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Milé čtenářky, vážení čtenáři
i v tomto vydání Týneckých listů Vám přinášíme
zprávy z města i radnice.
Začínají se rozbíhat nové
akce a projekty. Stavíme
chodník na Brodcích,
nové schody k hradu, klubovnu na tenisových kurtech, chystáme parkoviště
u sokolovny v Kostelci, asfaltku U Janovického potoka. Tyto projekty hradíme z městského rozpočtu. Velmi významnou akcí, která
na tři měsíce zasáhne život ve městě, je stavba okružní křižovatky pod hotelem. Začne
2. června a investorem je Středočeský kraj.
Křižovatka bude při stavbě průjezdná (kromě
2-3 krátkodobých úplných uzavírek), provoz
budou řídit semafory.
Připravujeme oslavy 700 let první písemné
zmínky o městě, které proběhnou 23. června
na parkovišti před úřadem. Zahájí je školní
akademie a následovat bude diskotéka pro
děti a vystoupení populárních umělců. Končit
budeme taneční zábavou pod širým nebem.
Přijďte všichni, vstup je zdarma a dalších 700
let nás čeká až za dlouho A.
Nepřehlédněte pozvánku na Setkání Týnců,
zprávu ze dne otevřených dveří v naší škole
a opět můžete nominovat významné občany.
Toto číslo Týneckých listů vychází v jednom
z nejkrásnějších měsíců roku. Jaro je tady
a před námi je období, na které se většina
z nás těší celou zimu. Přeji Vám, ať jsou Vaše
očekávání naplněna, a ať se Vám vše daří.
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 připravuje 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.
Z jednání rady
Rada schválila rozpočtové opatření - drobné
úpravy rozpočtu.
Bylo vyhlášeno konkurzní řízení na ředitele
základní školy, mateřské školy a školní jídelny.
Výsledky by měly být vyhlášeny v druhé půli
května.
Rada schválila zadávací podmínky pro veřejné zakázky Rekonstrukce skládky Vánovec, Dopravní terminál Týnec nad Sázavou,
Chrást nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodního řadu Z2 v ulici U Studánky.
Byl schválen seznam komunikací a chodníků k opravám v roce 2018. Opravovat se
bude chodník v Chrástu vesnici, postavíme
nový chodník na Brodcích, bude nový povrch
v části ulice U Janovického potoka a v Chrástu vesnici pod studánkou, připravuje se stavba
zastávky v Chrástu u hřbitova.
Město se zapojí do projektu Národní sítě
Zdravých měst ČR s názvem „Spolupráce
obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“. Projekt se týká integrace kvality a řízení procesů, a souvisejícího rozvoje programu Zdravé město, metody MA21
a postupu k udržitelnému rozvoji obecně.
Rada projednala návrh na přípravu projektu
na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

V rámci projektu radnice zaměstná nového
terénního sociálního pracovníka. Na projekt
se předpokládá čerpání dotace.

Byly uzavřeny smluvní vztahy:

• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení
díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ ze dne 1. 6. 2017 se společností Fastav
Bau, s.r.o. Předmětem dodatku jsou změny
dle změnových listů. Důvodem změn je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy těchto staveb, dodatečné
stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu a nové požadavky Objednatele. Cena stavby se navyšuje
o 1 646 472,50 Kč bez DPH. Celková cena
stavby po změnách činí 35 012 964,34 Kč
bez DPH. Z důvodu nepříznivých klimatických změn, které omezily postup prací
a změnami plnění dle dodatku č. 3, které
představují zvýšenou časovou náročnost realizace Díla, bude prodloužen termín realizace Díla do 15. 8. 2018
•D
 odatek č. 1 k Mandátní smlouvě na výkon správy a úklidu v domě Okružní č.p.
275, 257 41 Týnec nad Sázavou. Dodatek
mění cenu za správu na 1 675 Kč a odměnu za úklid společných prostor domu na
4 180 Kč od 1. 4. 2018
• Dodatek č. 8 na rok 2018 ke smlouvě o závazku veřejné služby veřejné linkové dopravy v systému Pražské integrované dopravy
na roky 2010 až 2019. Dodatek stanovuje
cenu dopravního výkonu pro rok 2018. Platba probíhá prostřednictvím Bene - Busu
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• Smlouva o dílo se společností Fastav Bau,
s.r.o. na stavbu Přístavba ZŠ Města Týnec
nad Sázavou – dokončení. Cena stavby je
23 842 429 Kč bez DPH
Byly poskytnuty dary a dotace:
• Společnosti sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR bude poskytnut
dar 1.000 Kč na činnost sdružení

Duben / Květen 2018

• PhDr. Tomáši Zouzalovi bude poskytnuta dotace ve výši 2 000 Kč na vydání knihy
s pracovním názvem „Na cvičišti SS“, která
naváže na publikaci „Zabráno pro SS“.

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města pro
rok 2018.

Duben / Květen 2018
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spěje. Za nás se udělaly jedny přijímací zkoušky.
Pokud dobrý student při přijímačkách selhal, měl
šanci dostat se na odvolání. Jedna spolupracovnice
mi řekla: „Je jiná doba.“ Není to dobou, je to spíš
špatně nastaveným systémem. V Německu, pokud
učitel vidí, že žák má předpoklady pro studium
na gymnáziu, napíše rodičům doporučení a žák je
přijat. U nás se neustále snažíme být papežštější
než papež.

Byl projednán a schválen Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření – Město Týnec nad
Sázavou. Vše po ověření auditorem „bez závad“.
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1
ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou. Dodatek upravuje časové rozložení splátek úvěru
v roce 2018 dle skutečného čerpání úvěru.
Martin Kadrnožka, starosta města

Týnec nad Sázavou čekají rekonstrukce komunikací
i stavba nové křižovatky
Rekonstrukce by se měla dočkat silnice do Podělus,
nový povrch bude mít také komunikace na Brodcích.
Navíc v červnu Středočeský kraj zahájí přeměnu
křižovatky pod hotelem na okružní. Více informací Týneckým listům řekl starosta města Martin
Kadrnožka:
Kompletní rekonstrukce silnice do Podělus je
naplánována od minulého roku. Zatím poslední,
už ale několikátý, slíbený termín realizace je přelom května a června. Opravu realizuje Středočeský
kraj. Nový povrch bude položen v úseku od kraje
obce ve směru od Chleb ke křižovatce pod hotelem. Probíhat bude za částečné i úplné uzavírky.
Opravy se dočká i silnice na Brodcích. Také ji
bude realizovat Středočeský kraj, hotovo by mělo
být do prázdnin. Nový bude úsek od viaduktu
na Brodcích, kde jsou dlažební kostky, až po nový
hřbitov. Stavba navazuje na nový chodník.
Zmínil jste nový chodník na Brodcích. Tuto akci realizuje město ze svého rozpočtu?
Stavbou chodníku na Brodcích jsme vyšli vstříc
požadavkům obyvatel, ať už sídliště Kněžina
nebo Brodců a Pecerad, kteří tudy chodí do práce
i do školy. Křižovatka na Brodcích je velmi nepřehledná, a tím i nebezpečná. Nový chodník začíná
u obchodu a končí u lávky u Jawy. Akce by měla
být dokončená v těchto dnech. Její cena je 980 tisíc korun a město ji hradí ze svého rozpočtu.

Rekonstrukce čeká i místní komunikaci u Janovického potoka. Další investiční akce se chystají v Peceradech a ve Zbořeném Kostelci.
Ano, nový povrch dostane i komunikace u Janovického potoka. Jde o úsek od lávky přes Janovický potok na cihelnu směrem k ulici Krusičanská. V druhé části ulice je nezbytné provést ještě
rekonstrukci vodovodu, která je v plánu na rok
2019. Poté bude nový povrch položen i tam.
Kromě toho chce město upravit nájezd do hasičárny v Peceradech a zpevnit nové parkoviště před
sokolovnou ve Zbořeném Kostelci. Zde se zatím
parkuje na nezpevněné ploše. Tyto akce jsou hrazeny z městského rozpočtu.
Další stavba, kterou v současné době město ze svého rozpočtu realizuje, je nový přístupu
do hradního areálu. Ve svahu vedle bývalé optiky
budou nové schody a v suterénu domu čp. 13 nové
veřejné toalety.

