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Milé čtenářky, vážení čtenáři
otvíráte první číslo už 28.
ročníku Týneckých listů.
Rok s osmičkou v letopočtu bude náročný, je
před námi mnoho rozpracovaných
projektů,
ale i projektů připravovaných, které chceme ještě
letos dokončit. Ať už jde
o přístavbu školy, novou tělocvičnu, dopravní
terminál nebo projektové práce na zavedení
vodovodu do místních částí. Věřím, že se vše
podaří, tak jak má, a bydlení v našem městě bude díky tomu opět o něco příjemnější.
Uvnitř těchto Týneckých listů najdete informace nejen o projektech, ale například také
výsledky jednání nad plánem rozvoje města,
který tvoříme spolu s Vámi. Dočtete se o historii Týnce a první písemné zmínce o něm.
Připomeneme si ples města, který i díky Vaší
vysoké návštěvnosti patřil k těm opravdu vydařeným.
Milí čtenáři a čtenářky, co nevidět konečně
přivítáme jaro. Věřím, že březen Vás za kamna
nepošle a naopak si budete jarní dny užívat plnými doušky. Ze srdce Vám přeji, ať jsou i další měsíce roku 2018 tak příjemné jako právě
nadcházející roční období.
Martin Kadrnožka, starosta města
Informace z radnice
Středočeský kraj se chystá opravit silnici do Podělus a na Brodce. Termíny ještě neznáme,
očekává se dokončení do června. Na Brodcích
současně město postaví chodník od křižovatky na Pecerady k lávce u Jawy. Stavba okružní křižovatky pod hotelem se bude realizovat
pravděpodobně v létě. Silnice přes Chrást je
také v plánu oprav, v současné době probíhá
projekční příprava, realizace se očekává v roce
2019. Týnec bude seznam svých komunikací
k opravě schvalovat v nejbližší době.
Připravujeme se na zavedení směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR). Firma Equica
chystá metodický materiál a prověřuje stávající
postupy, jak nakládáme s osobními údaji.
Vzhledem k množství realizovaných projektů
bude zřízen nový Odbor projektového řízení
a s ním vznikne i nová pracovní pozice. Na její
obsazení je vyhlášeno výběrové řízení. Podrobnosti jsou dále v Týneckých listech.
Informace o akcích:
Dokončeno – markýza u obchodního domu
V realizaci – zateplení MěÚ, střediska, přístav-

by školy a nová tělocvična, obnova veřejného
osvětlení, vstup na veřejné WC čp. 13, strategické dokumenty – plán rozvoje města a filozoficko-architektonická koncepce
Probíhají výběrová řízení – dopravní terminál,
vodovod a kanalizace v místních částech (projektová dokumentace), klubovna na tenisových
kurtech, chodník Brodce

Z jednání rady
Rada schválila rozpočtové opatření – drobné
úpravy rozpočtu
Novou předsedkyní kulturní komise je Magdalena Timplová.
Redakční rada Týneckých listů pracuje ve složení: šéfredaktorka – Lenka Morávková, členové – Kateřina Tomášková, Magdalena Timplová, Ivana Nováková.
Byla ustanovena komise rady pro MA21. Komise spolupracuje s koordinátorem projektu
Zdravé město Týnec nad Sázavou na zavádění
procesů MA21. Členové komise: Kateřina Tomášková, Magdalena Timplová, Věra Junová.
Město Týnec nad Sázavou se připojí ke kampani Vlajka pro Tibet 10. 3. 2018 vyvěšením tibetské vlajky. Symbolická akce vyjadřuje podporu
ochrany lidských práv nejen Tibeťanů.
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
- Zpracování Filozoficko-architektonické koncepce města Týnec nad Sázavou – Ing. arch.
Květa Čulejová, cena je 339.000 Kč
- Zabezpečovací práce na přístavbě ZŠ Týnec
nad Sázavou II. etapa, Fastav Bau, s.r.o., cena
bez DPH je 4.752.114,76 Kč

- Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o dílo uzavřené 30. 11. 2017 s firmou Equica, a.s., zavedení
GDPR. Mění se termíny dle požadavku města, cena zůstává
-
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právní pomoci s JUDr. Jiřím Švehlou. Dodatek mění
odměnu za poskytování právních služeb
na 30.000 Kč/měsíčně. Odměna se navyšuje
vzhledem k nárůstu množství úkonů v přestupkovém řízení
-
Smlouva o poskytování právních služeb se
společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář na komplexní administraci zadávacího řízení na projekt Dokončení přístavby základní
školy za cenu 130.000 bez DPH
Byly poskytnuty dary a dotace:
- Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou
– na III. etapu opravy ohradní zdi. Dotace
ve výši 50.000 Kč
- Posázaví o.p.s. – na akci Čistá řeka Sázava.
Dotace ve výši 6.000 Kč.
- Myslivecký spolek Háj Pecerady – na podporu spolkové činnosti. Dar ve výši 15.000 Kč
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska –
na činnost spolku. Dar ve výši 2.000 Kč
- Benešovský klub onkologicky nemocných –
na činnost spolku. Dar ve výši 1.000 Kč
- Osadní výbor Chrást nad Sázavou osada –
na pořádání akcí. Dar ve výši 15.000 Kč
- Osadní výbor Chrást nad Sázavou sídliště –
na pořádání akcí. Dar ve výši 15.000 Kč
- Osadní výbor Čakovice – na pořádání akcí.
Dar ve výši 15.000 Kč
- Osadní výbor Pecerady – na pořádání akcí.
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Dar ve výši 10.000 Kč (podporu z rozpočtu
města čerpají také spolky z Pecerad)
- Osadní výbor Krusičany, dar ve výši 9.000 Kč
(podporu z rozpočtu města čerpají také spolky
z Krusičan)
- Osadní výbor Podělusy – na pořádání akcí.
Dar ve výši 15.000 Kč
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu měs-
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Rozpočet města na rok 2018
• Vstup na veřejné WC v čp. 13 a nový přístup do hradního areálu
• Nové vozidlo pro SDH Týnec (náhrada za starou Avii)
a mnoho dalších drobností…

1. Daňové příjmy

72 626 000

2. Nedaňové běžné příjmy

14 120 400

3. Kapitálové příjmy

47 150 000

4. Běžné přijaté dotace

8 891 700

Příjmy celkem

142 788 100

5. Běžné výdaje

87 783 000

6. Kapitálové výdaje

109 320 000

Výdaje celkem

197 103 000

Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-)

-54 314 900

8. Financování

54 314 900

Saldo

0

O průběhu jednotlivých akcí financovaných z rozpočtu města Vás
budou Týnecké listy průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpočtu
můžete sledovat na internetových stránkách města v Rozklikávacím
rozpočtu a vývoj rozpočtu je zobrazen v aplikaci MONITOR na portálu Ministerstva financí.
Martin Kadrnožka,
starosta

Dotace na činnost spolků
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací na činnost spolků v roce 2018.
Peníze budou rozděleny:
Program č. 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 (okruh podpory – pronájmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, ceny, sportovní pomůcky). Celkem 520 000 Kč.

Výstavba nového zázemí pro
tenisty a volejbalisty u tenisových kurtů bude zahájena
v nadcházejících měsících,
na jaře roku 2018. Nová klubovna je situována tak, aby
navazovala na stávající šatny
a zároveň umožňovala výhled
na tenisové kurty. Součásti
projektu s celkovými náklady
3,3 miliony korun je i výměna
oplocení a nová dlažba terasy.
Vítěz výběrového řízení, firma
SYPOS-STAVBY s.r.o., novou klubovnu dokončí na jaře
příštího roku.
Bedřich Pešan, místostarosta

Stručný přehled upraveného rozpočtu:

Významné akce v rozpočtu města:

• Dokončení přístavby spojovacího krčku v základní škole. Vzniknou nové šatny, 3 učebny a spojovací chodba pro stávající pavilony.
Na stavbu čerpáme dotaci a úvěr.
• Dokončení stavby nové tělocvičny a úprava prostranství v areálu školy včetně nového parkoviště. Na stavbu čerpáme dotaci a úvěr.
• Zateplení městského úřadu, odstranění poruch stavby, provedeny
opravy chodníků kolem budovy. Na stavbu čerpáme dotaci a úvěr.
• Dopravní terminál – nové autobusové nádraží. Na stavbu čerpáme
dotaci.
• Zdravé město – projet podpořený dotací. Výstupem budou strategické dokumenty rozvoje města, školení úředníků a zavedení postupů
MA21. Na akci čerpáme dotaci.
• Vodovod a kanalizace – místní části – projektová dokumentace
• Sokolák – stavba klubovny – nová stavba vedle stávajících šaten
na kurtech
• Revitalizace skládky Vánovec – úprava odvodnění skládky. Na stavbu
čerpáme dotaci.
• Oprava křížků a zvonic – Čakovice, Krusičany, Větrov, Podělusy.
Na stavbu čerpáme dotaci.
• Opravy bytových domů – výměna oken (čp. 13, 68, 97) a oprava balkonů (čp. 275)
• Výměna oken v knihovně
• Nové vydání knihy o Týnci
• Oprava obecního domku v Podělusích
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Nová klubovna pro tenisty a volejbalisty

ta pro rok 2018. Jde o významnou úpravu. Více
se dočtete dále v Týneckých listech
Byly schváleny dotace spolkům na podporu
pravidelné sportovní a zájmové činnosti, na akce
pro děti a veřejnost a údržbu sportovišť pro rok
2018. Celkem bylo rozděleno 860.000 Kč.
Byly poskytnuty dotace na podporu výstavby nových studen dvěma žadatelům, každému
ve výši 30.000 Kč. Podpora výstavby nových
studní bude pokračovat do konce roku 2018.

Hospodaření města v roce 2017 skončilo s přebytkem. Zastupitelstvo města schválilo úpravu rozpočtu města a část přebytku ve výši
27,2 mil. Kč zapojilo na financování důležitých projektů v roce 2018.
Město je nyní v dobré finanční kondici. Úvěry jsou spláceny v termínech a zbývají finance i na další rozvoj města. Proběhl audit hospodaření
za rok 2017 s výrokem „bez závad“.
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Hrubá stavba tělocvičny je hotová
Program č. 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 propagovat historii a současnost města Týnec nad Sázavou. Celkem 140 000 Kč.

Slavnostním vztyčením glajchy byla dokončena hrubá stavba tělocvičny
v základní škole v Komenského ulici. Glajcha v podobě opentlené břízky
se vztyčuje jako symbol zdárného dokončení hrubé stavby, v případě naší
tělocvičny po provedení betonáže atikového věnce na úrovni +10,100.

Místostarosta Bedřich Pešan při slavnostním přípitku mimo jiné řekl:
„Přeji nám všem i nadále hladký průběh stavebních prací a věřím, že už na
jaře tělocvičnu předáme do užívání dětem a dalším sportovcům.“
lm

Program č. 3 – Údržba a modernizace sportovišť – pomoc při provozu
sportoviště ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpory – provoz, údržba a modernizace sportoviště, energie, voda…). Celkem 200 000 Kč.

Podpora výstavby nových studen
Výstavbu nových studen bude město Týnec nad Sázavou podporovat i v letošním roce. Stejně jako loni, na základě přetrvávajících
problémů s nedostatkem vody ve studnách v místních částech města, kde není možnost napojení na veřejný vodovod, vyhlásilo dotační
program:
2

PROGRAM 4 – Podpora výstavby nových studen – podpora řešení problému v lokalitách s klesající hladinou spodní vody pro trvale žijící občany
v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech. Lhůta pro podání žádosti
o dotaci na program č. 4: od 15. 1. 2018 do 16. 11. 2018.

Více informací na www.mestotynec.cz
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni
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a sníží se energetická náročnost. Úprav se dočká
i okolí těchto objektů.“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Práce započaly
1. února a dokončeny budou do konce lis-
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Lesík Brdce

Rekonstrukce městského úřadu a střediska byla zahájena
Náročná rekonstrukce městského úřadu
a střediska byla zahájena. Během ní dojde
k zateplení obou budov včetně výměny oken.
Starosta Martin Kadrnožka upřesňuje: „Odstraněny budou také statické poruchy staveb.
Budovy rekonstrukcí získají moderní vzhled
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topadu. Náklady na zateplení střediska jsou
8,6 milionu korun, z toho dotace uhradí
1,9 milionu. Rekonstrukce městského úřadu
vyjde na 18,6 milionu, dotace EU sníží náklady městské pokladny o 3 miliony.
lm

Podali jsme žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Posázaví. Pokud se podaří dotaci ve výší
100% získat, příměstský les bude upraven tak, aby v něm našly prostor
pro sportovní vyžití všechny věkové skupiny. Také proto se na finální
podobě projektu podíleli zástupci tělovýchovné jednoty. Projekt se zaměřuje na sportovní vyžití, jak pěší turistiku, tak procvičování na venkovních posilovacích zařízení. Pro děti je vytvořen program v podobě

dobrodružné stezky s interaktivními prvky. Prvky mají herní a výchovný
charakter, naučí poznávat přírodu a chovat se k ní s respektem. V centrální části je navrženo vyhlídkové místo s houpačkami pro více osob,
které poslouží jako setkávací a odpočinkové místo. Smyslem projektu
není udělat z lesa zábavní park. Smyslem je zpestřit návštěvníkům pobyt
a procházky v přírodě.
Bedřich Pešan, místostarosta

Rekonstrukce sokolovny ve Zbořeném Kostelci je dokončená

Zateplení tělocvičny bylo zahájeno v létě
2017 za finanční podpory Evropské unie –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace na tuto akci
činila 1 235 267 Kč, celkové náklady pak byly
3 088 167 Kč. Během rekonstrukce došlo také
k výměně podlahy v sokolovně za modernější
povrch. Dětem byla tělocvična slavnostně předá4

na do užívání v pátek 5. ledna. Školáci z prvního
stupně týnecké základní školy zde sehráli turnaj
ve vybíjené. Slavnostní sportovní chvíle zahájil
místostarosta Bedřich Pešan, který dětem popřál
hodně sportovních úspěchů a zážitků a rozloučil
se s nimi zvoláním:

„SPORTU ZDAR!!!“

lm
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni
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Strategické plánování s veřejností

TÝNECKÉ LISTY

Tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka
-úřednice územního samosprávného celku na pozici

na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice
územního samosprávného celku na pozic

