. Pořadatel: Mateřské centrum MOTÝLEK
Ne 17.12.
III. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ
14.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. 14.00 hod. Minitržiště / Výstava umělců Posázaví
Vánoční tvořivé dílny pro děti – keramika, drátování, perníčky, šustí, svíčky, svícny
15.00 Vyhlášení soutěže o NEJ vánočku (vánočky do soutěže přijímáme od 14 hod.)
16.30 hod. Agnatha – tradiční vánoční koncert v rotundě hradu Týnec. Pořadatel: Městské muzeum – Město Týnec nad Sázavou
Ne 17.12.
VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
14.30 hod.
Procházka lesem, nadělování dobrot zvířátkům. Bližší informace www.mcmotylek.cz. Pořadatel: Mateřské centrum MOTÝLEK.
So 23.12.
BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO
17.00 hod.
Skautky a skauti budou rozdávat Betlémské světlo na tradičních místech – u rotundy na hradě Týnec
a před obchodním domem Hruška a nově i na návsi v Peceradech. Pořadatel: Skautský oddíl TYSAN (Týnec nad Sázavou)
Po 25.12.
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA
Zač. 20.00 hod.
Hotel Týnec – SC. Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 11. 2017 v Informačním centru Týnec nad Sázavou.
Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

PROSINEC
So 2. 12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16.00 hod.
Tradiční rozsvícení vánočního stromu od 16.00 na Pěší v Týnci nad Sázavou. Hudební vystoupení kapely Czech It
a dětí ze základní a mateřské školy. Občerstvení zajištěno. Pořadatel: Město Týnec na Sázavou.
Ne 3. 12.
I. ADVENTNÍ NEDĚLE
14.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Minitržiště s možností zakoupení vánočních dárků / Dílny pro děti 15.00 hod. Vernisáž výstavy umělců Posázaví
16.30 hod. Koncert dětí ZŠ Týnec - pěvecký a flétnový vánoční koncert. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
Ne 3. 12.
VÍTÁME ADVENT
17.00 hod.
Hotel Týnec – SC. Vánoční vystoupení dětí z pěveckých a dramatických kroužků pod vedením Mgr. Terezy Kadlecové.
Pořadatel: Studio 3 – divadlo, hudba, poezie z. s.
Út 5. 12.
MIKULÁŠ S ČERTY A ANDÍLKY
17.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Tradiční podvečer s rozdáváním dárků dětem/ Opékání buřtů / Dětská disco /
Soutěž o nejlepší andělský a čertovský kostým. Pořadatel: Městské muzeum – Město Týnec nad Sázavou
Út 5. 12.
MIKULÁŠSKÁ
18.00 hod.
Tradiční mikulášská besídka pro všechny děti a rodiče Bližší informace www.mcmotylek.cz. Pořadatel: Mateřské centrum MOTÝLEK
Čt 7. 12.
ŽELEZNIČNÍ STANICE Z DAVLE DO ČERČAN
17.30 hod.
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku Jaromíra Košťáka. Přednáška se koná tradičně od 17.30 hod.
ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena. Pořadatel: Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou
Pá 8. 12.
VÁNOČNÍ FOCENÍ
09.30 hod.
Focení miminek a dětí s vánoční tématikou profesionálním fotografem. Bližší informace www.mcmotylek.cz.
Pořadatel: Mateřské centrum MOTÝLEK
20
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Uzávěrka

TÝNECKÝCH LISTŮ

Inzeráty do

příspěvků do příštího čísla

TÝNECKÝCH LISTŮ

posílejte na

radnice@mestotynec.cz

je v pátek 24. listopadu 2017.
Tento termín je závazný.

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.

LISTOPAD 2017
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Do zavedené truhlářské dílny přijmeme

TRUHLÁŘE

NABÍZÍME
Zázemí úspěšného a trvale rostoucího truhlářství
Jistota dlouhodobého pracovního poměru
Zajímavou a odpovědnou práci na plný úvazek nebo ŽL
Odpovídající mzdové ohodnocení
Příjemné pracovní prostředí s dobrým kolektivem
POŽADUJEME
Samostatnost, spolehlivost, manuální zručnost a pracovní nasazení
Řidičský průkaz sk. B výhodou
Vyučení v oboru není podmínkou

Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy.

V případě zájmu nás kontaktujte:
na adrese Pražská 48, 254 01 Radlík – Jílové u Prahy,
na emailu: truhlarstvi-zeman@volny.cz nebo
na tel. čísle +420 603 824 635

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

NOVÝ SERVIS-PNEUSERVIS
Krusičany
www.svet-zdravi.cz

Před

Po

Už se necítím jako bublina
Jmenuji se Marie a po preventivní prohlídce u své lékařky jsem došla k názoru, že musím
s váhou dolů. Mé zdravotní potíže byly opravdu velké. Vysoký tlak, bolesti nohou
a páteře, časté průjmy a váha stále stoupala. Při výšce 150 cm jsem vážila 70,8 kg
– no prostě bublina... Také jsem se delší dobu cítila unavená a bez energie.
V dubnu 2016 jsem šla náhodou okolo Světa zdraví a rozhodla jsem se objednat na
konzultaci. Ujala se mě paní Tereza Vršecká a s její pomocí jsem začala hubnout.
Byl mi vypracován výživový plán a docházela jsem na pravidelné kontroly.
Za 6 měsíců jsem zhubla 11 kg a cítím se skvěle.
Moc děkuji poradkyni Terezce Vršecké za to, co mě naučila, jak mě povzbuzovala,
bez ní bych to nedokázala. Konzultace byly vždy moc příjemné a plné úsměvů, těšily
mě pochvaly za skvělé výsledky.
Budu pokračovat i dále a celému týmu děkuji.