Zmínil bych rád i zahájení stavby nové klubovny na tenisových kurtech. Volejbalisté a tenisté
mohou využívat zatím jen šatny, po dostavbě klubovny bude sportoviště rozšířeno o zázemí i pro
klubové schůze a spolkovou činnost.
Kromě zmíněných akcí město čeká asi největší změna, která se týká se dopravy, a tou je přeměna křižovatky pod hotelem na okružní.
Stavba začne 2. června úplnou uzavírkou. Bude
se frézovat stávající vozovka. Od pondělí 4. června
už by měla být křižovatka průjezdná na semafory.
Stavba bude trvat tři měsíce, tj. do konce srpna.
Provádět ji bude vlastník komunikace - Středočeský kraj. Hlavním důvodem pro tuto změnu je
zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců. Je to velmi frekventované místo, děti tudy chodí do staré
školy, cyklisté křižovatku přejíždí po cyklostezce,
která vede ze Zbořeného Kostelce dál na Chářovice. Mnohdy zde docházelo ke kolizním situacím. Okružní křižovatka toto vyřeší. Navíc se
řidičům z Benešovské ulice bude mnohem lépe
odbočovat ve směru na Podělusy než dosud. Dojde sice k nepatrnému zpomalení dopravy, to však
bude opravdu zanedbatelné v porovnání s tím,
jaký přínos co do zvýšení bezpečnosti tato změna
přinese.
Děkuji za rozhovor
lm

Škola, škola, škola …
Škola v Týnci nad Sázavou prochází velkými
změnami. Dokončuje se
nová tělocvična, staví se
spojovací chodba s novými učebnami, probíhá
konkurs na ředitele nebo
ředitelku školy, jídelny
i školky. Kam vlastně
směřuje týnecká škola,
jaká kritéria by měla splňovat, aby připravila co
nejlépe naše děti na vstup do života? I o tom si
s místostarostou města Bedřichem Pešanem povídala Lenka Morávková:
Začněme tím, co je nejvíce vidět. Jak je na tom stavba tělocvičny?
Stavba probíhá podle harmonogramu prací. Ten
jsme museli upravit z důvodu posunu dokončovacích prací na rozvodech teplovodu, vody, kanalizace, záložních zdrojů, které jsou závislé na dokon2

čení spojovacího krčku. Vzhledem k odstoupení
od smlouvy s dodavatelem přístavby školy však
ještě nebyly provedeny.
Zmínil jste stavbu spojovacího krčku. Jeho výstavba
je v jaké fázi?
Jen připomenu, že k odstoupení od smlouvy
s původním dodavatelem prací na podzim minulého roku jsme přistoupili, přes pochyby některých, v pravý čas. Dodavatel, dle vlastního sdělení,
vyhodnocuje, zda se nenachází ve stavu úpadku. Zároveň dostal výpověď ze smlouvy o dílo
od Prahy 21, která vypovězení smlouvy zvažovala
již v říjnu stejně jako my. Nakonec z obavy o nevyčerpání dotace ustoupila a podepsala dodatek
ke smlouvě s prodloužením termínu. My jsme
po novém výběrovém řízení 24. dubna podepsali smlouvu o dílo s termínem výstavby 180 dnů
od předání staveniště se společností Fastav Bau,
s.r.o. Nejpozději na konci května by měla být dostavba krčku zahájena.

V minulém rozhovoru v Týneckých listech jste si postěžoval na omezené možnosti výběru nejvhodnějšího
dodavatele vzhledem ke striktním pravidlům přidělování dotací, tedy že nejlevnější nabídka je také nejlepší. To se bohužel právě při stavbě spojovacího krčku
nepotvrdilo. Nyní, při hledání dodavatele na jeho
dostavbu, jste postupovali jak?
Při výběru dodavatele dokončovacích prací už
jsme se nebáli vyřadit nejlevnější nabídku. Poučení zkušeností jsme šli do rizika, že se vyřazený uchazeč může odvolat k Úřadu na ochranu
hospodářské soutěže. Ten samý problém teď řeší
v Sedlčanech, kde se takto odvolala nejlevnější firma na stavbu dopravního terminálu za 50 milionů
korun a odsunula tím zahájení výstavby. Sedlčany tak nestačí vyčerpat dotaci ve výši 90%. Před
stejným rozhodnutím jsme stáli i před rokem a půl
my. Tenkrát jsme se k tomuto kroku neodhodlali,
protože bychom riskovali nejen nevyčerpání dotace ve výši 18 milionů. Pokud bychom totiž nečerpali dotaci na spojovací krček, snižovali bychom
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

šanci na získání dotace ve výši 30 milionů korun
na tělocvičnu. Pro poskytovatele dotace není příjemné, pokud se dotace nečerpá a propadne, v případě Ministerstva financí, do státního rozpočtu.
Praxe je taková, že pokud má poskytovatel vyčerpat například 800 milionů a vyčerpá pouze 600
milionů, tak příští rok dostane s největší pravděpodobností jen těch 600 miliónů korun.
Pokud jste ve výběrovém řízení vyřadili nejlevnější nabídku a raději zvolili prověřeného dodavatele
dokončovacích prací, pravděpodobně budou náklady
na přístavbu školy vyšší, než původně plánovaných
32 milionů korun.
Celková investice oproti původně podepsaným
smlouvám bude podstatně vyšší, ale to nás netíží
tolik, jako neustálé posouvání termínu dokončení a nemožnosti využívat potřebné učebny. Jen
od vypovězení smlouvy do podpisu nové uběhlo
7 měsíců, Bohužel vzhledem k zákonem daným
termínům a přípravě dokumentace nebylo možné
podepsat novou smlouvu rychleji. Aby to nevypadalo, že peníze nejsou důležité. To určitě ano.
Pokud se však posuneme na začátek plánování
investic do školy, předpoklad byl 36 milionů korun spojovací krček z toho 18 milionů dotace,
10 milionů venkovní plochy a 36 milionů tělocvična. Celkem 82 milionů, z toho vlastní zdroje
64 milionů. Nyní je celková investice 90 milionů,
z toho schválená dotace 48 milionů, to znamená
vlastní zdroje 42 milionů. Jsme tak na tom pořád
o 22 milionů korun lépe než na začátku.
V současné době vrcholí výběrová řízení na vedení
příspěvkových organizací - školy, školky i školní jídelny. Co město k vypsání konkursů vedlo?
Pokud nám zákon umožňuje vypsat po 6 letech
konkurs, považuji za správné to udělat. Je dobré snažit se získat do vedení našich organizací to
nejlepší, co trh nabízí a zároveň nikoho nenechat
usnout na vavřínech. Hlavní překážkou změn
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k lepšímu jsou zakořeněné způsoby uvažování,
mýty a předsudky, které ještě nedávno byly nezpochybnitelnými pravdami.
Jaká je Vaše představa ideální školy?
Kvalitní škola zná své cíle, vize a jde si za jejich
plněním. Základem je kvalitní a aktivní pedagogický sbor, moderní a stabilní zázemí, otevřená
komunikace s rodiči. U žáka asi nelze očekávat,
že ráno vyskočí z postele a řekne perfektní, dneska
zase můžu do školy. Měl by to však být spokojený
a motivovaný žák. Škola je živý organismus, který
se mění a vyvíjí. Proto je stejně jako v životě potřeba to dobré zdokonalovat, to špatné se snažit změnit. Hodně důležité jsou pro budoucí kariéru cizí
jazyky. Uveďme si jako příklad představu o výuce
jazyků. Při jejich výuce obzvláště platí škola hrou,
kde biflování a následné odříkání slovíček prostě
nefunguje. Je určitě efektivní obohacovat výuku o hodiny s rodilými mluvčími, spolupracovat
s partnerskými školami v zahraničí a organizovat
výměnné pobyty dětí a pedagogů.
Jak vnímáte současné školství a požadavky
na vzdělání dnešních dětí? Vaše dcery už jsou středoškolačky, takže zkušeností z této oblasti máte dost.
Dnes bohužel děti na život nepřipravujeme, ony
už ten život žijí. Ze vzdělání se stal business, což je
šílené. Vezměte si například přijímačky na střední
školu. Děti se už od podzimu stresují přijímačkami nanečisto. Pokud se přihlásíte například na
4 termíny, zaplatíte za každý 1.000 korun. Když
se Pepíček ze sousední třídy zúčastní každých, tak
má proti mně ohromnou výhodu. V tu chvíli je
dítě pod tlakem, že u opravdových zkoušek neu-