Předpoklady:
- státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR)
- věk nad 18 let
- způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) a bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
programu (technického směru výhodou)
- znalost práce na PC
- organizační a řídící předpoklady
- ochota dalšího vzdělání v oboru
- komunikační schopnosti, kreativita a flexibilita
- řidičský průkaz B
-
zkušenosti v přípravě a zadávání veřejných zakázek, orientace
v dotačních titulech, zkušenosti ve vedení menšího kolektivu,
manažerské zkušenosti na úseku státní správy nebo samosprávy
a znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění,
výhodou.
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu uchazeče (cizí státní příslušník číslo dokladu
o povolení k pobytu)
- číslo občanského průkazu
- profesní životopis
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní
příslušník obdobný doklad)
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- osvědčení dle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
a čestné prohlášení dle téhož zákona
- datum a podpis uchazeče
- číslo telefonu a e-mail.
Co nabízíme:
- platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
- dobré pracovní prostředí
- stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání
Konečný termín pro podání přihlášek je 19. 3. 2018 do 15.00 hod.
Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ODBORU
PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ – 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 uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou
pozváni k osobním pohovorům 26. 3. 2018.
Tajemník si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez udání
důvodů, případně nevybrat žádného z uchazečů.
Kontakt:
Městský úřad Týnec nad Sázavou
Město Týnec nad Sázavou
Ing. Miloš Albl
Mgr. Martin Kadrnožka
tajemník
starosta
tel.: 317 701 612
tel.: 317 701 530
e-mail: albl@mestotynec.cz
e-mail:kadrnozka@mestotynec.cz

Předpoklady:
- státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR)
- věk nad 18 let
- způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) a bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka
- středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
- znalost a minimálně aktuálně dvouletá práce mzdového účetnictví
- znalost personalistky, vzdělávání a odměňování zaměstnanců
- znalost práce na PC
- ochota dále se vzdělávat
- umění jednat s lidmi

vedoucího odboru Projektového řízení

Ve čtvrtek 25. ledna proběhlo v zasedací místnosti městského úřadu setkání s veřejností. Jeho cílem bylo znát názor obyvatel města, co by chtěli
v Týnci změnit, vylepšit, co zde chybí, ale i s čím jsou lidé spokojeni. Setkání se zúčastnili také starosta Martin Kadrnožka, místostarosta Bedřich
Pešan, tajemník Miloš Albl, vedoucí odborů městského úřadu a zástupci společnosti MEPCO, s.r.o., která vytváří plán rozvoje našeho města.
Podkladem pro jeho tvorbu jsou mimo jiné odpovědi v dotazníku, jehož
papírovou nebo elektronickou podobu jsme vyplňovali v uplynulých měsících. Je velmi potěšující, že to, jak bude Týnec vypadat za pár let, zajímá
mladé i dříve narozené, muže i ženy, podnikatele i zaměstnance. Ti všichni
vytvořili pracovní skupiny a podle pokynů zástupců společnosti MEPCO,
s.r.o., své představy a návrhy přenesli na papír. Ve výsledné prezentaci například zaznělo: „Ve městě chybí domov pro seniory s celodenní péčí. Místní
domov s pečovatelskou službou nesoběstačným lidem, kterých je ve starší gene-

Strategické plánování
s odborníky
Dne 25. ledna 2018 se v budově Městského úřadu Týnec nad Sázavou konaly dva workshopy zaměřené na seznámení se strategickým
řízením a strategickým plánováním. Účastníci z řad vedení města, zaměstnanců úřadu, zástupců místních spolků, osadních výborů a obyvatel města byli informováni o aktuálním stavu tvorby strategického
plánu města společností MEPCO, s.r.o., zpracovatelem strategického plánu. Cílem workshopů bylo získat další poznatky, které přispějí
ke zmapování současného stavu města v jednotlivých oblastech (kvalita životního prostředí, život ve městě, školství, sociální oblast a zdravotnictví, dopravní situace, fungování městského úřadu, spolupráce
s občany a podnikání). Všechny návrhy účastníků byly zpracovatelem
strategie zaznamenány a jsou ve spolupráci s členy pracovní skupiny
pro tvorbu strategického plánu rozvoje města reflektovány v analytické
části. Do té byly také zapracovávány i výstupy dotazníkového šetření, které ve městě probíhalo od prosince 2017 do února 2018, a jehož
cílem bylo zjistit preference a potřeby občanů města. Na veřejném setkání, které se uskuteční v průběhu března (termín ještě není znám), se
budou moci obyvatelé vyjádřit ke zpracovaným údajům.
Martina Höhnová

raci hodně, nedokáže tuto péči zajistit. Navíc v něm nejsou místa.“ Tento bod
se nakonec v požadavcích umístil na prvním místě. V těsném závěsu ho
následuje požadavek na výstavbu chodníků do dalších městských částí.
Zbořený Kostelec, Podělusy…
Nespokojenost vyjádřili někteří přítomní i s délkou školního vzdělávání.
Slyšet byla připomínka: „Děti mají neúměrně dlouhou školní výuku, mít odpolední vyučování třikrát týdně pro ně není dobré. Na jiných základních školách
mají rozvrh poskládaný tak, aby dětem zbyl odpoledne prostor i na hry a kroužky.
Navíc při tak dlouhém vyučování se už děti nedokáží koncentrovat na výuku.
Po vyučování dělají úkoly, škola jim tím zabere více času než rodičům zaměstnání.“ Požadavek na zlepšení kvality vzdělání se umístil na třetím místě.
Všechny připomínky byly zaznamenány a poslouží při přípravě plánu
rozvoje města Týnce nad Sázavou.
lm

Město Týnec nad Sázavou pořádá koncert

JOSEFSKÁ
DECHOVKA

neděle 18. března 2018 od 14 do 18 hodin

Společenské centrum Týnec
k poslechu a tanci bude hrát kapela

TÝNEČANKA
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

www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni
w w w. m e s t o t y n e c . c z
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Ing. Miloš Albl, tajemník
Týnec nad Sázavou 21. 2. 2018

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

f tyneckevlneni

www.mestotynec.cz
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mzdová/ý účetní

Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu uchazeče (cizí státní příslušník číslo dokladu
o povolení k pobytu)
- číslo občanského průkazu
- profesní životopis
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní
příslušník obdobný doklad)
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- datum a podpis uchazeče
- číslo telefonu a e-mail.
Co nabízíme:
- platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
- dobré pracovní prostředí
- stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání
Konečný termín pro podání přihlášek je dne 16. 3. 2018 do 14.00 hod.
Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ“.
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 uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou
pozváni k osobním pohovorům dne 23. 3. 2018.
Tajemník si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez udání
důvodů, případně nevybrat žádného z uchazečů.
Kontakt:

Městský úřad Týnec nad Sázavou
Ing. Miloš Albl				
tajemník				
tel.: 317 701 612			
e-mail: albl@mestotynec.cz
Alena Voláková
mzdová účetní
tel. 317701929
e-mail: volakova@mestotynec.cz
Ing. Miloš Albl, tajemník
Týnec nad Sázavou 2. 1. 2018
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Týnec nad Sázavou slaví 700 let od první písemné zmínky

Týnec je však mnohem starší, což dokládají
archeologické nálezy v areálu týneckého hradu
a na dalších místech města. V roce 1961, při

2018

Známky
na popelnice

Známky na popelnice pro rok 2018
si můžete vyzvednout v podatelně
městského úřadu.
Vylepit by se měly do konce března.
Po tomto datu popelnice neoznačené
povinnou známkou pracovníci technických
služeb nebudou vyvážet.
Složenky budou zaslány v průběhu března.
Splatnost poplatku je do 31. května 2018.
lm
8

opravě zřícené terasní zdi, došlo v blízkosti rotundy a věže na jižní straně k nálezu kostrových
hrobů. Zařazeny byly jako slovanské a úlomky
nádob objevené pod nimi jako haštalské. Při
stavbě vodovodu na severní straně hradního
areálu se našly zasypané žulové kvádry, pocházející ze zaniklého objektu. Archeologický
výzkum, který na našem území následně probíhal s tříletou přestávkou v letech 1969 – 1977,
potvrdil, že týnecká rotunda pochází z druhé
poloviny 11. století. Toto datování dosvědčují
i nejstarší keramické nálezy.
I další místa města byla na objevy archeologických skvostů, dosvědčujících naší minulost,
bohatá. Při výstavbě autobusového nádraží
stavbaři nalezli pozůstatky středověkého sídliště. Na území Kostelce a v Brodcích došlo k nálezům kostrového pohřebiště. Doba jeho vzniku
je dokonce odhadována na 8. – 9. století.
Město samo sehrálo v historii významnou
roli. Již jen existence rotundy v Týnci nad Sázavou svědčí o velkém významu místa nejen
v oblasti dolního Posázaví, ale i v rámci přemyslovských Čech. Týnec plnil jak ochrannou,
tak hospodářskou funkci. Založením byl kníže-
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Důležité informace pro občany Týnce a okolí

cím, a to znamená především opěrným bodem
a střediskem sídlištní oblasti, která se formovala
z popudu Přemyslovců v průběhu 11. – 12. století na dolním toku Sázavy.
Letos slavíme 700 let od první písemné zmínky, kterou lze bezpečně spojit s naším městem.
O Týnci se sice psalo v historii i dříve, už v roce
1110 je Týnec v písemných pramenech zmiňován, ale to jde pravděpodobně o Týnec nad Labem. My tedy slavíme první písemnou zmínku, u které se dá historicky doložit, že se týká
opravdu o nás. Zajímavostí je, že tím textem,
díky němuž se začala psát naše historie, je žaloba. Tehdejší majitel osady, známý jako Oldřich
z Týnce a totožný nejspíš s Oldřichem z Valdeka, žaluje Trojana z Hrusic a Macka z Mrvic,
že se dopustili škody na jeho dědictví v Hradčanech…
Zdroj: Z připravovaného 2. vydání knihy
Týnec nad Sázavou, k historickým kořenům města
lm

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

IK TYNEC REG T1

zasílání všech důležitých zpráv pro 	Týnec nad
Sázavou

IK TYNEC REG T2

zasílání všech důležitých zpráv pro

Brodce

IK TYNEC REG T3

zasílání všech důležitých zpráv pro

Čakovice

IK TYNEC REG T4

zasílání všech důležitých zpráv pro 	Chrást nad
Sázavou

IK TYNEC REG T5

zasílání všech důležitých zpráv pro

Krusičany

IK TYNEC REG T6

zasílání všech důležitých zpráv pro

Pecerady

IK TYNEC REG T7

zasílání všech důležitých zpráv pro

Podělusy

IK TYNEC REG T8

zasílání všech důležitých zpráv pro 	Zbořený
Kostelec

CZECH POINT v Týnci nad Sázavou
CZECH POINT je místo nejen pro získání ověřených výpisů.
Je v provozu i v Týnci nad Sázavou.
KDE? MěÚ Týnec nad Sázavou
• podatelna
• odbor majetku – Pavel Vilímek

Finanční úřad
v Týnci

CO POSKYTUJE CZECH POINT:

Zástupci Finančního úřadu Benešov
v rámci projektu Aktivního přístupu
daňové správy k veřejnosti přijedou na
MěÚ Týnec nad Sázavou (velká zasedací místnost)

14. března 2018 od 14.00 do 17.00 hod.
Pomohou občanům při vyplňování daňových přiznání k dani
z příjmu fyzických osob za zdaňovací období roku 2017.
Vzhledem k omezenému množství tiskopisů je možno tyto stáhnout přímo
ze stránek Finanční správy

www.mestotynec.cz

317 701 431
317 701 434

f tyneckevlneni

•Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky
(služby podle zákona 300/2008 Sb.)
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

ZRUŠIT REGISTRACI MŮŽETE
ZASLÁNÍM TÉTO ZPRÁVY:
IK TYNEC ODREG nebo IK TYNEC
ODREG Tx – číslo zvolte podle odhlašovaného tématu obdobně jako při registraci.
Je důležité přesně dodržet formát zasílané
zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje
roli.
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma.
Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotova. Stejným způsobem
můžete službu kdykoli zrušit.
SMS zprávy pro přihlášení a odhlášení jsou
zpoplatněny dle Vašeho tarifu jako běžná odchozí SMS zpráva.
Příchozí SMS jsou zdarma. Náklady na jejich rozesílání nese městský úřad.
Službu pro město zajišťuje společnost KONZULTA Brno, a.s., která garantuje zabezpečení dat a je registrována na Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

Police ČR

974 871 740

Kabelová
televize

602 358 138

Městská
policie

606 393 382

Teplárna

317 704 300

Elektřina

840 850 860

Osvětlení

800 101 109

Plyn

1239

Voda
kanalizace

777 241 036
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Univerzita třetího věku

Ples města

Studenti Univerzity třetího věku úspěšně zakončili 4. prosince zimní semestr. Ten byl zaměřen na Genealogii. Krátké prázdniny využili k načerpání
nových sil před dalším studiem. Už 5. února byl zahájen jarní semestr. Ten má
téma: „České dějiny a jejich souvislosti.“ Kapacita semestru byla beznadějně

vyčerpána už před jeho zahájením. Vzhledem k tomu, že si studenti během
studia oživí nebo zdokonalí znalosti našich dějin, je tak vysoká účast pochopitelná. K bodům osnovy patří například: Češi, národ, stát; Společnost a křesťanství; Velmoži, knížata, králové a další velmi zajímavá fakta z naší historie.