Marie Blahovcová, 62 let

Svět zdraví BENEŠOV

Svět zdraví PŘÍBRAM

Tel.: 727 982 485

Tel.: 702 144 282
kondice@svet-zdravi.cz

Hráského 531, 256 01

E-mail: prolinie@svet-zdravi.cz

nám. Arnošta z Pardubic 166

Konzultace za akční cenu 150 Kč při zavolání na dané tel. číslo a uvedení kódu T917
22

• Moderní vybavení s možností
vyvážení kol do 0,5 g
• Přezutí a vyvážení plechových i
ALU disků
• Vyvážení kol do hmotnosti 75 kg
• Oprava pneu

Jiva Jirák, spol. s r. o. – česká rodinná výrobní firma s tradicí od roku 1935.
Zabýváme se výrobou a dodávkami nerezových výrobků pro gastronomii,
mobiliář, dům a zahradu, zdravotnictví a stavebnictví.

Hledáme nové zaměstnance na pozice:
• Konstruktér
• Technik chlazení – chlaďař
• Elektrikář
• Svářeč
• Zámečník

• Příprava na STK
• Opravy automobilů

Více informací získáte na http://www.jiva.cz/kariera
nebo volejte na tel.: 606 787 133.

Kontakt:

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vás!

Krusičany 21 – Týnec nad Sázavou
(Prostory firmy Krusis s.r.o.)
tel.: +420 731 102 926 (p. Junek)
e-mail: krusis@krusis.cz
www.mestotynec.cz
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SLUŽBY s.r.o.

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

Poděkování a blahopřání
uveřejňujeme

ZDARMA

LISTOPAD 2017
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Konečně
v Týnci

Své příspěvky můžete zasílat na:

radnice@mestotynec.cz

ÚČETNICTVÍ

najdete propagační studio
specializované na tvorbu loga,
webdesignu a reklamní grafiky.

daňová evidence, zpracování DPH, kontrolní i souhrnné
hlášení, silniční daň, mzdová agenda,
poradentství pro firmy i živnostníky.
Zuzana Štěpánková
Kamenný Přívoz 188
Tel.: 724 599 948
stepankova.zuzana@volny.cz

SJEDNEJTE
SI SCHŮZKU
+420 602 26 26 33
simon@anfilov.cz

Simon Anfilov - grafické studio | Centrum Spirála, Pěší 191, Týnec nad Sázavou
Ukázky prací a rozsah služeb najdete na webových stránkách www.anfilov.cz
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Společnost

Největší evropský výrobce garážových vrat a pohonů
rozšiřuje svou síť autorizovaných prodejců.

Hledáme nového
autorizovaného prodejce
pro region Týnecko a okolí

V případě zájmu nás kontaktuje na e-mailové adrese: info@hormann.cz

LÉKÁRNA U MOSTU
Vážení pacienti,
od 1. 1. 2018 nás všechny čeká velká změna v systému předepisování a výdeje léků na recept. Od tohoto data s největší pravděpodobností bude povinná
elektronická preskripce (eRecept).
eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Je obdobou současného
listinného receptu a je podepsaný elektronickým podpisem lékaře. Každému
eReceptu je přidělen unikátní identifikátor a je uložen v Centrálním úložišti
elektronických receptů (CÚER). Lékař může pacientovi předat identifikátor
(kód) eReceptu ve formě papírové průvodky, v PDF formátu v emailu nebo
prostřednictvím SMS.
V lékárně lékárník načte identifikátor, pokud je v CÚER eRecept nalezen, vydá předepsaný přípravek pacientovi a zapíše
údaje o výdeji do CÚER. CÚER a jeho provoz podléhají přísným bezpečnostním pravidlům a je vyloučeno, aby tato data
byla zneužita nebo odcizena, nebo aby mohl do údajů kdokoliv nahlížet.
Jelikož přibližně 70% lékařů dosud není na tuto změnu připraveno, mohlo by zpočátku docházet ke zmatkům, zdržení
a prodloužení čekací doby na vyšetření a vystavení eReceptu. Doporučujeme proto všem pacientům, aby předešli možným
komplikacím a raději se před koncem roku zásobili léky pro svou dlouhodobou medikaci na následující období.
LÉKÁRNA U MOSTU je na elektronickou preskripci již kompletně připravena. Disponuje nejmodernější technikou, všemi
potřebnými administrativními náležitostmi a eRecepty běžně vydává.

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

Na Vaše dotazy k elektronické preskripci Vám rádi odpovíme u nás v lékárně.

Životopis zasílejte na adresu jiri.flieger@alumetall.cz, nebo kontaktujte:
Jiří Flieger, vedoucí výroby, tel.: 608 643 242

Další informace najdete také na webových stránkách lekarnaumostu.cz nebo epreskripce.cz
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