Pojďme se vrátit k těm, pro koho by tady škola měla
být především, tedy k žákům. Jak vnímáte trend poslední doby, výchovu přístupem: „Chválit, chválit,
chválit!“?
S tímto názorem já nesouhlasím. Děti to opět
dostává pod obrovský tlak. Vztáhněme to na sportovní výsledky. Podle provedeného průzkumu
děti, které byly jenom chválené, v 30% lhaly
o dosažených výsledcích, protože se bály, že nebudou pochváleny. Ne že by ostatní děti nelhaly,
ale bylo jich o více jak polovinu méně. Zároveň se
jen chválené děti bály vyšších cílů, aby neselhaly
a zase nebyly pochváleny. Z těchto dětí pak nevyrůstají silné a vůdčí osobnosti. Optimální poměr je
třetina pochval a zbytek tzv. konstruktivní kritika.
Děti prostě nemůžou růst jak dříví v lese. Vezměme si například liberální výchovu, jejíž cestou se
vydalo Švédsko. To šlo až tak daleko, že dokonce
jako první na světě v roce 1979 zákonem zakázalo
rodičům dát dítěti i sebemenší pohlavek. Dneska
u jejich dětí stoupá počet záškoláctví, roste pocit
úzkosti a psychických poruch. Děti neděkují, nezdraví, nepustí starší a těhotné sednout a vyrůstají
z nich takzvaní „eurospratci“.
Dnešní děti to mají asi těžší než my jako malí.
Může za to i přehnaná rodičovská péče a touha vychovat z nich sebevědomé osobnosti, které
hravě obstojí v každé životní situaci. Musejí být
vždycky středem pozornosti a největší problém
je, že se z nich stávají malí dospělí. Vštěpujeme
dětem očekávání, že se vše točí jen kolem nich,
což je v důsledku činí téměř pořád nespokojenými
nebo zklamanými. Zase jednoduchý příklad, a sice
při stolování. Kdo u Vás doma dostává první talíř
s jídlem? Rodiče nebo děti? U nás rodiče.
Mnoho rodičů s Vámi teď souhlasí, naopak určitě je
i dost těch, kteří to vidí jinak. Rozlučme se tedy tak,
aby mohli souhlasit všichni.
Děti jsou fajn, to nejvíc co máme. To, co se nám
v životě nejvíc povedlo…
Děkuji za rozhovor.
lm
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Uctění památky padlých ve 2. světové válce

Dopravní terminál

Místostarosta Bedřich Pešan položil
v neděli 6. května na týneckém hřbitově věnec s karafiáty v barvě trikolory k pomníku padlých vojáků za 2.
světové války. Město Týnec nad Sázavou tak uctilo památku těch, kteří
před 73 a více lety vyměnili své životy
za naši svobodu. „Chceme vzdát hold
lidem, kteří během dlouhých válečných
let bojovali za nás – ať už ve vojenských
uniformách, vězeňských mundůrech nebo
v civilních šatech. A vzkázat jim, že nezapomínáme,“ řekl místostarosta Bedřich Pešan.
lm

Zahajovací práce, v tomto případě kácení stromů, na přípravě stavby
dopravního terminálu bylo nutné zahájit v době vegetačního klidu. To
trvalo do konce března. Opravdu nás netěší kácení zdravých stromů,
i když v zájmu užitečné věci pro všechny, a proto se budeme snažit
o dodržení lesního řádu vydaného císařovnou Marií Terezií pro Čechy
5. května 1754. Vlastník byl povinen starat se o zalesnění vykácených
ploch a zajištění lesů do budoucnosti. Rádi bychom tedy za padlé stromy vysázeli na území města náhradní.
Pomozte nám pro ně najít místo. Své tipy posílejte na adresu: moravkova@mestotynec.cz
A nyní k samotnému průběhu stavby terminálu. Stavba by měla být
započata po výběru zhotovitele v průběhu léta a trvat zhruba 9 měsíců.

Strategický plán rozvoje města – druhé setkání
Již druhé setkání s veřejností nad plánem
rozvoje města Týnce nad Sázavou proběhlo
v březnu v zasedací místnosti městského úřadu. Zhruba tři desítky obyvatel nejprve diskutovaly se starostou Martinem Kadrnožkou
a místostarostou Bedřichem Pešanem nad plánovanými změnami. Občany zajímaly chodníky do městských částí, budoucí dálnice a diskuse se rozvinula i ohledně přirozeného středu

města. Posléze, v závěru setkání, se účastníci
rozdělili do skupinek a sami tvořili vizi Týnce nad Sázavou. Vizi města, kde se dobře žije
dětem, mladým i dříve narozeným. Všechny
náměty účastníků byly zpracovatelem strategického plánu, společností MEPCO, s.r.o.,
zaznamenány a při plánování dalšího rozvoje
Týnce nad Sázavou k nim bude přihlíženo.
lm

V úterý 10. dubna se v zasedací místnosti
městského úřadu konalo setkání architektů
s týneckou veřejností. Tomu předcházela podrobná prohlídka města pracovní skupinou
architektů a zástupců radnice. Dala si za cíl
zmapování míst, která by mohla dostat novou podobu, nové využití. Vzhledem k tomu,

Při pravidelné kontrole lávky u Jawy a posouzení jejího stavu statikem
bylo zjištěno na některých místech poškození stropních desek. Během
května bude tato závada odstraněna a chodci mohou lávku užívat bez
obav o zdraví. Přesto je na první pohled zřejmé, že stavba má svá nejlepší

následně představí na druhém setkání „Jak
Týnec vidí architekti“. Termín setkání včas
zveřejníme na webových stránkách města,
facebooku, a také v Týneckých listech.
lm

Rekultivace zeleně
V sídlišti, před obchodním domem, a na dalších místech města, proběhlo v březnu kácení
stromů. K těmto nepopulárním opatřením došlo na základě žádosti majitelů stromů z řad
vlastníků přilehlých bytů a domů. Přistoupeno
k nim bylo především z důvodu bezpečnosti obyvatel města. Stromy, ač na první pohled
4

Po jejím dokončení dojde k novému, vhodnějšímu uspořádání nástupů
a výstupů. Přestupování z vlaků na autobusy a naopak se usnadní díky
přiblížení nástupišť a společnému zázemí s čekárnou. Vzniknou bezbariérové komunikace pro pěší. Součástí bude i parkovací systém B+R
pro 14 jízdních kol. V nové odbavovací hale cestující najdou, kromě
moderního informačního systému, i sociální zázemí. Součástí terminálu je také stavba nového chodníku od přejezdu směrem k nádraží.
Starosta Martin Kadrnožka doplnil: „Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou 32,6 milionu korun, z toho 29,3 milionu pokryje dotace
(IROP - ITI), zbytek zaplatí město z vlastních zdrojů.“
Závěrem ještě připomeňme, že Marie Terezie ukládala povinnost sázet stromy v krajině i na vesnicích, a její syn Josef II. zavedl povinnost
sázet ovocné stromy u škol a vyučovat ovocnictví, včetně povinnosti
snoubenců vysadit dva ovocné stromy před svatbou. Hezká povinnost,
co říkáte?
lm