Slavnostní promoce studentů
třetího věku
Studium na Univerzitě třetího věku je zakončeno slavnostní promocí studentů.
Osvědčení o absolutoriu na České zemědělské univerzitě v Praze
získali 16. ledna tito studenti:

XIV. ples města zahájil rok oslav 700. výročí
první písemné zmínky o Týnci nad Sázavou.
Zaplněné Společenské centrum, slavnostně vyzdobený sál, na podiu kapela Horvath Band se
zpěvačkami Miluškou Horváthovou a Magdalenou Křížovou, slavnostně oblečení páni v oblecích, dámy v krásných šatech. Vše je připraveno a taneční večer tedy může chvíli po osmé
hodině začít. Nejprve starosta města Martin
Kadrnožka všechny přítomné přivítal: „Přeji
Vám všem krásný večer, hodně štěstí při losování
tomboly a především příjemnou zábavu.“ Poté už
dostal prostor tanec. Předtančení na motivy Hry
o trůny v podání Taneční školy Salta bylo připomínkou doby, ze které pochází první písemná
zmínka o našem městě, tedy roku 1318, a tehdejšího majitele města Oldřicha z Týnce. Druhé
taneční vystoupení před desátou hodinou nás
vrátilo do třicátých let, kdy ve městě začal působit František Janeček. Tanečníci tančili na píseň
Věry Špinarové Bílá Jawa 250. Ač věkem velmi
mladí, spíše děti, tak výkonem se tito malí mistři
řadí už skoro k taneční špičce.
Poté Miluška Horváthová představila družinu Oldřicha z Týnce, která se mezi návštěvníky
rozeběhla s lístečky do tomboly. Moderátorka
mimo jiné řekla: „Je zajímavostí, že první historicky doložitelnou písemnou zmínkou o Týnci je
žaloba, kterou Oldřich v roce 1318 žaluje Trojana
z Hrusic a Macka z Mrvic, že se dopustili škody
na jeho majetku.“
Ale zpět k tombole. Bylo opravdu o co hrát.
První cena zájezd za 15 tisíc korun, ale i velká

televize, x box, ohromný divočák, kávovar a další
skoro dvě stovky výher stály za zkoušku štěstí.
Tady je na místě velké poděkování sponzorům,
kteří letos byli opravdu štědří. Jen díky nim se
nám podařilo udělat tombolu tak bohatou.
Předpůlnoční překvapení obstarali mistři České republiky v showdance Vít Domorád a Simona Tejcová. Taneční show Poslední polibek,
mix standardních tanců na krásné hudební motivy Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na západě, přezpívané Věrou Špinarovou – Jednoho

dne se vrátíš, byla v jejich provedení tak úchvatná, až se tajil dech.
O půlnoci začalo slosování hlavních výher
v tombole. Radost měli všichni, kteří patřili
k těm štastnějším mezi návštěvníky a některou
z osmnácti hodnotných cen si odnášeli domů.
A pak už se tančilo a tančilo. Úderem třetí hodiny ranní, kdy už skoro kohout zakokrhal, jsme
se rozcházeli do svých domovů.
XIV. ples města Týnce nad Sázavou skončil.
Ještě jednou děkujeme sponzorům, díky nimž
byla letos tombola opravdu bohatá. Výtěžek plesu dostanou děti na nákup sportovních potřeb.
Děkujeme také všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a na jejím zdárném průběhu.
Už teď se těšíme na další, jubilejní XV. ples
města Týnce nad Sázavou. Za rok první únorovou sobotu na viděnou.
lm

18. ročník Tříkrálové sbírky
Ve dnech 1. až 14. ledna proběhl již osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky, kterou pořádá
Charita České republiky. Jejím prostřednictvím se můžeme my všichni podílet na pomoci lidem v nouzi. Po celou dobu sbírky jste mohli v Týnci a dalších obcích potkávat skupinky nebo jednotlivce se zapečetěnými pokladničkami opatřenými logem Charity. „Mé
poděkování patří, stejně jako každý rok, všem, kteří dokázali věnovat část svých finančních prostředků na dobrou věc,“ uvedla Hana Richterová, koordinátorka sbírky pro Týnecko. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni,
hospicům. Tedy těm nejslabším a nejzranitelnějším. Desetina výtěžku je pak každoročně
určena na humanitární pomoc v zahraničí. Obyvatelé Týnecka darovali prostřednictvím
16 pokladniček 92 178 Kč. Děkujeme Vám za štědrost a solidaritu. Poděkování patří také
koledníkům, organizátorům a koordinátorce sbírky, paní Haně Richterové.
lm

Vlajka pro Tibet 2018
Rada města se rozhodla podpořit mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet. Starosta Martin Kadrnožka upřesňuje: „Kampaň
vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů.“
Akce probíhá každý rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes
milion Tibeťanů zahynulo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech
nebo v důsledku hladomoru. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně
od roku 1996. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy, a kromě
různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. 10. března 2018 si vyvěšením
vlajky před týneckou radnici připomeneme už 59. výročí tibetského povstání. Více
informací najdete na www.lungta.czlm
lm

Tibetská vlajka v Týnci (názor čtenáře)
Gratulace
V pátek 23. února slavila Anežka Zajícová,
rodačka z Týnce nad Sázavou, své 92. narozeniny.
Za celou rodinu přání připojuje dcera Alena:

Moje milá mamičko, Ty jsi naše sluníčko a my Ti přejeme, aby Ti sloužilo zdravíčko.
To Ti z celého srdce přeje dcera Alena, vnučka Šárka s Martinem, vnučka Alena s Milanem,
pravnučka Aneta s Davidem a pravnoučátka Verunka a Matěj posílají velikou pusu.
10

Magda Jirásková, JUDr. Tomáš Jirásek,
Oldřiška Valášková a Václav Povolný.
GRATULUJEME!

www.mestotynec.cz
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Dnes jsem si přečetl na internetu, že vedení města opět schválilo poměrem 3:2 vyvěšení tibetské vlajky před úřadem města.
Nemám proti tomu žádných námitek, rozhodli tak námi zvolení funkcionáři, ale pak
se naskýtá otázka, proč nevyvěšujeme vlajky dalších národů či národností, které také
usilují o svoji nezávislost a chtějí uplatnění svých lidských práv? Jen namátkou je možné
uvést například Skotsko, které žádá nezávislost na Velké Británii, Frísko, které chce
totéž na Nizozemském království, či Kurdové, které dokonce podporujeme zbraněmi
v jejich boji proti Sýrii, Turecku (náš spojenec v NATO) a Iráku. Nebo Katalánsko ve
vztahu ke Španělskému království, Valoni a Vlámové v Belgii atd. Jsou další území, na
které jsme již lety úplně zapomněli, jako např. Náhorní Karabach.
Věřím, že i tyto vlajky, v rámci vyvážené a nezávislé politiky, během roku zavlají před
úřadem.
S pozdravem
Tomáš Jirásek, 12. 2. 2018

www.mestotynec.cz
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PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
dne 30.4.2018
zahájení v 1800, zapálení ohně v 1900
pálení čarodějnic na dětském hřišti „u pergoly“
pro děti buřt a limo zdarma
Čarodějnice vítány
pořádá osadní výbor Chrást – sídliště
11
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Technické služby Týnec s.r.o. mají novou techniku

Skleněná zahrada

V boji s odpadky bude technickým službám
pomáhat od 21. února jednoramenný nosič
kontejnerů na podvozku Renault. Jeho pořízení
vyšlo společnost na bezmála 2,3 milionu korun.
A nezůstalo jen u něj. Už o den později si

Zahradní architekti se snaží vytvářet různé
typy zahrad. Jejich budování je patrně hledáním
ztraceného ráje, vzpomínka na rajskou zahradu, kde vznikl první hřích. A tak během dob
se vytvořily různé zahradní slohy. Nejstarší jsou
zahrady egyptské, uzavřené mezi domy a babylonské, z nichž nejznámější jsou Semiramidiny
visuté zahrady. Dále existují zahrady perské,
indické, čínské a japonské, v nichž hraje hlavní
roli kámen. Jiné jsou zahrady řecké, římské, byzantské, islámské a maurské.
Později vznikaly zahrady středověké (klášterní), renesanční, barokní, klasicistní a romantické. Z moderní doby známe i zahrady kubistické. Nejznámější typologie dělí zahrady na tzv.
zahrady francouzské a anglické. Francouzské se

Technické služby převzali další vůz, tentokrát
multifunkční kolový nakladač. Náklady na jeho
koupi dosáhly výše 1,15 milionu korun, z toho
85% uhradila dotace.
lm

vaným vozům, moc prostoru k manipulaci mu
nezbývá. I malý odražený kamínek posypového
materiálu umí nadělat na čelním skle nebo laku
velké škody. Tam, kde hrozí, že by mohlo dojít
k poškození odstavených aut nebo sypač nemůže
projet, tak tam Technické služby Týnec s.r.o., sníh
opravdu odklidit nedokážou. Navíc při zhoršeném

Na přelomu roku se podařilo strážníkům městské policie v Týnci nad Sázavou objasnit dva případy za pomoci městského kamerového systému.
V prvním případě se jednalo o dva mladíky, kteří se pohybovali po Týnci
ve značně podnapilém stavu. Toho si všimli strážníci městské policie a svoji
pozornost zaměřili právě na ně. Podnapilá dvojice se přesunula na parkoviště v centru města, kde ze zaparkovaného vozidla odcizila pracovní nářadí.
Následně se mladíci přemístili k pobočce České spořitelny. Zde poškodili
zámek elektrického rozvaděče a poté byli hlídkou městské policie zadrženi
u železničního přejezdu. Celá záležitost i se záznamy z kamer byla následně
předána k dalšímu zpracování na týnecké obvodní oddělení Policie České
republiky.
V druhém případě se jednalo o dopravní nehodu na parkovišti před Českou spořitelnou, kde neznámý pachatel naboural zaparkované auto během
nepřítomnosti jeho majitele a ujel. Hlídka městské policie prověřila kamerový systém se záznamem. Řidič, který vůz poškodil, byl vypátrán a věc
s ním vyřešena.
Hlavním cílem městských kamerových dohlížecích systémů je především prevence, zajištění bezpečnosti obyvatel města a potlačování kriminality.
Z dalších zajímavých případů z činnosti městské policie Týnec nad Sázavou vybíráme:
27. 1. 2018 Při projíždění osadou Podělusy si všimla hlídka MP podezřelé osoby, která se pohybovala po silnici směrem na Chleby. Strážníky byla
zkontrolována, a protože u sebe neměla patřičné doklady, byla převezena
na OOPČR Týnec ke zjištění totožnosti. Následně bylo lustrací zjištěno, že
se jedná o osobu slovenské národnosti, která měla zákaz pobytu na území
České republiky. Proto byla na místě zadržena a předána hlídce z OOPČR
Týnec.
31. 1. 2018 Spolupracovali strážníci městské policie s Policií České republiky při hledání osoby v pátrání, která se ztratila na území města Týnce.
Tato žena byla po předání popisu nalezena strážníky a předána na OOPČR
v Týnci nad Sázavou.
Klenovec Tomáš, vedoucí městské policie
12

Za Tvou lásku, péči a obětavost Ti děkujeme a do dalších let hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přejeme

průjezdu musí jet řidiči sypačů a prohrnovačů ještě více než pomalu. Na některých místech města
pak čekáme opravdu dlouho než k odklizení sněhu dojde anebo se vůbec nedočkáme. Napadlo by
Vás, že za to může i špatná průjezdnost zaviněná
nesprávným parkováním?
lm

Ze svodky městské policie

lahviček hezky plave na hladině bazénku mezi
zelenými řasami, neboť jsou zavíčkované a tudíž
setrvávají na povrchu jako znakoplavky. Další
se jen tak ledabyle povalují po zahradě. Z některých vznikly střepy, vytvářející lesknoucí se
mozaiky.
Nejlépe vynikne skleněná krása na podzim
a v předjaří, kdy plevel, stromy a liány shodí
listy. Tehdy se placatky odhalí v plné kráse. Poslední dobou se však majitel vrací do zahrady
častěji, takže skleněná krása zřejmě brzy zmizí.
Kdo chce ještě tuto skleněnou raritu spatřit,
musí si pospíšit, než zahrada na jaře zaroste
bujnou vegetací. Nemůžete ji minout při procházce po silnici z Týnce do Podělus.
Mgr. Eva Vyskočilová

Dne 27. února oslavil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Vladimír Rendl z Pecerad 75 let svého života.

Odklízení sněhu v ulicích brání zaparkované vozy
První sníh letošní zimy zkomplikoval život nejen
nám řidičům. Také ti, kteří se starají o sjízdnost
silnic, měli plné ruce práce. A to i proto, aby naše
vozy stojící u krajnice, neponičili. Radlice na malé
multikáře měří bezmála dva metry. Pokud řidič
před sebou hrne sníh a ještě se vyhýbá s velkým
odstupem kvůli obavám z poškození zaparko-

též nazývají formální, jsou přísně tvarované, tzv.
geometrizované. Anglické zahrady a parky připomínají volnou přírodu, na níž volně navazují.
Ještě se však nikomu nepodařilo vytvořit tzv.
skleněnou zahradu. Snad jen na zahradnických
výstavách, naposledy na Světové výstavě v Miláně, vzdali zahradní architekti hold českým
sklářům. Přesto o jedné zahradě plné skla vím
a není ani tak daleko.
Její majitel patrně dlouhou dobu nevěděl, jakou vlastní zajímavost. Jezdí totiž na zahradu
pouze občas. Tato skleněná zahrada snad ani
nevznikla jeho přičiněním, nýbrž tzv. kouzlem
nechtěného. Zdobným prvkem zahrady jsou
placatky s etiketou vodka, jejichž počet přesahuje desítky kusů. Značná část skleněných

manželka Zdeňka,

děti Vlaďka se Štefanem, Pepa s Monikou, Andrejka s Ondrou;

vnoučata Vladěnka, Verunka, Hyneček, Filípek, Kubíček, Andělka a Šimonek;
pravnouček Mikulášek posílá pradědečkovi sladkou pusinku

VÍTÁME LÉTO

PORADNA
PRO NEVYLÉČITELNĚ
NEMOCNÉ A PEČUJÍCÍ
v okrese Benešov

Letos v rytmu DUPY DUP!
Přijďte, bude legrace!
Dětští umělci z pěveckého a dramatického kroužku STUDIA 3 a Mgr. Tereza Kadlecová

Zavolejte, přijedeme za Vámi.

Oznámil Vám lékař závažnou diagnózu?
Potřebujete se zorientovat v těžké životní situaci?
Je Váš blízký nevyléčitelně nemocný a nevíte,
jak s ním mluvit?
Zemřel Vám blízký člověk?