Stavbě nové lávky u Jawy brání dědické řízení

Jak Týnec vidí architekti
že většina z nás má Týnec tak hluboce a trvale
uložený v paměti, je pro
nás těžké představit si ho
jinak, nově. Právě pohled
zvenčí, pohled nezaujatý osobními vazbami
k místu, by nám mohl
ukázat nové možnosti
města.
Setkání s architekty se
zúčastnily asi tři desítky
obyvatel. V úvodu byla
veřejnosti představena
místa, která architekti vyznačili jako možný
potenciál rozvoje městě.
Ať už se jednalo o řeku, rozšíření parkovacích
ploch nebo snížení dopravy v ulici Družstevní. Posléze sami obyvatelé města na mapě zakreslovali své návrhy, například na rozšíření
chodníků, více zeleně, novou výstavbu.
Architektonická skupina návrhy své i zúčastněných občanů zpracuje do studie, kterou
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zdravé a zelené, byly ve většině případů těžce
poškozeny dlouhodobým suchem a jejich stav
by mohl způsobit nenávratné škody na zdraví
a majetku lidí. Pokácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, více vhodnější do městské zeleně.
lm
www.mestotynec.cz
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léta za sebou a je vhodná k výměně. Bez souhlasu vlastníka pozemků
však není možné vydat stavební povolení. Dlouho plánovaná nová lávka
je proto zatím v nedohlednu vzhledem k probíhajícímu dědickému řízení.
lm

Významný občan
Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany k podávání nominací
na titul „Významný občan Týnce nad Sázavou“. Toto ocenění se letos bude udělovat již po sedmnácté. Navíc při příležitosti oslav 700.
výročí první písemné zmínky o městě Týnec nad Sázavou budeme
letos oceňovat občany i in memoriam. Pokud tedy víte o někom, kdo
se zasloužil o rozvoj města, významně ovlivnil život ve městě nebo se
zapsal do historie města svou prací, nominujte ho!
Své návrhy můžete zasílat na Městský úřad do pátku 24. 8. 2018,
poté je Rada města projedná a předloží ke schválení zastupitelstvu.
Ocenění „Významný občan“ se začalo udělovat poprvé v roce 2002.
Prvním oceněným byl pan František Šípek. Tato slavnost se v našem
městě postupně stala dlouhodobou tradicí. Navrhovat může široká
veřejnost, zájmové i společenské organizace. Návrh by měl obsahovat
jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí nebo působil, odůvodnění návrhu a kontakt na navrhovatele.
Věříme, že spolu s Vámi, připravíme oceněným nebo jejich blízkým
nevšední zážitek, na který budou rádi vzpomínat po celý život.
www.mestotynec.cz
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Týnec nad Sázavou slaví 700 let od první písemné zmínky
Největší oslavy se odehrají
23. června

Na parkovišti před městským úřadem, v kempu
v Náklí a na fotbalovém hřišti. Fotbalisté připravují
1318
2018
1318
2018
memoriál Standy Jandy, malí budoucí fotbaloví mistři, tedy přípravka, zároveň
předvede, co už se naučila. V kempu hasiči představí svou techniku, a třeba
i požární útok
12.00 – na hlavním podiu oslavy města zahájí školní akademie. Kromě školy
uvidíme i vystoupení týneckých gymnastek, malých tanečnic a také koncert
dětí s Pavlínou Kleinovou
LET MĚSTA
1318
2018
14.00 – předáme
slovo moderátorovi
Radia Blaník a prostor pod podiem pře1318 – 2018
necháme dětem. Začne jejich diskotéka
15.30 – zpěvák, kterého znají spíš ti mladší: „On se zbláznil docela (la-la), ten
kluk mimo je (je-je), vůbec není jako my, no a jsem za to rád!“…(napověděl
Vám úryvek jeho písně, už víte?), v 15.30 Voxel zazpívá své největší hity
16.30 – divadelní spolek Netopýr zahraje pohádku O perníkové chaloupce
T MĚSTA17.30 – přijde zpěvák, který udělá radost všem věkovým kategoriím. Stín Ka8 – 2018tedrál, Lékořice, Kdo vchází do tvých snů, má lásko … Ano, Václav Neckář
19.30 – svým koncertem Xindl X uzavře hlavní hudební program
Následující after party v podobě taneční zábavy na parkovišti pod širým nebem s kapelou Horvath Band skončí až 24. června ráno.

oslavy pokračují

Protože dobrého a hudby prý není nikdy dost, budeme se toho držet.
Rock Park první srpnovou sobotu s ohromnou číslicí 700 ve středu pódia,
a také a především, s ohromnou dávkou muziky, určitě udělá radost všem
příznivcům tohoto žánru.
V září dostanou oslavy důstojnější ráz. Při příležitosti svátku Dne české státnosti 28. září oceníme Významné občany města, a to i in memoriam. Již nyní
můžete posílat své nominace. Zároveň proběhne křest a představení dotisku
knihy o Týnci – Týnec nad Sázavou, K historickým kořenům města.
Rok 2018, rok 700. výročí první písemné zmínky o městě Týnec nad Sá-

Stromy svobody 1918 – 2018

zavou, vyvrcholí závěrečným představením Jihočeské filharmonie ve Společenském centru. Uvidíme Baladu pro Banditu v podání herců Divadla
na provázku.

Týnecký hrad

Týnecký hrad, kde se začala psát historie našeho města, svůj program
rozprostřel do celého roku. Ve spolupráci s Vlastivědným klubem připravil
dvě výstavy. První nese název Řemesla v Týnci. Díla starých řemesel a řemeslníků z Týnce a okolí jsou v prostoru hradu k vidění do září.
V hlavním sále muzea probíhá komorní výstava předmětů s motivem
Týnce, pojmenovaná Týnec 100 x jinak.
Do oslav se zapojily i děti z družiny Základní školy Benešovská. Ty k tak
významnému výročí připravily Retro výstavu. V 1. patře věže si ji můžeme
prohlédnout do konce září.
V muzejní galerii po celý rok vystavují své obrazy místní umělci Antonín Krch, Lenka Útratová a také malíři Posázaví.
V červnu zažijeme muzejní noc a pak nás čeká letní divadelní scéna
v Posázaví. To znamená, že o prázdninových sobotách děti i dospělé pobaví pohádky pod širým nebem v hradním areálu.
První srpnovou sobotu už tradiční Týnecký střep, tentokrát ve slavnostnější atmosféře 700. narozenin města, oživí kromě pohádek, historických
vystoupení, středověké hudby, předvádění řemesel i hrnčířské trhy. Poslední srpnovou sobotu proběhne Netopýří noc na hradě, která má za cíl
přiblížit život stálých obyvatel hradní věže, kolonie netopýrů velkých,
a zároveň pobavit velké i malé návštěvníky. Ochotnický divadelní festival
první zářijovou sobotu a Keltský večer poslední sobotu v září zamknou
hrad do zimního spánku. Z toho se ale už začátkem prosince probudí, aby
se oděl do slavnostního obleku a oslavil spolu s námi advent, a také končící
rok 700. výročí první písemné zmínky o Týnci nad Sázavou.
Co našemu městu k jeho narozeninám popřát? „Hodně štěstí, zdraví

Zapojme se společně do projektů Nadace partnerství, pojďme hledat Stromy
svobody.
V letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, děti, školy, místní spolky. Stromy na oslavu demokracie byly ověšené
stuhami, při výsadbě se zpívala hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy.
Stromy se pak sázely i v dalších letech – 1928, 1945, 1968. Vždy, když si lidé
chtěli anebo potřebovali připomenout význam slova svoboda a demokracie.
Rádi bychom takovou oslavu svobody a demokracie uspořádali k 100. výročí vzniku naší republiky a k 700. výročí našeho města. Proto Vás žádáme,
pomozte nám zmapovat stromy, většinou to bývaly lípy, které byly vysazeny
při této příležitosti v letech 1918, 1919, 1928, 1945 a 1968. Zapátrejte v rodinných albech, zda se zde nenachází staré fotografie těchto výsadeb v rámci
oslav republiky. Objevíme – li Stromy svobody, necháme je odborně ošetřit
a společně s Vámi letos vysadíme lípy nové na minimálně dalších 100 let.