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM VYSTOUPENÍM

V neděli 3. 12. 2017, letos na první adventní neděli, jsme konečně mohli rodičům opět předvést to, co jsme celé pololetí
na kroužcích pilně nacvičovali. Sál s vánočně nazdobenými stoly s hořící svíčkou, cukrovím
a stromečkem byl tou pravou atmosférou pro naše rodiče, příbuzné a přátele.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit, a ti, kteří to nestihli,
to mohou napravit 20. května na letním vystoupení

Rádi Vám ZDARMA poradíme na čísle 733 741 704
Pondělí - čtvrtek od 08:00 do 16:00 po telefonickém objednání.
Pokud jsme u klienta, zavoláme Vám zpět.

pak následovaly herecké výkony.
„SMRČEK”          „ ŽIVÝ BETLÉM”

poradna@ruah-ops.cz
www.ruah-ops.cz

Úvod patřil opět talentovaným zpěváčkům,

Na závěr jsme byli obdarováni balíčky od „Mikuláše”,
všichni jsme se naladili na přicházející Vánoce
a popřáli si vzájemně poklidné svátky.

RUAH o.p.s.
Tyršova 2061, 256 01 Benešov
Jsme tu pro Vás na čísle 733 741 704
Velmi rádi přijedeme a pomůžeme Vám.
www.mestotynec.cz
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Mateřské centrum – potřeba nebo přežitek?
Mateřské centrum je malý zázrak, kde se rodí
přátelství a zážitky na celý život. V poslední době
bohužel tuto možnost využívá stálé méně maminek, a proto nás to vedlo k napsání následujícího
článku. Jsme tři obyčejné mámy, které rády věnují
čas tomu, co pro ně má smysl – dětem. Zkuste si
uvařit kávu či čaj, sednout si a přečíst těchto pár
řádek o životě s Motýlkem. Rády bychom vám
sdělily naše osobní zkušenosti. A pak už je to jen
na vás, zda nás přijdete navštívit. Budete vítaní.
MÍŠA– Můj život s Motýlkem
Rozhodla jsem se to sepsat. Nejedná se ani
o krásné okřídlené zvíře ani o chlapa, ale o jedno
malé skromné místo o pár čtverečních metrech,
které dokáže změnit život nejednomu člověku,
v tomto případě mamince. Je jím MC MOTÝLEK.
O mateřském centru jsem slyšela už dávno, a to
v době, kdy jsem jako čerstvá dvacítka několikrát
doprovázela dceru své kamarádky na kroužek. Je
pravda, že v té době mi pochodující matky s dětmi
do kruhu, říkajíc nějaké „trapné básničky“, připadaly jako neskutečné sci-fi. Napadlo mě v tu chvíli
milion přirovnání a v neposlední řadě věta, která
mi zní v hlavě i po 12 letech: „Ne, tohle já nikdy
dělat nebudu…“ A asi proto jsem s několikaměsíční dcerou našla webové stránky stále existujícího
mateřského centra a dorazila na mimiklub.
Nikdy by mě nenapadlo, že se stanu součástí
něčeho takového. I když je to někdy starost, je to
i radost. Naplňuje mě pocit, že to má nějaký smysl
nejen pro děti, které si najdou kamarádky a získávají další zkušenosti do života, ale i pro maminky.
Protože jsme jenom lidi a ne super mámy, a i my
se někdy chceme ujistit, že je to vlastně „všude“
stejné. U zrodu Motýlku před 16 lety jsem nebyla,
ale stala jsem se součástí rekonstrukce a opravdu
nás všechny, co jsme u toho byly, ten výsledek naší
práce naplnil. Vytvořily jsme krásné místo pro
setkávání maminek a tatínků a snažíme se najít
další aktivity pro nás maminky i naše děti. Někdy
se to daří více, někdy méně, ale věřím, že je to pro
spoustu nových maminek příležitost, jak se seznámit s novými lidmi ve městě. Nevím, zda navenek
působí jako již zavřené centrum pro zavedený
kolektiv a je těžké někoho přesvědčit o opaku,
ale věřte, že na těchto pár čtverečních metrech
už vzniklo nejedno nové přátelství pokračující
i mimo mateřské centrum. Být mámou je někdy
horší, než sloužit 12 hodinovou směnu v laboratoři, ale mateřské centrum Vám může ukázat, co
vidíme my… Že to má smysl…

nost navázat nové kontakty v místě, kde jsem se
nenarodila a neměla přátele. Snaha být nějak užitečná a necítit se, že jen kojím a přebaluju, mne
dovedla na schůzku do mateřského centra Motýlek. Upřímně, na schůzku jsem se tehdy připravovala s nervozitou sobě vlastní, přemýšlela jsem
dopředu o každém slově, co řeknu. Na schůzce
mě čekala banda holek v podstatě stejných jako
já, jen s tím rozdílem, že měly děti trochu déle
než já, a tím pádem byly v oblasti výchovy poněkud otřelejší. Hned za měsíc mne čekala má první
hodina hračkování. Připravovala jsem se na ni několik dní, hledala na internetu, co všechno budu
s dětmi dělat (na své dceři jsem vše vyzkoušela
důkladně nejprve doma) a trápila se otázkami, co
když se mne některá maminka zeptá na něco, co
nebudu prostě vědět. Během prvních pár hodin se
mé obavy rozplynuly, a když jsem viděla, že hrát si
s dětmi společně dává mnoho radosti nejen dceři,
ale i mně, cítila jsem se báječně. Ten pocit, že něco
vymyslíte a ono se to někomu líbí, je prostě úžasný. Mne osobně nejvíc nabíjí, když vidím radost
ve tvářích dětí a jejich cestu k zapojení se (někdy
je to hned, jindy třeba až po pár hodinách). Nejde
o to, že všechno by se vždycky povedlo. Přicházejí
chvíle, kdy se tolik nedaří, všichni jsme jen lidé,
a to, že někdy nemáme náladu, je lidské. Důležité
ale je, že jsme tam mimo naše povinnosti a starosti doma a můžeme se věnovat jen dětem a nám
mámám. Co to máma vlastně je…? Pro mne to
znamená, že mám - mám možnost mít děti a být
s nimi. Proto doufám, že v době kdy sociální sítě
válcují potřeby osobního kontaktu, nejsme sami,
kdo stále věří v osobní kontakt a potřebu být mámou stále má. Nyní pracuji v Motýlku již 5 let
a mám 3 děti. Mám pocit, že i když se nás v poslední době v Motýlku schází málo, rozhodně to
má smysl. I kvůli jednomu jedinému dítěti, které si
odnese úsměv na tváři, věřím, že to za to stojí. Stále doufám, že mámy tu budou pořád a budou chtít
být tady a teď s dětmi. Rozhodně nejsme místem,
kde se pouze pije kafe (jak jsem se doslechla, že se
o nás někdy říká). Motýlek se stal mou životní etapou a budu na něj vzpomínat srdečně celý život.

LÍDA
Stejně jako Katka, i já jsem zde v Posázaví náplavka. Pocházím z Náchoda, a ač v Týnci žiju
už 10 let, chyběla mi síť přátel a známých. Moji
místní přátelé děti ještě nemají a naše zájmy se
před 4 lety (s narozením dcerky) začaly rozcházet. Do jejího roku jsem si vystačila s virtuálním
světem s tím, že já rozhodně nejsem ten typ matky,
co by chodila do mateřského centra a tam „šaškovala“
s dítětem, které z toho má stejně tak akorát srandu.
Dcerka ale byla velice společenská a dala silně najevo, že ostatní děti jsou pro ni nezbytné.
Jsem od přírody hrozný lenoch, a pokud někam
opravdu nemusím, tak prostě nejdu. Proto jsem
začala v Motýlku vést kroužek Zpívánky. Tam
jsem chodit musela a dcerka tak měla zajištěný pravidelný kontakt s ostatními dětmi. A já
si našla nové blízké přítelkyně, se kterými nás
spojuje nejen věk dětí. Během rodičovské dovolené absolvuji různé kurzy a přednášky o rodičovství a díky Motýlku můžu nasbíraná moudra
šířit dál. Teď jsem jedna ze členek představenstva, mám funkci a s ní pocit, že jsem potřebná.
Na rozdíl od Katky si ale myslím, že jen „pokecat
u kafíčka“ je pro matky stejně důležité, ne-li důležitější, jako společně si hrající děti. Takže to,
že se v Motýlku „jen pije kafe“ je skvělá vizitka
toho, jaká je tam pohoda.
A CO ŘÍCI NA ZÁVĚR?
V dnešní době, kdy jsou sociální sítě všude kolem nás a mnoho lidí je využívá každý den, je
osobní kontakt důležitější než dřív. Máme jen
omezenou dobu, kdy můžeme být s dětmi doma
a užívat si každý den. A je přece hrozně fajn být
sama sebou a neřešit, jestli nám někdo píše nebo
co dělá ten či ten. Mnoho lidí je v neustálém kontaktu s okolním světem a přitom si neužívá danou
chvíli. Přijít na to malé místo o pár čtverečních
metrech má velký smysl, možnost popovídat si
a být s ostatními, kteří jsou na tom stejně, je moc
důležité.
Za MC Motýlek Michaela Krásová, Ludmila Klimusová a Kateřina Pikousová

13. března

VELIKONOČNÍ FOCENÍ

23. března

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

24. března

JARNÍ BAZÁREK DĚTSKÝCH POTŘEB A OBLEČENÍ

27. března

HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK

14. dubna

KURZ PRVNÍ POMOCI

15. dubna

STOPOVANÁ

29. dubna

PIRÁTSKÁ STEZKA O POKLAD ČERNÉ PERLY

14. května

DEN PRO MAMINKY

19. května

BOJOVKA NA TÝNECKÉM HRADĚ

Sledujte web www.mcmotylek.cz, facebook Motýlku motylek.tynec
nebo pište na e-mail: info@mcmotylek.cz

ODEMYKÁNÍ ŘEKY SÁZAVY 2018
Ahóóóój všem vodákům, v letošním roce odemykáme
Sázavu již 25. rokem!
Kde: Týnec nad Sázavou, pod budovou Bisportu
Kdy: Sobota 24. 3. 2018 v 10.30 hod.
Program:
 představení písně „Posázavská výprava“ a pozvání na 25. sezónu
 soutěž o nejoriginálnější klíč k odemčení 25. sezóny
s Bisportem na vodě
 soutěž „Ulov si svůj barel“ o hodnotné ceny
 „Bisporťácká veselohra“ – divadlo na téma
BĚŽNÝ DEN V PŮJČOVNĚ
 na lodích do Pikovic

KATKA
Je tomu 5 let, co jsem s tehdy téměř roční dcerou
a nevelkou znalostí lidí a okolí, hledala možnost,
jak trávit čas mimo dům na vsi, kde žijeme. Po počátečních zdarech i nezdarech s novou zkušeností,
co to vlastně znamená být na mateřské dovolené
(bože, jak to slovo mateřská dovolená vypovídá
o čemkoli, jen ne o dovolené) jsem hledala mož14

PLÁN AKCÍ NA BŘEZEN AŽ KVĚTEN 2018

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni
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Dobrovolníci drží rytmus s Čistou řekou Sázavou 2018
Řeka Sázava se bude pátým rokem uklízet už
od pramene až po soutok s Vltavou, tedy kolem
200 kilometrů. Projekt už dávno není jen honbou za tunami odpadků, těch v posledních letech
pomalu ubývá, na druhou stranu ale stále přibývá těch, kterým místa, kde žijí, nejsou lhostejná.
Projekt tím získal nový smysl – pomáhá měnit
myšlení lidí ve prospěch přírody a nás samotných.

Zajímáme se o místa, kde žijeme? Víme proč? Jdeme příkladem ostatním? Odpovědět na tyto i další
otázky se pokusí tradiční jarní úklid jedné z nejnavštěvovanějších českých řek známý jako Čistá řeka
Sázava. Pod heslem „Drž rytmus s Čistou řekou
Sázavou“ letos od 6. do 8. dubna dobrovolníci už
po třinácté sesbírají vše, co do přírody nepatří.

Oslavou řeky Sázavy a všech, kterým není příroda lhostejná, pak bude celodenní „FESTIVAL
DRŽ RYTMUS“, který se uskuteční v rámci
projektu Čistá řeka Sázava 12. května v Týnci nad Sázavou. Akci pořádá Posázaví o.p.s.
ve spolupráci se Zdravým městem Týnec a dalšími partnery. Festival nahradí tradiční Večer
pro dobrovolníky. Nabídne zábavu i prostor pro
setkání všech, kteří se zajímají a starají o své okolí.
„Chceme pozvat i účastníky podobných akcí, kterých
v republice přibývá,“ dodala Denisa Cibulková.

„Už 13 let držíme rytmus‘ s Čistou řekou Sázavou.
Uklízet nám pomáhají nejen skalní příznivci, ale
každoročně také řada nových dobrovolníků. A vždy se
objeví nové nápady, které akci posunou dopředu. Loni
například dobrovolníci na jednom úseku sesbíraný
odpad ještě třídili. Byla bych moc ráda, kdyby se k nim
letos přidali další,“ vyzvala manažerka projektu
Čistá řeka Sázava Denisa Cibulková z pořádající
společnosti Posázaví o.p.s.

Jedním z výstupů projektu Čistá řeka Sázava
budou letos také pracovní listy pro předškoláky
a děti prvního stupně základní školy. Prostřednictvím malovaných příběhů, kterými je budou provádět vydra, mlok, ledňáček a volavka, se seznámí
se zákonitostmi přírody i koloběhem života. „Vyprávějící“ obrázky by měly nejen vzbudit zájem
dětí o okolí a odpovědět jim na jejich „proč“, ale
také podpořit jejich fantazii.

TÝNECKÉ LISTY

Členská schůze „Spolku zdravotně postižených a seniorů“

Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou financovanou z dotací od obcí, z příspěvku
sponzorů a dalších dárců. V prvních ročnících se
řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí
Pikovice, v současnosti se už čistí napříč dvěma
kraji, Středočeským a Vysočinou. Spolu se společností Posázaví o.p.s. akci organizují MAS Lípa
pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s a Havlíčkův kraj o.p.s. S úklidem více než 200 kilometrů řeky Sázavy a jejích přítoků loni pomáhalo
na 2 800 dobrovolníků, kteří sesbírali téměř
39 tun odpadků.