Fotografie původních Stromů svobody, nápady na místa, kde by měly být
nové lípy vysázeny i připomínky a dotazy zasílejte na e-mail:
moravkova@mestotynec.cz. Děkuji.
lm

Den Země ve zdravém městě

a dobrých lidí“

lm

Den Země jsme v Týnci nad Sázavou oslavili 18. dubna na Pěší zóně, a to v rámci projektu
Zdravé město Týnec.
Připojili jsme se tak k celosvětovým oslavám
věnovaným planetě, která jediná ze všech planet
sluneční soustavy umožňuje existenci života –
lidí, živočichů i rostlin.
A oslavenkyně na svůj velký den v Týnci přichystala nádherné, skoro letní počasí. Více než
tři stovky dětí si tak mohly oslavy užít naplno.
Během celého dne byl pro ně připraven program Tonda Obal na cestách společnosti EKO-KOM, zaměřený na třídění a zpracovávání recyklovatelných surovin jako je plast, papír, sklo
nebo nápojové kartony. Děti se také mohly zábavnou formou od animátorů společností ASEKOL dozvědět spoustu zajímavých informací
třeba o tom, jak zacházet s vysloužilými elek-
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trospotřebiči. Navíc si za krásného počasí užily
i sportovní soutěže. Závodily ve skoku v pytlích,
slalomu i hodu mobilem do popelnice.
Prezentační materiály a odměny poskytly společnosti ELEKTROWIN a EKOLAMP, které
zajišťují zpětný odběr elektroodpadu a osvětlovacích zařízení.
Studenti ze Střední zemědělské školy Benešov sázeli s dětmi hrášek a fazole. Vlastnoručně
ozdobené květináčky se zasazenými semínky si
děti pyšně nesly domů, aby mohly sledovat, jak
rostlinka roste.
Na závěr dne se tři desítky dobrovolníků vybavily pytli, rukavicemi a modrými tričky a vydaly
se uklízet město. Odměnou po práci byly opečené buřty a posezení u ohýnku v kempu.
Děkujeme všem účastníkům, kteří přijali naše
pozvání.

Celá akce také tematicky doplnila všechny dubnové aktivity věnované úklidu v rámci
projektu Čistá řeka Sázava, které organizovalo
Posázaví o.p.s. a do kterého se zapojilo spoustu
dobrovolníků z našeho města.
Den Země byl uskutečněn za podpory z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu
Týnec nad Sázavou – zdravé město pro všechny.
Martina Höhnová
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Vítání občánků
Dne 3. března proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Týnci nad Sázavou Vítání občánků.
Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno celkem 18 miminek se svými rodiči a dalšími
příbuznými. Program začal přivítáním a před-

stavením miminek a jejich rodičů. Následovalo
vystoupení žáků Základní školy v Týnci nad
Sázavou. Slavnostní projev měl starosta Martin Kadrnožka. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy města, maminky byly obdarovány

květinou a obdržely poukaz v hodnotě 3.000
korun. Setkání bylo zakončeno fotografováním
v tradiční kolébce.
Marta Vrkoslavová,
sociální odbor

Adam Víšek

Aleš Voráček

Eliška Zahrádková

Měsíc březen ve znamení častých nehod

Karolína Balážová

V měsíci březnu strážníci městské policie
v Týnci nad Sázavou řešili v lokalitě města
a okolí tři dopravní nehody. Jejich účastníkům
poskytovali na místě první pomoc a následně
usměrňovali dopravu. Dvě nehody se staly mezi
Týncem a Čakovicemi a jedna v ulici Benešovská nad křižovatkou na Podělusy.

Nikola Fadlerová

Parkování vozidel

Kateřina Hradcová

Julie Chaloupková

Nová plocha před lékárnou se už dávno stala
oblíbeným místem odpočinku, ale někteří z nás
si stále nedokážou zvyknout, že už se v těchto
místech neparkuje. Svá vozidla dokonce odstavují i v místech přechodu pro chodce. Ten je
zde označen z obou stran pro přecházení i našich nevidomých spoluobčanů a ani na ně někteří řidiči neberou zřetel. Za tento přestupek
hrozí hříšníkům bloková pokuta.
Klenovec Tomáš, vedoucí městské policie

Mariana Molitorisová

Rekonstrukce jezu

Dominik Moravec

David Oberta

Rekonstrukce jezu Podělusy je v plném
proudu. Stavebník, Povodí Vltavy, státní podnik, dobu výstavby plánuje do dubna 2019.
Po dokončení vznikne nová hráz včetně rybího přechodu a moderně řešené propusti pro

Eliška Procházková

vodáky. Tím se zároveň zvýší bezpečnost i pro
méně zkušené vyznavače vodního sportu. Náklady jsou spočítány na 65 milionů Kč. Zhotovitelem stavby je firma Metrostav a.s.
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Základní umělecká
škola Josefa Suka
Benešov, pobočka
Týnec nad Sázavou
pořádá zápis žáků
na školní rok 2018 - 2019

HUDEBNÍ OBOR

4. 6. a 7. 6. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin
Zápis se koná v Benešově v učebně
č. 17 v 1. patře
Budoucí žáček se podrobí talentové
zkoušce, která se skládá:

• z rytmického cvičení (tleskání)
Aneta Simandlová

Marie Šamlotová

• intonace (poznávat a zazpívat nižší
a vyšší tóny)

Kateřina Šedivá

• zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň)

Blahopřání
Dne 19. dubna 2018 oslavila své významné jubileum

80 let paní Jiřina Brejlová z Krusičan.

Adéla Šlehobrová
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Anna Šmídková

Za její lásku a obětavost děkují a do dalších let hlavně hodně
zdraví a štěstí přejí syn Antonín, snacha Eva, vnuci Tomáš s Katkou,
Lukáš s Eliškou a pravnoučátka Natálka s Adámkem

Linda Tůmová
www.mestotynec.cz
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Na pobočce Týnec se vyučují tyto nástroje:
klavír, keyboard, akordeon, zobcová a příčná flétna klarinet, kytara, saxofon, zpěv.
Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba, bicí nástroje) se vyučují v Základní umělecké škole Josefa Suka Benešov.
Taneční, literárně dramatický a výtvarný
obor se vyučují pouze v Benešově.
9
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Setkání Týnců 2018
Tradiční a oblíbené Setkání Týnců se uskuteční tentokrát v Týnci nad Labem 2. června. Právě zde vznikla myšlenka setkávání zástupců měst se jménem Týnec a právě zde se také odehrál první ročník. Bylo to v roce 1986.
Druhé setkání se konalo hned o rok později v našem městě. Později se tato
akce začala konat po dvou letech a u toho už zůstalo.
Celkem jsme napočítali 15 Týnců v Čechách a 2 na Moravě. Některé jsou
malé, ba přímo maličké, některé větší než naše město. Všechny však mají
jedno společné. Jméno Týnec. Od pradávna se tak pojmenovávaly osady zatýněné – tedy opevněné.
Setkání se zúčastňuje v průměru 11 z nich. Program má dvě části. Ta první, oficiální, probíhá většinou na radnici. Pořádající město nebo obec přivítá
delegace, vymění si s ostatními dary a pozve zúčastněné ke slavnostnímu obědu. Ve městě už mezitím probíhají sportovní soutěže a klání mezi Týnci,
ale také kulturní program, zábava, trhy a třeba jsou k dispozici i pouťové atrakce.
Letos jedeme do Týnce nad Labem v sobotu 2. června s volejbalistkami, fotbalisty, stolními tenisty, hasiči peceradskými i týneckými, také s kapelou
Czech It a Týnečankou. Výpravu doplňují představitelé města, zástupci úřadu a určitě dobrá nálada.

Přidáte se? Pokud ano, pište: moravkova@mestotynec.cz, tel: +420 778 097 516, do 20. května.

lm

Noc s Andersenem
První společná akce k podpoře dětského čtení proběhla v roce 2000
v dětském oddělení knihovny v Uherském Hradišti. Zúčastnilo se jí
25 dětí.
Ale už od roku 2001 se lavinovitě rozšiřovala po celé České republice. V současnosti se pořádá v podstatě po celé Evropě - v Polsku, Slovensku, Rakousku, Slovinsku, Německu, Řecku, Chorvatsku, Řecku,
Francii, Anglii. Překročila však i moře a uchytila se v hodně vzdálených zemích jako je Austrálie, Nový Zéland, Saudská Arábie a další.
Noc s Andersenem tak na dálku spojuje děti mnoha zemí světa.
V letošním roce bylo registrováno celkem 1 652 spacích míst a počet
malých spáčů už se hodně přibližuje k 100 tisícům. Kromě veřejných
knihoven se akce účastní i školní knihovny, školy, školky, domy dětí,
občanská sdružení a další zařízení.
Děti v Týnci společně nocovaly už po šestnácté.
Za ty roky už jsme si vyprávěli nespočet pohádek, prožili řadu dob-

Den otevřených dveří v naší škole 28. března
Bylo to příjemné a zajímavé! Moc děkujeme
za možnost opět navštívit školu a v přímém
přenose vidět, jak vypadá školní den našich dětí.
Je opravdu zajímavé vidět, co a jak se vyučuje,
co musí pedagogové běžně řešit, jak náročné je
udržet klid a tvůrčí atmosféru v plných třídách.
Je dobré zažít své dítě mimo rodinu, vidět ho
při práci ve školním kolektivu, zjistit jestli dokáže spolupracovat, dodržovat domluvená pravidla, udržet pozornost a respektovat své okolí.
Teprve až ve třídě zjistíte, k čemu jsou ty ořezané pastelky, nůžky a lepidlo v penále, začne
vám to všechno najednou dávat větší smysl.
Letos se nás rodičů sešlo o něco víc, než vloni
- a to je moc dobře. Kdo jiný než my se máme
zajímat o naše děti a naši školu. Ptát se, spolupracovat, komunikovat. To je jediná cesta, jak
se společně posouvat dál, zlepšovat, rozvíjet,
protože nikdo jiný to za nás neudělá.
Většina z nás, a to k sobě buďme maximálně
upřímní, jsme pro rozkvět školství nic moc neudělali. O školství se neustále hovoří v médiích,
na sociálních sítích, doma, v masně i na poště.
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Všichni víme, co je špatně, co se nám nelíbí. Kdo
a co „dělá blbě“. Spoléháme se na to, že to za nás
vyřeší třeba příští ministr školství, který už bude
konečně osvícený, vyhrne si rukávy a bude!
Upřímně – nebude! Neudělá to za nás žádný
ministr, starosta, ani prezident. A upřímně, víme
vůbec, co od moderního školství vlastně chceme? Přemýšlíme nad tím, co naše děti budou
v budoucnu pro život opravdu potřebovat?
Ta práce čeká jednoduše na každého z nás,
protože my jsme rodiče, občané a voliči. Nezačneme-li se zajímat a ptát se učitelů, co potřebují, co je pálí, co pro ně můžeme udělat, ocenit, když se něco podaří. Nebudeme-li se ptát
zřizovatele, co a jak má v oblasti školství v plánu, a nebudeme-li přicházet s konstruktivními
nápady a tipy, co a jak udělat jinak a lépe, tak
se nikdy nic nezmění. Protože peníze přijdou
do školství až tehdy, kdy bude škola opravdovou prioritou pro nás rodiče. My voliči máme
velkou sílu a vliv, jen je potřeba si to uvědomit
a v dobrém slova smyslu toho využít a být třeba i někdy neodbytní. Škola je srdcem našeho

města, starejme se o ni! Komunikujme! Zatím
jsou v tom učitelé tak trochu sami, nemyslíte?
Jak konkrétně začít? Přijďte třeba na některé
z Veřejných setkání nad plánem rozvoje města Týnce nad Sázavou. Na základě dotazníků,
které jsme měli možnost vyplnit na přelomu
roku, bylo identifikováno několik oblastí, které
nás tady v Týnci pálí a školství mezi ně bezpochyby také patří. Termíny setkání jsou vždy
na webu města. Je to velmi zajímavé a inspirativní a hlas rodičů školních dětí tam úplně
chybí. Informace najdete na webových stránkách www.mestotynec.cz nebo na facebooku
Týnecké vlnění.
Závěrem ještě zpátky ke dni otevřených dveří. Děkujeme všem učitelům, paní ředitelce,
asistentům, vychovatelkám a všem zaměstnancům školy za jejich práci, která se opravdu nedá
dělat jen pro peníze. Upřímně - je to mnohdy
pořádná horničina. Děkujeme. Máte náš veliký
respekt a obdiv!
Zuzana Švestková a Eva Hrubá,
maminky žáčků 1.A

Odpadků na březích řeky Sázavy je rok od roku méně

rodružství, přechytračili spoustu prapodivných strašidel, v hradní věži
jsme se podepsali 16x na pamětní listinu Bílé paní a užili si spoustu
legrace. Určitě to nebylo naposledy!
Ivana Nováková, vedoucí knihovny

Potrefená husa první zakejhá,
přesto mi nedá, abych nezareagovala na článek Strategické plánování s veřejností z minulého čísla Týneckých listů. Týká se skladby
rozvrhu, délky a kvality školního vzdělávání.
Rozvrh vytvářím již několik let a při jeho
tvorbě musím zohledňovat řadu kritérií. Počet vyučovacích hodin pro každý ročník je dán
zákonem, např. pro 5. ročník 26 hodin, pro 9.
ročník již 31 hodin. Model dopolední blok,
polední přestávka a odpolední blok je model,
který preferuje i ČŠI. Pro děti je velmi náročné učit se 5 vyučovacích hodin (mladší děti),
nebo 6 vyučovacích hodin (starší děti) v jednom celku a před obědem mají problém soustředit se. Ze zkušenosti vím, že pokud si děti
odpočinou, podávají po polední přestávce lepší
výkony. Co vše ještě při tvorbě rozvrhu musím
brát v úvahu? Na skladbu rozvrhu má nemalý
vliv nedostatek učeben. Dělené hodiny cizího
jazyka musí být vyučovány, když jiná třída má
v této době např. tělesnou výchovu. V současné
době i přes toto opatření učíme některé dělené
hodiny cizího jazyka ve školní družině. Máme
nedostatek kmenových učeben, jedna třída
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1. stupně se vyučuje a tísní v počítačové učebně.
Předmět přípravu pokrmů vyučujeme v keramické dílně (musel být zrušen velmi oblíbený
keramický kroužek). Vliv má i to, že několik
vyučujících učí zároveň v budově na Benešovské i Komenského a musí jim být dán dostatečný čas, aby se stihli přesunout. V neposlední
řadě musím brát v úvahu i požadavek školní
jídelny, aby všechny děti na oběd nepřišly v jeden čas. Z prvního stupně je to asi 200 dětí najednou a z druhého přibližně stejný počet. To
znamená, že některé děti by dlouho čekaly, než
by na ně v jídelně přišla řada. A dále je potřeba
zohlednit mnoho dalších vstupních podmínek,
jako je požadavek na pestrost nasazení předmětů, souvislost rozvrhu, obsazení předmětů
do odborných učeben…
Starší děti v den, kdy mají odpolední vyučování, končí nejpozději v 15:10, pokud všichni
skončí vyučování v 13:30, budou čekat na oběd
až 1 hodinu a mnoho času neušetří. A při daném počtu hodin se odpolednímu vyučování
stejně nevyhneme. U mladších dětí z 1. stupně
rázem vyvstane i další problém – školní druži-