Ve středu 29. listopadu se konala ve Společenském centru v Týnci nad
Sázavou členská schůze Spolku zdravotně postižených a seniorů Týnec
nad Sázavou. V hojném počtu se sešli členové z Týnce a širokého okolí.
O kulturní program se v úvodu postaraly děti z mateřské školky pod
vedením paní učitelky Jalovecké. Dále si přítomní vyslechli zprávy o činnosti a hospodaření spolku v uplynulém roce. Byli také informováni o akcích, které jsou pro ně připraveny na rok 2018, například pobyt v lázních
Bechyně (ve dvou termínech – únor a březen), plavání na Měříně (jarní

5x a podzimní 5x), pobyt v Jizerských horách (též 2x, koncem srpna a začátkem září 2018) atd.
Následně pak proběhl tah oblíbené tomboly a v závěru se přítomní přihlašovali na některý z připravovaných pobytů, o které byl velký zájem.
Dík patřil všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce a samozřejmě i všem sponzorům za jejich příspěvky do tomboly.
Za výbor SZP a seniorů,
Jiřina KAFKOVÁ

Patronkou projektu Čistá řeka Sázava je už deset let zpěvačka Aneta Langerová. Generálními partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní
podnik, ČEPS, a.s., Lesy ČR, s.p. a od letošního
roku také VIG RE zajišťovna, a.s., mediálním
partnerem je Rádio HEY.
Jaroslava Tůmová

DRŽ RYTMUS

S ČISTOU ŘEKOU SÁZAVOU

6.– 8. dubna 2018

Posezení obyvatel DPS v MOTÝLKU nad starými pohledy
Týnce nad Sázavou a okolí

Vás zve na II. ročník akce

DEN ZEMĚ

Na pátek 9. února připravil Vlastivědný spolek
Týnec nad Sázavou v MC Motýlek pro obyvatele obou DPS posezení nad starými pohledy
a fotografiemi Týnce nad Sázavou a okolí.
Jejich prostřednictvím jsme se přenesli jednak
do dob minulých a do dob, které si mnozí z nás

Ve středu 18. dubna 2018
od 9 do 15 hodin Pěší zóna
Zábavné aktivity na téma ekologie
a třídění odpadu pro děti, soutěže

foto Olga Špátová

Třídíme odpad – prezentace společností
EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN
Výtvarná a tvořivá dílna
Občerstvení
Ukliďme náš Týnec – společný úklid
vybraných lokalit města, sraz účastníků
18. 4. 2018 v 16 hod. na Pěší zóně,
závěr úklidu v 17 hod. u ohně v Náklí,
opékání buřtů

Již po třinácté spustí společnost Posázaví o.p.s. projekt Čistá řeka Sázava. Jedná se o jarní úklid řeky
Sázavy a jejího okolí. Dobrovolníci sbírají vše, co do řeky a její blízkosti nepatří. Společně se snažíme
měnit myšlení lidí, podnítit v nich zájem o místa, kde žijí, motivovat je k ohleduplnému chování
k přírodě a vychovávat tak další generace.
Přidáš se i ty?

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“
Více informací o městě naleznete

na www.mestotynec.cz
f tyneckevlneni
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Přihlaš se on-line na www.cistarekasazava.cz
Informace:

V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v náhradním termínu

• jako dobrovolník při úklidu
• poskytnutím materiální pomoci
• finančním příspěvkem na číslo sbírkového účtu:
1249-326666339/0800
• inspiruj se a ZAJÍMEJ SE O MÍSTA, KDE ŽIJEŠ!

Denisa Cibulková, tel.: 608 702 061
e-mail: cibulkova@posazavi.com

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

pamatují a připomněli jsme si, jak se Týnec nad
Sázavou měnil. V průběhu tohoto posezení byly
promítnuty i fotografie z akcí, kterých se obyvatelé DPS zúčastnili v minulém roce. Například
výletu do muzea v Jílovém u Prahy, seniorských
her v Motýlku, závěrečného předvánočního po-

sezení při pondělním cvičení v Motýlku, apod.
Závěrem chci poděkovat členům Vlastivědného spolku, Ing. Mileně Povolné, Dáše Hadačové a panu Jiráňovi, kteří pro nás tuto akci
zajistili.
Za obyvatele DPS Jiřina Kafková

Marie Terezie v Týnci nad Sázavou
Děti týnecké základní školy se zúčastnily výtvarné soutěže k 300. výročí narození panovnice Marie Terezie. Pod vedením učitelky Pavly
Hildebrandové namalovaly obrázky, které měly
veliký úspěch. Paní učitelka dodává: „Organizátorem akce je zámek Konopiště, garantem pan
Jindřich Forejt. Ten zajišťuje oslavy k 300. výročí
narození Marie Terezie. Pořádají se různé akce,
výstavy, přednášky, soutěže. Jednou z nich byla
i výtvarná soutěž pro školy o nejhezčí portrét této
panovnice. My jsme se zúčastnili a máme ohromnou radost. Soutěž vyhrála naše žákyně, Anička
Lišková z 8. A.“
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

Portrét Marie Terezie, jehož byla Anička autorem, a který získal první místo mezi desítkami dalších, vybral kardinál Dominik Duka.
Nádhernou knihu o této panovnici, jako dar
za vítězství, přivezl v pátek 23. února mladé malířce osobně předat Jindřich Forejt. Pavla Hildebrandová dostala velikou růži, ředitelka školy
Hana Váňová bonboniéru. Navíc se v červnu
chystá na Konopišti ke Dni dětí večerní filmové
promítání na věž a škola je srdečně zvána. Pokud byste chtěli vítězný obraz vidět, je vystaven
na zámku Konopiště.
lm
17

TÝNECKÉ LISTY

ÚNOR / BŘEZEN 2018

Mistrovství České republiky v Taekwon-Du ITF

O víkendu 4. – 5. listopadu 2017 proběhlo
v Nymburce MČR v Taekwon-Du ITF. Náš
oddíl přivezl do Nymburka deset závodníků
a dva rozhodčí. Na těchto vrcholných závodech
bývá konkurence největší a bylo tomu tak i letos.
Nejvíce v sobotu zabodovala seniorka Veronika (Koki) Kokášová. Nejprve se začaly skákat speciální přerážecí techniky a očekávání
od okolí bylo, myslím, veliké, vzhledem k úspěchu na MS. Nominační techniku zvládlo hned
několik závodnic, ale jen třem z nich se podařilo
skočit všech pět technik. Mezi nimi byla i naše
Koki. Došlo na rozeskakování. První technika,
kterou rozhodčí vylosovali, bylo nomo (skok
do dálky). Tuto rozhodující techniku se podařilo
úspěšně skočit pouze Veronice, a tak si mohla
zaslouženě převzít zlatou medaili.
Z vedlejšího ringu nás již rychle uháněli rozhodčí k nástupu na technické sestavy II. danů.

Koki cvičila jedny z nejlepších
sestav za poslední dobu a postoupila až do finále, kde si
poměřila síly s jednou z nejúspěšnějších reprezentantek
Kateřinou Kolářovou. Boj to
byl velmi vyrovnaný a Koki
s těsným výsledkem skončila
na druhém místě.
Sportovní boj ukázal, že když
se Koki chce, může být i v této
disciplíně velmi nepříjemným
soupeřem. Ve finále nad 69 kg,
potkala opět Katku Kolářovou.
Byla to pro kauče veliká hra nervů. Převážně
celý zápas Koki vedla, ale bohužel závěr zápasu
si nedokázala udržet, a tak v těsných pár vteřinách finále prohrála. Tuto medaili si ovšem
může Koki doma hrdě vystavit.
Aby toho nebylo málo, v její možná nejslabší
disciplíně silovém přerážení, si ještě vybouchala
bronzovou medaili.
Tyto závody byly pro Koki velmi úspěšné
a zisk čtyř medailí ze čtyř disciplín s tímto nasazením, byl pro jejího kauče velkým zážitkem.
Děkuji
V neděli se do bojů o medaile přidali i další
závodníci. Pro Lukáše Reissiga to bylo vůbec
první MČR a hned se mu podařilo získat bronzovou medaili v sestavách.
Dalším úspěchem v sestavách pro nás byla
stříbrná medaile Pavly Hvězdové. Po pár zápasech se dostala do souboje s její doposud největší soupeřkou Vendulou Bluchovou, ale tentokrát
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Volejbalová zima

nic nenechala náhodě. Vendy porazila 5:0 a radost byla ohromná. Ve finále narazila na Terezu
Štekerovou. Obě zacvičili senzačně, ale Páju trochu neposlechly nohy při kopech a Terezka byla
tentokrát naprosto bezkonkurenční. Páji výkon
byl úžasný a výsledek byl jen velmi těsný. To už
však na této úrovni bývá.
Chuť si spravila při sportovním boji do 64 kg.
Cesta do finále nebyla vůbec jednoduchá. Soupeřky, které jsou v reprezentaci, jí daly zabrat.
Vůli však měla Pája větší, a když se dostala přes
Janu Krušinovou, finále pro ní bylo třešničkou
na dortu a právem si došla pro zlatou medaili.
Ve sportovním boji se ještě představili Michael Salátek a Eliška Vedrová. Se sportovním
bojem teprve začínají a získávají první zkušenosti. Na mistrovství České republiky to mezi
nejlepšími neměli vůbec snadné. Sice se jim nepodařilo své soupeře zdolat, ale oba k tomu měli
velmi blízko. Mně jako trenérce, udělali velkou
radost a i přes prohru jsem byla velmi spokojená
s jejich nasazením.
Posledním, na koho se čekalo, byl Filip Kučera. Ten letos poprvé závodil v A skupině a hned
potrápil několik závodníků. Jedním z nich byl
i člen reprezentace. S tím se potkal v zápase
o postup do finále. Zápas byl velmi vyrovnaný
a místy i dost tvrdý. Filip však ukázal, že necouvne před nikým a soupeře značně potrápil.
Nakonec se mu sice nepodařilo tentokrát postoupit, ale na prvním startu mezi áčkem to byl
skvělý výkon. Děkuji všem našim závodníkům
za jejich výkony, kamarádům a rodičům za podporu a těším se na další závody.

První prosincový den si pozvaly děti své rodiče
na turnaj v černobílém minivolejbalu do týnecké
tělocvičny, aby si společně zahráli a zároveň jim
ukázaly, co se za další rok zase naučily. Na turnaj
se sešlo osm týmů, které hrály systémem každý
s každým na čas. Nejvíce se dařilo týmu Áňi Zámečníkové, který se čtrnácti body turnaj vyhrál.
O druhou příčku byl velký boj mezi družstvem
Toma Havránka a Verči Kotoučové. Díky lepšímu skóre bylo šťastnější první jmenované. Těsně pod stupni vítězů skončila se svým týmem
Barča Ungerová a hned v závěsu za nimi Ondra
Hadač a jeho družstvo. Mančaft Terky Novotné
pak uhájil šestou příčku před týmy Nikči Smejtkové a Pavly Ptáčníkové, které získaly shodně
dva body. Velké poděkování patří Terce Žilkové
za pomoc s organizací turnaje, Radce Havránkové za sladké odměny a městu Týnec nad Sázavou
za finanční podporu tohoto povedeného turnaje.
O dva týdny později v sobotu 16. prosince se
naše děti vydaly na třetí kolo Okresního poháru
žactva do Postupic. Na turnaj si přivezly dobrou
formu, kterou potvrzovaly jak proti domácím,

Konec roku 2017 v Taekwon-Du, v podání školy Hwa-Rang

tak i proti Kácovu „A“ a Kunicím. Jedinou porážku si připsaly se Zručí nad Sázavou, které
po velkém boji podlehly až v koncovce tiebreaku. Tento turnaj s přehledem vyhrály a do průběžné tabulky si připsaly dalších deset bodů.
Bodový příděl si chtěly připsat děti i na dalším
turnaji OP žactva ve Zbořeném Kostelci, kde
pořádaly třetí lednovou sobotu čtvrté kolo. Svůj
úkol začaly naplňovat hned od úvodního zápasu s Kácovem, který dokázaly zdolat ve třech
setech. Další úspěšný tiebreak si připsaly v duelu s Postupicemi. Na vítězné vlně zůstalo naše
žactvo i po zápase s Říčany „A“, které dokázalo
porazit s čistým štítem. Poslední naše utkání nabídlo boj o první příčku s Kunicemi. Ve vyrovnaném zápase rozhodoval opět tiebreak, ve kterém
již naše družstvo nedokázalo zvládnout koncovku sady a podlehlo 1:2 na sety. I přes porážku si
Týnec nad Sázavou upevnil druhou příčku v tabulce, a už teď se těší na závěrečné kolo do Zruče
nad Sázavou.
Pozadu nezůstávají ani týnecké kadetky a ženy.
Kadetky vyrazily v sobotu 16. prosince na turnaj
OP žen do Čerčan. Na úvod se potkaly s Kunicemi. Po matném úvodu se nám podařilo dovést
zápas do třetího setu, kde více ze hry měly soupeřky a vyhrály 15:11. Druhé i třetí klání mělo
podobný průběh. Od prvních výměn jsme tahali
vždy za kratší konec a nedokázali najít účinný
recept na dobře hrající soupeřky. Na výhru jsme
tudíž čekali až na poslední utkání proti domácímu Slavoji. Ta se ovšem nerodila hladce. První set
byl ještě ve znamení naší nevyrovnané hry, která
se začala zlepšovat až v průběhu druhé sady. V té
se nám podařilo lépe zvládnout koncovku probíhajícího setu a v následném tiebreaku jsme už šli
trochu jistěji za vítězstvím.
Reputaci si chtěly kadetky napravit hned
na dalším turnaji OP žen v Kácově, kam na Tři
krále zavítaly po pauze v Čerčanech i naše ženy.
V zahajovacím zápase naše mladé hráčky přivítaly domácí družstvo. Po tradičním horším
začátku opět musela děvčata dotahovat manko
jednoho setu. S tímto handicapem se popasovala

celkem dobře a bojovnou hrou dokázala zápas
otočit a zvítězit v tiebreaku. Povzbuzená výhrou
šla do derby proti týneckým ženám. Začátek se
kadetkám povedl na jedničku. Na dobrou hru
v poli mladších vrstevnic hledaly ženy dlouho
recept. Ten našly až po změně stran, kdy nejprve dokázaly dorovnat stav zápasu na 1:1 a pak
v rozhodující sadě dovést svůj tým do vítězného
konce. Ztracený zápas vyvedl kadetky trochu
z rytmu a v zápase s Benešovem se trochu protrápily. Náladu si zlepšily až v posledním duelu
proti Kunicím, který sice v tiebreaku, ale dokázaly vyhrát. Týnecké ženy si poté dokázaly shodně poradit s Benešovem a Kunicemi 2:0 na sety.
Nad jejich síly byl Kácov, který naše ženy porazil
0:2 na sety a jedinou porážku na turnaji, tak utrpěl pouze s naším béčkem.
Závěrečná dvě kola Okresního poháru žen se
odehrála nebo odehrají na našich palubovkách,
kde nejprve 24. února 2018 pořádaly ve Zbořeném Kostelci turnaj kadetky a 14. dubna 2018
mají zakončení sezóny na starosti v týnecké tělocvičně naše ženy.
Jaromír Kuchta