na, která nemá dostatečné prostory, a proto se
budou muset děti vrátit do učeben.
Pokud jde o požadavek na zvýšení kvality
vzdělávání v naší škole, musím položit otázku. Je to málo, když např. v loňském školním
roce odešlo na gymnázium z 5. ročníků 7 žáků
a z devátých ročníků 9 žáků? Jsou snad malé
úspěchy žáků, kteří se pravidelně umísťují
na předních místech krajských a celostátních
kol vědomostních, odborných a sportovních
soutěží? Například 1. místo v celostátním kole
matematické soutěže Klokan, 2. místo v celostátní soutěži „Master of Labyrinth“, 2. místo
pro nejaktivnější školu v této soutěži a mnoho
dalších úspěchů - viz internetové stránky naší
školy.
Za celé roky, kdy jsem rozvrh připravovala, jsem nezaznamenala žádnou připomínku.
Rodiče se mají možnost vyjádřit a vznést své
připomínky, například přes důvěrníky SRPDŠ.
Během školního roku se 3x všichni mají možnost setkat během třídních schůzek a případné
problémy ihned vyřešit.
Mgr. Radmila Písaříková
www.mestotynec.cz
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Citelný pokles odpadků
letos zaznamenali dobrovolníci v rámci 13. ročníku projektu Čistá řeka
Sázava, který se uskutečnil od 6. do 8. dubna.
Na 90 kilometrovém úseku mezi Kácovem a Pikovicemi, kde tradiční
jarní úklid organizuje pod heslem „Drž rytmus s řekou Sázavou“ společnost Posázaví o.
p.s., téměř 800 dobrovolníků sesbíralo během
tří dnů podle předběžných součtů 16 tun odpadků, to bylo o tři tuny méně než loni.
„Je jedno, kolik tun se sesbírá. Důležité je, že
lidé mají zájem společně něco udělat. Potkají se,
pomohou s úklidem a zkušenosti pak přenesou
do svého života. O nástupce se bát nemusíme.
Každoročně totiž přibývá dobrovolníků z řad
dětí – od batolat až po teenagery,“ řekla Bohunka Zemanová, ředitelka pořádající společnosti
Posázaví o.p.s. Mnoho dobrovolníků, kteří
se zúčastnili prvních ročníků projektu ještě
jako děti, se stále vrací, i když jsou už dospělí. A slibují, že jednou s sebou přivedou i své
www.mestotynec.cz
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potomky, dodala Bohunka
Zemanová.
„Řeku Sázavu uklízíme už
13 let a ukazuje se, že naše
práce není zbytečná, že má
smysl. Pomalu, ale jistě se
naplňuje naše vize, že jednou možná nebudeme mít
co uklízet. Ale zatím je naše
pomoc potřebná a jsem ráda
za všechny, kteří s námi ‚drží
rytmus‘. Příroda se nám za to
letos při úklidu odměnila
krásným počasím,“ uvedla
manažerka projektu Čistá
řeka Sázava Denisa Cibulková ze společnosti Posáza-

ví o.p.s.
Čistější přírodu a rostoucí zájem lidí o své
okolí vnímá i starostka Kácova Soňa Křenová, která se do jarního úklidu řeky sama
aktivně zapojuje už několik let. „Dneska je
tady maximální počet účastníků a odpadků je
opravdu minimálně. Nasbírali jsme jich málo,
a to jsme hledali i v místech, kde o ně nikdy
nebyla nouze,“ shrnula výsledky letošního
úklidu.
Mezi dobrovolníky ani letos nechyběla
zpěvačka Aneta Langerová. Už deset let je
patronkou projektu Čistá řeka Sázava. A jakých těch deset let podle ní bylo? „Krásných,
protože jsem tady potkala spoustu zajímavých
a hlavně srdečných lidí, jelikož tuto práci nedělá nikdo, kdo by neměl srdce na správném
místě,“ řekla. Těší ji, že se daří měnit myšlení
lidí ve prospěch přírody. „Samozřejmě se vše
nedaří hned, je to dlouhodobý proces, ale člověk
by měl jít příkladem. Nejdůležitější ze všeho je
šíření myšlenky, že odpadky do přírody zkrátka nepatří, a lidé si to začínají uvědomovat,“
dodala Aneta Langerová. Ujistila, že osobně

bude i nadále „držet rytmus s řekou Sázavou“.
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.
a Královská stezka o.p.s.
Generálními partnery projektu jsou Povodí
Vltavy, státní podnik, ČEPS, a.s., Lesy ČR,
s.p., Bisport s.r.o. a od letošního roku také
VIG RE zajišťovna, a.s. Mediálním partnerem je Rádio HEY.

Čtrnáctý ročník projektu
Čistá řeka Sázava se uskuteční
od 12. do 14. dubna 2019.
Jaroslava Tůmová
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K čištění naší řeky se přidali i obyvatelé Týnce
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Velikonoce na hradě v Týnci

TJ Jawa Pecerady si dala za cíl zbavit nepořádku úsek od lávky pod Kostelcem k Jawě,
čehož se s vervou sobě vlastní chopily tři desítky sportovců.
Peceradští myslivci vyčistili les v okolí chaty
a děti s maminkami z Motýlku se zaměřily
na Náklí. Obě skupiny poslaly do akce shodně deset účastníků.
Děkujeme Vám všem, kterým není lhostejné místo a prostředí, kde žijeme. A dovolíme
si děkovat i za naši přírodu. Určitě ocení, že

V rámci projektu Čistá řeka Sázava a Zdravé město Týnec se bezmála čtyři stovky týneckých obyvatel vydaly na pomoc přírodě. Největší zastoupení měla základní škola. Celkem
250 dětí a zástupců učitelského sboru během

jednoho týdne uklidili oba břehy řeky v úseku od Brodeckého jezu k lávce u Jawy, úsek
ke mlýnu, a také od Poděluského jezu k hasičárně. Odpadků zbavili i louku a lesík za školou, les u hřbitova i za Společenským centrem. Uklízeli i v okolí Janovického potoka.
Základní a mateřská škola Gaia poslala
do boje s nepořádkem 30 bojovníků a vyčistili okolí hřiště na Farském kopci i les nad
školou. A k tomu ještě natočili krásné video
z úklidu, které můžete vidět na našem facebooku Týnecké vlnění.
Skauti se nenechali zahanbit a v počtu 50
osob zlikvidovali nepořádek v Náklí, v okolí Janovického potoka i v lese nad skautskou
klubovnou.
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jsme ji zbavili toho co ji tíží, co ji ničí a v dobrém nám to vrátí…
Projekt Čistá řeka Sázava již po třinácté
letos zorganizovala obecně prospěšná společnost Posázaví. Město Týnec nad Sázavou se
každoročně připojuje a svým dobrovolníkům
zabezpečuje materiální vybavení – pytle, rukavice, trička. Svoz odpadu zajišťují Technické služby Týnec s.r.o.
lm

V neděli 1. dubna proběhla v Týnci nad Sázavou akce s názvem „Velikonoce na hradě“.
Událost provoněná rozkvetlými květinami a čokoládovými beránky a cukrovím, signalizující
letošní pomalý, ale jistý příchod jara, byla zahájena v jednu hodinu. Návštěvníci tak mohli
celé nedělní velikonoční odpoledne přicházet

nasávat příjemnou atmosféru a oslavit tak s námi konec zimy a zároveň
odstartování nové sezóny a otevření hradu.
Pro naše nejmenší tu byla možnost zdobení velikonočních vajíček či
tradiční dílnička pro děti, kde měli maličcí možnost vyrobit si placku
se jménem nebo vymalovat obrázek. Starší mohli pak ocenit například
pletení pomlázek.
Třešničkou na dortu celé akce bylo vystoupení žáků ze základní školy
v Týnci pod vedením paní učitelky Hranostýlové. Poslechli jsme si několik písní a různě jarně naladěných básnických přednesů. Děti nás tak
navedli na jejich „Retro“ výstavu, kterou můžete až do konce září vidět
v druhém patře gotické věže.
Zároveň pak proběhla vernisáž výstavy obrazů pana Antonína Krcha.
Účast byla veliká a všichni si zahájení výstavy moc užili. Pokud
navštívíte v nejbližší době hrad a muzeum, nemůžete jeho výstavu
veselých barevných obrazů minout.
Letošní „Velikonoce na hradě“ se vydařily a my se budeme těšit
na příští rok!
Johana Timplová