Zápolení na dálku
Komise žactva a mládeže MR ČASPV na podzim uspořádala novou celorepublikovou soutěž,
tzv. Zápolení na dálku. Zapojit se mohl opravdu
každý, a proto i my jsme v hodinách sportovní
gymnastiky našli prostor a zápolení jsme se zúčastnili.
Soutěžilo se v 5 disciplínách – člunkový běh
4x10 m na čas, ručkování kolem lavičky na čas,

Dalšími třemi závody na konci roku 2017, byl Pohár Českého svazu
v Nymburce, Čertovský pohár v Petřinách a Mikulášský pohár v Mladé
Boleslavi.
Náš oddíl velice dobře reprezentovaly naše děti a z Mladé Boleslavi si
dokonce přivezly i pohár za nejúspěšnější školu.
Závodění však nebylo jedinou aktivitou naší školy Hwa-Rang. V prosinci, týden před Štědrým dnem, proběhlo již několikáté vánoční soustředění
na horách v Kořenově. Počasí nám přálo, tak byl čas i na sáňkování, bobování a další zimní radovánky. Kromě tréninku byla i celosoustřeďová hra
a další aktivity. V neposlední řadě přišel Ježíšek s dárečkem pro každého.
V letošním roce nás čeká hned další spousta akcí. Jednou z nich budou
zkoušky na další technické stupně a první závody s názvem CZECH
OPEN.
Věra Vomáčková
18

skok z místa, hod míčem ze sedu a přeskoky
přes švihadlo v časovém limitu 30 s. Přesto, že si
každou disciplínu děvčata pouze jedenkrát zkusila
a poté už šla „naostro“, se umístila velmi dobře.
V kategorii Mladší žákyně I. se na 2. místě
umístila Sára Buřičová, z celkového počtu 424
dětí. V kategorii Mladší žákyně II. se nejlépe umístila Markéta Kmošková, konkrétně na

8. místě, celkem ze 188 dětí. V kategorii Starší žákyně III. se do první desítky vešla hned
3 děvčata a to na 2. místě Lucie Havránková, na 4. místě Ester Koudelová a na 8. místě
Andrea Korcová, celkem ze 108 dětí.

VÍTĚZKÁM GRATULUJEME
A TĚŠÍME SE NA JARNÍ KOLO.

R. Součková

Z důvodu rekonstrukce a přístavby
základní školy bude tělocvična v nové škole
do konce června 2018 uzavřena.
www.mestotynec.cz
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Vánoční turnaj v Týnci nad Sázavou
Ke konci roku 2017 jsme v probíhající sezóně
Okresního poháru mixů využili pozvání na jednadvacátý ročník Vánočního turnaje smíšených
družstev, který uspořádaly v sobotu 25. listopadu v týnecké tělocvičně ženy z VK Týnec nad
Sázavou. Turnaje se zúčastnily tentokrát pouze
tři týmy, které hrály systémem každý s každým
na tři vítězné sety do 25 bodů, tiebreak do 15
bodů. O vítězi poté rozhodovala celková tabulka.
Úvod obstaral náš tým Zbořený Kostelec 1,
který vyzval domácí. První set proběhl dle našich představ a my jej dovedli lehce do zdárného

konce. Ve druhém už se hra vyrovnala a domácí Týnec nás dokázal přetlačit v samotné koncovce. Poté už jsme převzali opět iniciativu my
a po úspěšném boji jsme se radovali z výhry 3:1.
Druhé klání bylo ve znamení kosteleckého derby.
Začátek patřil naší dvojce, která trochu unaveného
soupeře přehrála ve dvou setech 17:25 a 18:25.
Jednička se nechtěla jen tak vzdát a ve svém sedmém setu na turnaji dokázala zvítězit 25:23. Poslední set byl opět ve znamení kostelecké jedničky,
která duel dovedla do vítězného konce 1:3.
V posledním utkání potřebovala kostelecká

TÝNECKÉ LISTY

700 let

dvojka proti Týnci uhrát aspoň dvě sady k celkovému vítězství na turnaji. To se jí nakonec nepodařilo, i když chyběl jen kousek. A tak po výhře
Týnce 3:1 měly na svém kontě všechny týmy
jednu výhru a jednu prohru se stejným skórem.
Míče jsme již nepočítali a z vítězství na turnaji
se tak mohli radovat úplně všichni.
Na závěr bychom chtěli poděkovat organizátorkám za pozvání a pohodový průběh turnaje,
který jsme si pořádně užili. Už teď se moc těšíme
na další ročník.
Nadšenci z Kostelce

Tynec nad Sazavou

TJ Zbořený Kostelec v Okresním poháru mixů

Druhá prosincová sobota byla ve znamení třetího kola Okresního poháru mixů ve volejbale.
Tentokrát jsme zajížděli do nově postavené tělocvičny v Čerčanech, kde pořádaly turnaj Nespeky. V prvním zápase jsme nastoupili proti
domácím. Pro probdělém prvním setu jsme
dokázali svůj výkon trochu zlepšit a vyrovnat
na 1:1. V rozhodujícím tiebreaku se nám obrat již nepodařil a my si připsali první prohru

na turnaji. Další prohry nenechaly na sebe dlouho čekat. Přišly hned v následujících duelech
proti Nespekům a Benešovu.
S těmi jsme prohráli shodně 0:2
na sety. Náladu jsme si spravili až
v posledním klání proti Postupicím, které jsme porazili po zlepšeném výkonu 2:0.
Na nevydařený turnaj jsme
chtěli
rychle
zapomenout
a s čistou hlavou jít v novém
roce do dalších bojů. Příležitost
jsme dostali hned druhou lednovou sobotu opět
v Čerčanech, tentokrát ve staré sokolovně, kde
turnaj pořádal VK Týnec nad Sázavou. Ten si
nás pozval také na zahajovací zápas. Na našem
výkonu nebyl vůbec znát neúspěch z předešlého
turnaje a do tohoto jsme vstoupili na jedničku.
Po tři čtvrtě hodině jsme se radovali z trochu nečekané výhry 2:0 na sety. Získané body
a především sebevědomí jsme potvrdili i v dal-

ším utkání proti Benešovu. Opět bez ztráty
setu jsme zápasem prošli jak nůž máslem. Náš
výsledkový progres zastavil až lídr Okresního
poháru, tým Nespek. I když jsme dlouho vzdorovali, tak jsme nakonec podlehli v koncovce
22:25.
Na vítěznou vlnu jsme rychle naskočili
opět proti Čerčanům, kterým jsme moc šancí
na úspěch nedali.
Po úspěšném působení ve čtvrtém kole OP jsme
moc zvědaví, jak se nám povede v naší zrekonstruované tělocvičně v sobotu 10. února 2018, kde
pořádáme další kolo Okresního poháru.
O týden později si zimu zpestříme tradičním
pětibojem dvojic, kde poměříme síly ve stolním
tenisu, nohejbalu, střelbě na branku, hodu na koš
a nemůže chybět ani volejbalový debl. Po tomto setkání se pustíme hned do přípravy třetího
ročníku Velikonočního turnaje mixů ve volejbale, který se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018 od
9 hodin. Na obě akce jste srdečně zváni.
Nadšenci z Kostelce

Badminton v Týnci nad Sázavou
Část první

Fotografie vlevo: Družstvo žáků po roce 1982 - zleva Polydarová, Petr Janda, před ním Jirka Buřič, Romana Vacková,
Česťa Pavlík (z připravované knihy o Týnci)

Badminton má v Týnci dlouholetou tradici s vynikajícími výsledky. Jeho historie začíná
v roce 1972, kdy Ing. Povolný začal s kroužkem
badmintonu na místní základní škole. Začátky
byly pomalé, ale postupně se začaly objevovat
výsledky. Jako první se do úspěchů žáků zapsal
Luboš Hrubý, když se na krajském přeboru
20

(1974?) společném pro Prahu i Středočeský
kraj probojoval až do čtvrtfinále. Jeho další
úspěchy zastavil zhoršený zdravotní stav. Jeho
vrstevníci byli například bratři Fulínovi, Jarda
Mann, Lenka Hříbková, Ivana Marková, Irena
Pavlíková a další, kteří doufám prominou, že si
po tak dlouhé době jejich jména nepamatuji.
Věřím, že se do příštího vydání knihy přihlásí.
Postupně se měnilo obsazení a později po rozšíření o řadu dospělých skupina přešla do TJ
Jawa Metaz Týnec nad Sázavou. To již byl členem i Petr Staněk ml. a Martin Vrkoslav, který
navázal vynikajícím způsobem na L. Hrubého
bronzovou medailí ve smíšené čtyřhře na mistrovství republiky. Jeho výjimečný styl se sníženým těžištěm s plíživým pohybem, který
připomínal pohyb tenisty Mečíře, zanechal
v oddíle výrazné stopy na dalších žácích. Zejména po změně tréninkových podmínek, přechodem do nafukovací haly se 4 kurty a s podporou Jawy, díky Ing. Staňkovi, kvalita hráčů

Kalendar akci

Velikonoce na hradě v Týnci
Neděle 1. dubna od 13.00 hodin
Minitržiště , dílny – pletení pomlázek, zdobení vajíček, výroba velikonočních dekorací, soutěž
14. 30 Vernisáž Retro výstavy dětí ZŠ Týnec v 1. patře gotické věže
15. 30 Vernisáž výstavy obrazů Antonína Krcha v galerii muzea
Muzejní noc na hradě v Týnci
Sobota 2. června od 17.00 hodin
17.00 Pohádky ze staré Prahy – Jan Přeučil a Eva Hrušková
18.30 Koncert k výročí 700 let Týnce nad Sázavou – Richard Pachman
Prohlídka hradu, věže, muzea a výstav, dílny pro děti, soutěže
Letní divadelní scéna v Posázaví
Pohádky na letním pódiu hradu – soboty od 17.00 hod.
14. 7. Zuzka Fricová – O pejskovi a kočičce
21. 7. Honza Hrubec – O princi z knížky
28. 7. Divadlo Incognito/Petr Vlk Lněnička – Perníkové chaloupky
11. 8. Bářino toulavé divadlo – O statečné Margitce
18. 8. Eva Hrušková - Popelka

Družstvo dospělých na přelomu sedmdesátých a osmdesátých
let - zleva vpředu Lenka Hříbková, Ing. Petr Staněk, Iva
Marková (později Staňková), za nimi Ing. Václav Povolný,
Ing. Vladimír Balata, Mirek Šmídek, Zdeněk Kupša

stoupala a družstvo žáků rozhodně v soutěžích
nebylo outsiderem. Z této doby již jsou první
fotografie, které zachycují družstvo dospělých
a další ročníky žáků – Česťa Pavlík, Jirka Buřič,
Vacková, Polydarová a nejlepší hráč historie oddílu Petr Janda, kterému nikdo v oddíle neřekl
jinak než Cipís (ano, podle Cipíska z Rumcajse). Kvalita fotografií sice není nejlepší, ale pro
mnohé budou připomenutím.
Ing. Václav Povolný
www.mestotynec.cz
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Týnecký střep 2017
Sobota 4. srpna od 10.00 hodin
Středověké tržiště, hrnčířské trhy, dílny pro děti, předvádění řemesel,
soutěže, prohlídka hradu, věže a výstav
Program k výročí 700 let Týnce nad Sázavou
Berounští měšťané - šerm, akrobacie a tance, žonglování, hry a soutěže,
Dei Gratia – středověká hudba, Falconia – sokolnické ukázky,
divadlo – pohádky pro děti

Netopýří noc na hradě v Týnci
Sobota 25. srpna od 19.00 hodin
Naučná stezka pro děti, přednáška o životě netopýrů, pozorování kolonie
netopýra velkého, dílny pro děti, procházka k řece
Ochotnický divadelní festival
Sobota 1. září od 14.00 hodin
Divadelní představení ochotnických spolků, šermíři, písničky pro děti,
dílny pro děti, představení divadla Netopýr
Keltský večer
Sobota 29. září od 16.00 hodin
Irská, keltská hudba i populární hudba – Cowentina, Sally Gardens,
Hekelén Tekelén, Hana Band, irské tance - Wild Rose, ohňová show
Advent na hradě v Týnci
Adventní neděle 2. prosince od 14.00 hodin
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví
16.00 Vernisáž výstavy umělců Posázaví
17. 00 Koncert - Křišťálové Vánoce
Mikuláš s čerty a andílky
Středa 5. prosince od 17.00 hodin – rozdávání dárků dětem, dětská
disco, opékání buřtíků, soutěž o nejlepší čertovský a andělský kostým
Adventní neděle 9. prosince od 14.00 hodin
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví,
15. 00 pohádka pro děti – Honza Hrubec – Vánoce aneb cesta do Betléma
16. 30 Vánoční koncert – Richard Pachman a Dita Hořínková
Adventní neděle 16. prosince od 14.00 hodin
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví, dílny pro děti
16.00 Vyhlášení soutěže o NEJ vánoční cukroví
17.00 Vánoční koncert skupiny Agnatha v rotundě
Pořádá město Týnec nad Sázavou, www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás na Facebooku: Hrad Týnec nad Sázavou

www.mestotynec.cz
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Mistr světové ligy dálkových běhů se pohybu nebojí II

Druhé povídání s Jiřím Vrbatou ze Zbořeného Kostelce, již trojnásobným držitelem titulu
Worldloppet master (http://www.mestotynec.cz/
download/tl2017_2.pdf ), jsme načasovali záměrně k nedávné Jizerské padesátce.

V loňském roce, kdy se jel jubilejní 50. ročník
tohoto populárního závodu, byl založen Klub
mistrů Jizerské 50. Členem se stal každý, kdo
dokončil minimálně třicet závodů. Členem tak je
sportovec tělem i duší, Jiří Vrbata, který již bude
tento závod absolvovat vždy se zlatým číslem
klubu 125. Stejně tak tomu bylo i letos. Šance
na přední umístění zkazilo onemocnění prů-

dušek, takže se mu moc
dobře nejelo, ale přesto nevzdal a dojel.
Na lyžích v amatérské
rovině Jirka posbíral snad
všechna možná ocenění. Je
však neuvěřitelné, že se stejným nasazením, elánem a také
stejně úspěšně zvládá i cyklistiku.
Na horském kole jsi absolvoval desítky závodů
u nás i v zahraničí. Jaké byly začátky?
Začínal jsem jezdit na horském kole. Tento
zázrak jsem si přivezl jako první do Zbořeného
Kostelce v roce 1992, hned po Zdeňkovi Balounovi, který nám toto kolo přivezl ukázat z Prahy.
Společně jsme pak založili tradici závodů horských kol ve Zbořeném Kostelci. Jelo se celkem
dvacet ročníků této Spanilé jízdy. Tradice v Kostelci bohužel v roce 2014 skončila.
Označení horské kolo to Tvoje nosí právem. Tebe
lákají závody v horách a kopcích. Čím vyšší, tím
lepší. Dokonce jsi i Králem Krkonoš…

Na horských kolech jsem absolvoval spoustu
závodů. V Krkonoších 16x Krkonošskou 70, 7x
Žacléřskou 70 a 2x jsem Králem Krkonoš. To je
součet Žacléřské 70 + Krkonošské70 SKI.
Závodil jsem i v Jizerských horách. Tam jsem
absolvoval 11x Jizerskou 50 MTB, 21x závod
„NOVA později ČT AUTHOR CUP“, 8x
jsem jel závod „O krále Jizerských hor“
(součet J50 SKI a J50 MTB).
Ani Šumava nezůstala stranou. Tady
jsem odjel 13 závodů Krále Šumavy.
Hodně zajímavý byl silniční závod
na 252 km. To jsem jel na horském
kole! Když jsem se v cíli ptal, kolik
účastníků na horském kole je přede
mnou, tak mi pořadatelka odpověděla, že takový blázen tady ještě nebyl.
No a pak je tady spousta dalších
závodů, jako Václavický krpál, Rallye Sudety, Bike-Brdy, MTB Posázavím, Sázavský BLIZÁK, akademické mistrovství ČR
na horských kolech, MALEVIL CUP …
Vrcholem závodů na horských kolech asi bylo
absolvování dvou ročníků závodu na 24 hodin
v Zašové. Tam jsem se umístil při prvním závodu
na 6. a ve druhém na 3. místě. 441 kilometrů se
jelo lesem na všech površích.

Artus, Tomáš Ston, Petr Filip a já. Fantastické
bylo, že v závodě, který pro obtížnost více jak
dvě třetiny závodníků nedokončily, jsme dojeli
všichni. V cíli jsme brečeli štěstím, protože před
závodem jsme vůbec netušili, do čeho jdeme.
Na tento závod jsme se v roce 2014 vydali ještě
jednou a opět jsme všichni dokončili. Byl jsem
trochu naštvaný, protože po čtrnácti letech jsem
na stejné trati měl čas o necelé dvě minuty horší.
Takže jsem to ujel za 10:18:23.1 hodiny
Na horském kole brázdíš hory, na silničním by se
nabízely silnice. Já bych nejraději volila jen ty po rovince, ale v Tvém případě je to určitě jinak?

Nejdříve jsem silniční kolo vyzkoušel při závodu Železný dědek v Soběhrdech, to rovnou
desetkrát. Pak jsem si dal osmnáctkrát časovku
v Černém lese. Oba závody zakládal a pořádá
Tonda Fiala z Benešova. Následují Strnadova
30, lákavý je Krakonošův cyklomaratón, to je
145 km v Krkonoších. Tady jsem odjel zatím
všechny čtyři ročníky. Na silničních kolech jsme
ale také vymysleli například víkendovou tour
Nadšenců z Posázaví. To je 536 km přes tři vrcholy ve výšce 1000 m, kam se dá vyjet na kolech. Je to Černá hora, Zlaté návrší - Labská
bouda a Ještěd. Start i cíl v Týnci nad Sázavou.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU
Vás zve na 41. ročník dálkového pochodu

POSÁZAVÍM

krajem Jana Morávka

který se koná v sobotu 14. dubna 2018

Jak už bylo řečeno, u Tebe platí čím výše, tím lépe.
Takže po českých horách byl čas vyrazit do světa.
Alpy nabídly rovnou maraton. Jak tam Ti to, Jirko,
jezdilo?
S kamarády jsme se vydali na maraton, který
v té době byl považován za nejtěžší na světě. Jde
o CRYSTALP ve švýcarském městečku Verbier.
Jede se 125 kilometrů v Alpách, ve velké nadmořské výšce, převýšení je téměř 5000 m. Navíc
po přibližně 100 km se stoupá skoro do 3000 m
pod ledovec a kolo se nese několik km na zádech. Bylo nás 6 Nadšenců z Posázaví, jak si
náš spolek amatérských sportovců z TJ Zbořený
Kostelec léta říká. Jarda Kos, Pepík Šima, Dan
22

A slavná Tour de France. Tu jsme navštívili
a před závodníky vyšlapali stoupání v Alpách –
Col du Galibier, Col de Lacroix de Fer, Col du
Glandon, Alpe D´Huez.
Jirko děkuji za rozhovor. Závěrem jednou větou
letošní plány?
Krkonošká 70 SKI, Birkebeinerrennet v Norsku, Fossavatnsgangan na Islandu a pak na kola.
Návštěva Giro Italia, výšlap na Passo dello Stelvio a další kopečky na trati slavného závodu,
Malevil cup… a tak stále dál
lm

www.mestotynec.cz
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START:

Týnec nad Sázavou, turistické centrum Bisport (naproti závodu Metaz)
7.00 – 10.00 hodin. Trasa 50 km do 8.30 hodin.

TRASY: 6 km
14 km
25 km
35 km
50 km

Týnec – Chářovice – Týnec
Týnec – Chleby – Vazovnice – Břežany – Krhanice – Týnec
Týnec – Chleby – Břežany – Kamenný Přívoz – Prosečnice – Panská skála – Týnec
Týnec – Vazovnice – Břežany – Krňany – Žampach – Kamenný Přívoz – Prosečnice – Panská skála – Týnec
Týnec – Vazovnice – Krňany – Štěchovice – Pikovice – Kamenný Přívoz – Prosečnice – Panská skála – Týnec

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

20 Kč
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, dobrý pocit, že jste udělali něco pro sebe
po silnici – asi 10 km severozápadně od Benešova
po železnici – trať 210 /Praha – Braník – Čerčany, PID linka č. 339, Praha – Budějovická
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, telefon: 317 701 765, 737 712 807
e-mail: jarka.rakova@email.cz, www.ivv.kct.cz

700

www.mestotynec.cz
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DUBEN
1. 4. – 30. 9.

TÝNEC 100x JINAK

1. 4. – 30 .9.

ŘEMESLA V TÝNCI

1. 4. – 30. 9.

RETRO VÝSTAVA

1. 4. – 13. 5.

ANTONÍN KRCH – VÝSTAVA OBRAZŮ

Ne 1. 4.

VELIKONOCE NA HRADĚ V TÝNCI

So 7. 4.

3. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO TURNAJE

So 7. 4.

HOSTINA S J. DUŠKEM A V. KAFKOU

16.00

Pá 13. 4.

PLESOVÉ FINÁLE TANEČNÍ SEZÓNY 2018

20.00

So 14. 4.

DÁLKOVÝ POCHOD – POSÁZAVÍM – KRAJEM JANA MORÁVKA – 41. ročník

So 14. 4.

KURZ PRVNÍ POMOCI

14.30

Ne 15. 4.

STOPOVANÁ

14.30

Po 16. 4.

KONCERT HANY ZAGOROVÉ

19.00

St 18. 4.

DEN ZEMĚ

Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na besedu, kterou povede Věra Junová. Beseda se koná od 17.30 ve velké zasedací
místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.

So 21. 4.

DISKOTÉKA S ROMANEM ANDĚLEM

20.00

Prodej a nákup dětských potřeb a oblečení, vstupné ZDARMA; Mateřské centrum Motýlek – DPS Týnec nad Sázavou;
Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek

Út 24. 4.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ TÝNEC

17.00

Pá 27. 4.

INDIÁNSKÝ VEČER V TÝNECKÉM KEMPU

18.00

Ne 29. 4.

PIRÁTSKÁ STEZKA – O POKLAD ČERNÉ PERLY

Po 30. 4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Výstava v hlavním sále muzea. Výstava předmětů s motivem Týnce k 700. výročí Týnce nad Sázavou.
Pořadatel: Městské muzeum, Vlastivědný klub, Turistický oddíl
Výstava starých řemesel a řemeslníků z Týnce a okolí. Mezipatro muzea.
Výstava k 700. výročí Týnce nad Sázavou, Pořadatel: Městské muzeum Týnec n./S. ve spolupráci s Vlastivědným klubem
Výstava žáků družiny ZŠ Týnec – Retro výstava – k 700. výročí města. První patro věže týneckého hradu. Pořadatel: Městské muzeum Týnec

www.mestotynec.cz

Výstava místního malíře v galerii městského muzea. Pořadatel: Městské muzeum Týnec

Kalendář akcí

Týnecko

Dílny – pletení pomlázek, zdobení vajíček, výroba velikonočních dekorací, soutěž
Minitržiště, vernisáž výstavy obrazů Antonína Krcha a Retro výstavy dětí ZŠ Týnec. Pořadatel: Městské muzeum Týnec

9.30

3. ročník Velikonočního turnaje smíšených družstev ve volejbale za účasti pěti týmů v nově zrekonstruované tělocvičně ve Zbořeném Kostelci.
Vstupné zdarma. Pořadatel akce: TJ Zbořený Kostelec

BŘEZEN

Beseda s J. Duškem a V. Kafkou; Hudební doprovod Radek Čihák; Pořadatel: Lukafarm s.r.o.

Čt 1. 3.

EXPEDIČNÍ KAMERA

18.00

Ne 4. 3.

POHÁDKA O STATEČNÉ MARGITCE

16.00

St 7. 3.

JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ TÝNEC

17.00

Út 13. 3.

VELIKONOČNÍ FOCENÍ

So 17. 3.

RYBÁŘSKÝ PLES

20.00

Ne 18. 3.

JOSEFSKÁ DECHOVKA

14.00

Společnost Mamut Agency si Vás dovoluje pozvat na koncert Hany Zagorové a Petra Rezka se skupinou BoomBand Jiřího Dvořáka.
Koncert se bude konat ve velkém sále Společenského centra Týnec. Bližší informace o předprodeji vstupenek naleznete v Informačním centru Týnec.
Pořadatel: Mamut Agency

Čt 22. 3.

JAK SE V TÝNCI SPORTUJE

17.30

Oslavy naší planety, spojené s úklidem města, proběhnou v celém městě. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Mezinárodní filmový festival Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR. 8. ročník proběhl v únoru až dubnu 2017
ve 210 městech České republiky a Slovenska. Tento unikátní projekt přinesl nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce.
Místo konání a pořadatel: Bisport s.r.o., Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou
Pohádka pro děti. Místo konání: Společenské centrum Týnec. Pořadatel: Bářino toulavé divadlo.

ZUŠ Týnec si Vás dovoluje pozvat na Jarní koncert do zasedací síně Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: ZUŠ Týnec nad Sázavou

9.00

Focení dětí a maminek, vstupné 180 Kč/3 fotky. Mateřské centrum Motýlek – DPS Týnec nad Sázavou.
Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek
Hraje: Horváth Band; Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum (Klusáškova 2, Týnec nad Sázavou);
Kontakt: František Kašpárek, tel: 702 146 227; Cena: 150 Kč; Pořadatel: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Týnec nad Sázavou.
Taneční zábava ve Společenském centru s Týnečankou Zdeňka Březiny. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 24. 3.

JARNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

So 24. 3.

ODEMYKÁNÍ SÁZAVY – zahájení 25. sezóny s Bisportem

Út 27. 3.

HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK

Čt 29. 3.

OTEVÍRÁNÍ TÝNECKÉHO KEMPU

9.00

18.00

Představení písně „Posázavská výprava“ a pozvání na 25.sezónu; soutěž o nejoriginálnější klíč k odemčení 25.sezóny s Bisportem na vodě; soutěž
„Ulov si svůj barel“ – o hodnotné ceny; soutěž pro děti i hravé dospěláky o nejvydařenější vodácký převlek; „Bisporťácká veselohra“– divadlo na téma
BĚŽNÝ DEN V PŮJČOVNĚ;... a pak na lodích do Pikovic. Místo konání a pořadatel: Bisport s.r.o., Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou.
9.30

Velikonoční dopoledne spojené s hledáním vajíček, v případě hezkého počasí bude akce venku, vstupné 50 Kč;
Mateřské centrum Motýlek – DPS Týnec nad Sázavou; Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek

18.00

Místo konání: Kemp Týnec (v Náklí). Živá country muzika. Oheň, buřty, pivko, pohoda.
Pořadatel: Bisport s.r.o., Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou
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Pořadatel: PaedDr. Blanka Takáčová a Společenské centrum Týnec; Hraje: Horváth Band;
Informace a předprodej: PaedDr. Blanka Takáčová, 775 615 503

START: 7.00 – 10.00; místo: Týnec nad Sázavou – Bisport; délka jednotlivých tras: 5, 15, 23, 35, 50 km;
STARTOVNÉ: 20 Kč – dospělí, 10 Kč děti; Pořadatel: KČT – Týnec nad Sázavou

7.00

Akce pro dospělé. Místo konání akce: Mateřské centrum Motýlek – DPS Týnec nad Sázavou. Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek.

Akce pro celou rodinu, procházka s mapou po Týnci, plnění úkolů, VSTUPNÉ 50 Kč. Sraz před MC Motýlek – trasa přes Týnec do Kozlovic.
Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek

Diskotéka s DJ Romanem Andělem, moderátorem rádia Kiss – hity 80. – 90. let, ve Společenském centru Týnec.
Pořadatel: Společenské centrum Týnec
Zasedací síň městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: ZUŠ Josefa Suka Benešov
U příležitosti nových teepee v kempu, soutěž o indiánský převlek, vrhání tomahavkem, atd. Místo konání: Kemp Týnec (v Náklí).
Pořadatel akce Bisport s.r.o., Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou
Hra v lese spojená s hledáním pokladu Černé perly, vhodné pro celou rodinu i větší děti samostatně, VSTUPNÉ 50 Kč.
Místo konání akce: les za MŠ Týnec. Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek.

9.00

18.00

Pálení čarodějnic na dětském hřišti „u pergoly“. Zahájení v 18.00, zapálení ohně v 19.00. Pro děti buřt a limo ZDARMA. Čarodějnice vítány.
Pořádá osadní výbor Chrást – sídliště.

www.mestotynec.cz
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Uzávěrka
příspěvků do příštího čísla

TÝNECKÝCH LISTŮ
je v pátek 6. dubna 2018.

Thajské masáže
v Týnci nad Sázavou

NOVĚ OTEVŘENO
Pěší 518, Týnec nad Sázavou
(v budově za klenotnictvím Vanžura)

Tento termín je závazný.

Inzeráty do

TÝNECKÝCH LISTŮ

MASÁŽE od 290 Kč
(tradiční Thajská masáž, olejová, aromatická,
masáže zad nebo masáže nohou)

posílejte na
radnice@mestotynec.cz

výstava

Objednávky na tel.: +420 608 095 079

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
PONDĚLÍ – NEDĚLE od 9.00 do 20.00 hod.
e-mail: info@hatthathip.cz www.thajskamasaz-thip.cz

DO-MI
ÚKLIDOVÝ SERVIS

POSTARÁME SE O VÁŠ DOMOV
KOMPLETNÍ ÚKLID

Městské muzeum, Vlastivědný klub a Turistický oddíl zvou na výstavu
předmětů s motivem Týnce k 700 letému výročí Týnce nad Sázavou.

HLÍDANÍ DOMŮ A BYTŮ
V DOBĚ DOVOLENÉ

TÝNEC

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

100x jinak

Výstava pořádaná družinou ZŠ Týnec k výročí 700. let města

1. dubna - 30. září 2018
1. patro gotické věže
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou

info@do-mi.cz

1. dubna – 30. září 2018

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy

Městské muzeum Týnec

v neděli 1. dubna 2018 od 14.30 hodin

700

Pořádá město Týnec nad Sázavou www.mestotynec/muzeum
Otevřeno: ČT – NE, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hod.
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou

+420 606 052 299
+420 602 339 139

Úprava loga Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
Varianta 1

1318

2018

1318

VlastiVědný
spolek

týnec nad sázaVou
2018

Pořádá město Týnec nad Sázavou
www.mestotynec/muzeum
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou

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

www.do-mi.cz

Varianta 2
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Obrobna METALIK spol. s r. o.
přijme do svého př átelského
kolek ti vu na Racku (Benešov)
svědomité a pracovité
spolupracovníky na pozici:

TÝNECKÉ LISTY

vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

OBSLUHA CNC STROJŮ
KONTROLOR/KONTROLORKA
POMOCNÝ DĚLNÍK VE VÝROBĚ

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

Nabízíme práci v rostoucí ﬁ rmě, možnost platového růstu a práci ve vstřícném kolektivu

Životopis zasílejte na adresu: roman.dolezal@metalik.cz
Kontakt: Roman Doležal, vedoucí výroby, tel.: 775 415 067
FORMÁTY A CENY INZERCE

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Občané a podnikatelé v Týnci nad Sázavou mají SLEVU 50%

A
1/1 celostrana
192 x 272 mm
4 356 Kč
(50% SLEVA 2 178 Kč)

C
1/3 strany
134 x 87 mm
1 694 Kč
(50% SLEVA 847 Kč)

B
1/2 strany
192 x 134 mm
2 420 Kč
(50% SLEVA 1 210 Kč)

Víte že...

B
1/2 strany
94 x 272 mm
2 420 Kč
(50% SLEVA 1 210 Kč)

D
1/4 strany
94 x 134 mm
1 331 Kč
(50% SLEVA 666 Kč)

Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

Řádková inzerce
cena za 1 řádek
242 Kč
(50% SLEVA 121 Kč)

www.elektrowin.cz

Své příspěvky můžete zasílat na: radnice@mestotynec.cz
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!

PDF v tiskové kvalitě, CMYK, obrazová data v min. rozlišení 300dpi – maximální kvalita obrázků,
při dodání podkladů v Ai musí být texty v křivkách. CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

28

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

E
1/8 strany
65 x 95 mm
726 Kč
(50% SLEVA 363 Kč)

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni
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Hostinec U Holubů
Restaurace, Penzion, Zahrádka, Dětské hřiště
Zbořený Kostelec 172, Týnec nad Sázavou

O naší firmě
Poctivá česká a světová kuchyně. Příjemné zahradní posezení nejen
s přáteli, ale i s rodinou. K dispozici je vám dětské hřiště, viditelné
parkování pro motoristy, cyklisty i motocyklisty.

Opravdu se vyplatí vážit k nám cestu. i když jsme tak trochu na konci světa,
věříme, že budete spokojeni a vychutnáte si domácí atmosféru naší
restaurace. Důkazem pro nás jsou zákazníci, kteří se stále vrací.

Živá muzika :

24.3. W-music

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ

7.4. Hangman

(blues,rock)

Ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích
- pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, WIFI

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.

- penzion leží 400m od řeky Sázavy, v malebné krajině Posázaví

Otevírací doba:

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

PO, Út - Zavřeno

St, Čt 16:00-22:00

Kontaktujte nás
Tel:

NÁSTUP IHNED NEBO DLE DOHODY.

777011697 | E-mail: uholubu.kostelec@seznam.cz

Web:

uholubu.kostelec/facebook

Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz
nebo tel. +420-602653157, popř. www.nerez-skorpa.cz
30

(Wydle).

em
n
ó
p
u a
k
v
S tímto kupónem
e
o
l
t s
m
%no:
t í 5sleva
25%
S 2 é

Pá-Ne 11:30-22:00

Jm l: il:
te ma
e-

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

31

TÝNECKÉ LISTY

ÚNOR / BŘEZEN 2018

ÚNOR / BŘEZEN 2018

TÝNECKÉ LISTY

Starosta obce Krhanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

SPRÁVCE OBCE KRHANICE
POŽADAVKY:

• státní občanství České republiky (příp. fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt)
• věk nad 18 let
• praxe a dovednosti v manuální práci (sekání trávy, údržba zeleně,
drobné zednické a údržbové práce,...)
• vzdělání: alespoň výuční list
• řidičský průkaz skupiny B
• vysoké pracovní nasazení
• trestní bezúhonnost
• uchazeč nemá žádnou exekuci

CO NABÍZÍME:

• platové zařazení v tarifní třídě dle zákona č. 564/2006 Sb.
• odměny za mimořádné pracovní výsledky
• výhledově byt pro 2 osoby
• dobré pracovní prostředí
• stabilitu a perspektivu v zaměstnání
Předpokládaný nástup: 1. 4. 2018 (nebo po dohodě)
Jsme Váš parťák pro aktivní život na vodě, v cyklistice, turistice i v komunitním životě.

V případě zájmu zavolejte 733 120 090

Jsme tu s Vámi v letošním roce již 25. sezónu!
25 let je kus života, a proto jsme se rozhodli, zpřístupnit naše aktivity mnohem většímu počtu lidí.
Aby jste nás poznali a dalších 25 let byli s námi :-)

25% sleva, kterou v letošním roce poskytneme všem zájemcům o vodu, je začátek naší společné cesty.
Kompletní vybavení na vodu u nás pořídíte již od 145 Kč na osobu!
Chystáme pro Vás spoustu společné zábavy – zde je ochutnávka toho, co pro Vás chystáme v prvních měsících sezóny:
Čt

1. 3. 2018

18.00 hod.	Expediční kamera		

So

24. 3. 2018 9.00 hod.

Odemykání řeky Sázavy

Čt

29. 3. 2018 18.00 hod.

Otevření Týneckého kempu	Přijďte se potěšit probuzenou přírodou, zasoutěžit s dětmi, zahřát se u ohně,

So

14. 4. 2018		

NONSTOP Sázava		

 ezinárodní filmový festival Expediční kamera – největší cestovatelská
M
a outdoorová akce v České republice, v březnu i v našem městě!
25. sezóna v Bisportu začíná a letos to bude stát za to! Bohatý doprovodný

program, soutěže o hodnotné ceny, divadelní scénka, TOHLE určitě
nezmeškejte! Pobaví se dospláci i děti. Oficiální odemykání řeky od 10.30 hod.
špekáčky, maso a zelenina na grilu, plány na prázdniny, pojďte se s námi
družit a vzájemně se inspirovat :-)

1 . ročník extrémního bisporťáckého závodu! Start ve Žďár nad Sázavou
s cílem v Týnci nad Sázavou						

Více o všech akcích na www.bisport.cz
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Bolí vás záda nebo krční páteř?
Vystřeluje vám bolest do rukou či nohou?
Chcete si odpočinout a zregenerovat tělo?

klasické zdravotní masáže
lymfatická drenáž
Dornova metoda
protahování a uvolňování
Masáže Jan Mura - nevidomý masér
Telefon: 605 749 784
maserna@maserna.org
FB/MasernaJanMura
Centrum Spirála, Pěší 191,
www.maserna.org
25741 Týnec nad Sázavou
www.mestotynec.cz
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Myslete
eko-logicky!

Slévárna ALUMETALL CZ s.r.o. přijme do svého přátelského kolektivu
v Týnci nad Sázavou svědomité a pracovité spolupracovníky na pozice:

Vysloužilé zářivky, LED diody a úsporné žárovky do běžného odpadu nepatří. Přes 95 procent materiálů,
ze kterých jsou vyrobené, je totiž díky recyklaci možné znovu využít. Navíc obsahují stopové množství rtuti,
která je nebezpečná pro životní prostředí. Vyřazené úsporné světelné zdroje lze vrátit v elektro prodejnách při
nákupu nových, ve sběrných dvorech obcí či je uložit do malých sběrných nádob, které se nacházejí
v obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě ﬁrem. Nejbližší sběrné místo si můžete jednoduše
najít na vašem mobilu nebo tabletu – stačí si stáhnout aplikaci „Kam s ní?“.

• směnový mistr
• konstruktér forem a zařízení
• slévač pro kokilové a nízkotlaké lití
• cídič/cídička odlitků
• přípravář kokil a forem, zámečník, údržbář strojů a zařízení
PRAXE VÝHODOU

Vypočítej
příklad

Nabízíme:
• Práci v rostoucí firmě
• Možnost platového růstu
• Práci ve vstřícném kolektivu
• Firemní obědy
Životopis zasílejte na adresu jiri.flieger@alumetall.cz, nebo kontaktujte:
Jiří Flieger, vedoucí výroby, tel.: 608 643 242

Kosmetická péče
JANA LACINOVÁ

TÝNECKÉ LISTY

SPIRÁLA

Týnec nad Sázavou, Pěší 191

1
7
8
?

Správná odpověď: sedmnáct

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁM NA TEL. 606 280 199
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LET MĚSTA
1318 – 2018
ÚNOR

PLES MĚSTA

SRPEN

ROCK PARK
rockový festival

BŘEZEN

JOSEFSKÁ DECHOVKA

taneční zábava s kapelou Týnečanka
DUBEN

VELIKONOCE
NA HRADĚ V TÝNCI

dílny – pletení pomlázek,
zdobení vajíček, výroba velikonočních
dekorací, soutěž, minitržiště,
vernisáž výstavy obrazů
DUBEN

DEN ZEMĚ
ČERVEN

CENA MĚSTA
TÝNCE NAD SÁZAVOU
taneční soutěž
ČERVEN

MUZEJNÍ NOC
NA HRADĚ V TÝNCI

pohádka pro děti, koncert,
prohlídka hradu, věže, muzea
a výstav, dílny pro děti, soutěže
23. ČERVEN

TÝNEC SLAVÍ 700 LET

velký koncert ve spolupráci s radiem
Blaník – Xindl X, Václav Neckář, Voxel,
taneční zábava s Horváthy,
školní akademie, dětská diskotéka,
přehlídka dechovek
ČERVENEC/SRPEN

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA
V POSÁZAVÍ
prázdninové sobotní pohádky
na letním pódiu hradu

SRPEN

TÝNECKÝ STŘEP

historické slavnosti na týneckém hradě

SRPEN

NETOPÝŘÍ NOC
NA HRADĚ V TÝNCI

naučná stezka pro děti, přednáška
o životě netopýrů, pozorování kolonie
netopýra velkého, dílny pro děti,
procházka k řece s ultrazvukovými
detektory
ZÁŘÍ

KELTSKÝ VEČER

irská a keltská hudba, tance,
ohňová show, dílny pro děti
ZÁŘÍ

VÝZNAMNÝ OBČAN MĚSTA
TÝNEC NAD SÁZAVOU

ocenění významného občana města,
hudba
LISTOPAD

HUDEBNÍ PODZIM

Jihočeská filharmonie hraje
Baladu pro banditu, koncert
LISTOPAD/PROSINEC

ADVENT NA HRADĚ V TÝNCI
každou adventní neděli, minitržiště,
prohlídka hradu, výstava umělců
Posázaví, koncert
5. PROSINEC

MIKULÁŠ S ČERTY A ANDÍLKY
rozdávání dárků dětem, dětská disco,
opékání buřtíků, soutěž o nejlepší
čertovský a andělský kostým
PROSINEC

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

vystoupení dětí ze základní a mateřské
školy, živá hudba

www.mestotynec.cz
TÝNECKÉ LISTY
– dvouměsíčník, číslo 1/2018, ročník XXVIII, vycházejí 6. 3. 2018. Vydává Město Týnec nad Sázavou, IČ: 00232904.
Povoleno pod registračním číslem: MK ČR 10762. Distribuce ve městě Týnec nad Sázavou. Redakční rada ve složení: L. Morávková (lm), I. Nováková,
M. Timplová, K. Tomášková. Redakce Týneckých listů si vyhrazuje právo příspěvky dopisovatelů redakčně zkrátit, upravit, případně neuveřejnit. Adresa vydavatele:
Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, e-mail: radnice@mestotynec.cz, www.mestotynec.cz. Náklad 2 550 ks.
36

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