Jiří Stivín „Sám se svým stínem“ pro RUAH
Významný český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel Jiří Stivín vystoupí pro organizaci RUAH o.p.s.
na benefičním koncertu „Sám se svým stínem“.
RUAH poskytuje domácí zdravotní, hospicovou a sociální péči,
díky které mohou nevyléčitelně nemocní a umírající trávit poslední chvíle svého života doma se svými blízkými a s podporou
profesionálního týmu lékařů a zdravotníků, kteří pečují spolu
s rodinami přímo v jejich domácnostech.
Koncert se uskuteční 17. května 2018 od 19:00 hodin v Týnci
nad Sázavou, v hotelu Týnec.
Výtěžek z koncertu umožní zajistit službu většímu počtu nemocných v okrese Benešov.
Počet míst je omezený, a proto neváhejte a přijďte si poslechnout vystoupení tak slavného českého hudebníka, jakým je právě
Jiří Stivín.
Vstupenky lze zakoupit již nyní v předprodeji na www.ruah-ops.cz nebo přímo v Hotelu Týnec.
Těšíme se na Vás. Tým RUAH
Hana Sochůrková, project manager
RUAH o.p.s.
www.ruah-ops.cz

Srdečně vás zveme na dětské letní vystoupení

Přijďte podpořit nás

-děti-

z pěveckého

a
dramatického
kroužku
pod vedením Mgr.Terezy Kadlecové.

Poděkování

Děkujeme Marii Válové za každodenní péči, kterou celý rok věnovala našim dětem
při ranním chození do školy Komenského a dbala tak na jejich bezpečnost.
Maminky žáků základní školy Komenského
12

www.mestotynec.cz

Kdy : v neděli 20.5. 2018 od 15:00
Kde : na sále Společenského centra TÝNEC
f tyneckevlneni

www.mestotynec.cz
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Relaxační pobyt členů SZP a seniorů v Bechyni

Duben / Květen 2018

týnecké listy

Malé ohlédnutí
Zatím se jaro probírá jen pomalu, ale výjimku udělalo kolem oslav MDŽ. To už to skoro
vypadalo, že léto je tady. Určitě i krásné počasí přispělo k tomu, že tentokrát se sešlo více
žen a mohly si užít ve Společenském centru
či velkém sále Hotelu Týnec hezké odpoledne
„S písničkou a kytičkou“. Kytičky si odnášely
domů, i když právě teplo způsobilo, že některé
trochu povadly. Doma se ale určitě znovu uká-

zaly v plné kráse a často končí i na zahrádkách,
aby jejich krása nebyla pomíjivá. Co rozhodně
nepomíjí je úcta a pozornost, kterou si ženy
za svou často neokázalou, každodenní práci zaslouží.
Poděkování patří i MěÚ, který přispěl na nákup květin a Bendu pana Vilímka, který hrál tak,
že jen málokdo odolal, aby si taky nezatančil.
Milena Povolná

Vojenské muzeum zahajuje provoz
Spolek zdravotně postižených a seniorů i letos uspořádal pro své členy relaxační
pobyt v lázních Bechyně. Pro velký zájem
se opět jelo ve dvou termínech. V únoru
jelo 33 členů a v březnu 50 členů. Ubytování a procedury byly zajištěny v LD Olga
a stravování ve vedlejší budově, LD Jana.
Kromě absolvování jednotlivých procedur
během pobytu se někteří zúčastnili i výletu do Jindřichova Hradce a zhlédli mimo
jiné i Aqua show vodní fontány v pasáži
obchodně-medic centra sv. Florián. Jiní během pobytu navštívili různé přednášky, kte-

ré byly pořádány v LD Olga. Témata byla
např. „Borkovská blata, přírodní lékárna,
dýchání pro zdraví, akupresura, zdraví, které baví, atd.“ Ti zdatnější si vyšlápli třeba
k Lužnici nebo přes náměstí k zámku.
V závěru chci poděkovat těm, kteří se podíleli na zajištění této akce. Jednak J. Zdražilové, která měla vše opět pečlivě připravené a hlavně Olze Vrané, která převzala
vedení v polovině prvního (únorového) pobytu a celý březnový pobyt od paní Zdražilové, která z důvodu úrazu byla nucena odjet
domů.

Přejme si, ať akce, které chystáme do budoucna probíhají bez problémů, a jejich
účastníci jsou spokojeni.
Za výbor SZP a seniorů
Jiřina Kafková

V sobotu 26. května zahajuje provoz Vojenské muzeum Lešany. Návštěvníky čeká po celý
den bohatý program s ukázkami bitev. Vstup
je zdarma. Expozice Vojenského technického
muzea Vojenského historického ústavu Praha
se nachází v prostoru bývalých dělostřeleckých
kasáren v Lešanech od roku 1996. V současné
době ji tvoří více než 700 historických tanků,
kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních
a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický

materiál pocházející z období od roku 1890 až
do současnosti. Rozsahem a složením svých
sbírek, v nichž je zastoupen nejeden světový

unikát, se toto muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.
lm

Okresní konference Českého svazu chovatelů Benešov

Kat.holubů: Zdeněk Dragon, Josef Hašek

Kategorie králíků: Libor Müller, Pavlína Bělohlávková,
MVDr. Bělohlávek

14

V sobotu 7. dubna se v benešovském hostinci
U Zlaté hvězdy sešli delegáti základních organizací ČSCH tohoto okresu. Nejprve byli informování o činnosti svazu v roce 2017, v roce
oslav 60. výročí založení organizace. Dozvěděli
se mimo jiné, že za účasti zástupců jednotlivých
okresů a klubů se 25. května uplynulého roku
2017 v prostorách Senátu Parlamentu ČR konalo slavnostní zasedání ústředního výboru
ČSCH. Za okres Benešov pamětní medaili obdrželi Štěpán Hájek a František Richtr.
Začátkem uplynulého roku se chovatelé zúčastnili Krajské výstavy v Lysé nad Labem.
V okrese Benešov je osm ZO, které mají čtyři
chovatelské areály, kde pořádají pravidelné výstavy. V letošním roce to budou tyto výstavy:
23. a 24. června ZO Bystřice
23. a 24. června ZO Dolní Kralovice

8. a 9. září ZO Vlašim - okresní výstava
15. a 16. září ZO Načeradec
27. a 28. září ZO Votice
27. a 28. října ZO Bystřice
27. a 28. října ZO Týnec n.S.
1. a 2. prosince klub benešovských holubů Bystřice
Výstava mladých králíků, mladé drůbeže a výletků holubů bude 7. až 9. září na výstavišti Flora Olomouc. Celostátní výstava drobného zvířectva bude 23. až 25. září v Lysé nad Labem.
V závěru konference František Richtr dodal:
„Chovatelství přináší zážitky a kamarádství,
na které se mnohdy nezapomíná. Člověka potěší,
když se osmnáctiletý mladík pochlubí, že se již šest
let věnuje chovu drůbeže. Věřme, že i ti mladí přijdou do našich řad“.
J. Kapek

Okrasné ptactvo: Jaroslav Nesvorný, Jiří Bílek

Kat.drůbeže: Libor Müller,Zdeněk Kříženecký
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni
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Volejbalové jaro

V sobotu 24. února pořádaly týnecké kadetky ve Zbořeném Kostelci 5. kolo Okresního
poháru žen. V zahajovacím utkání se střetly
v místním derby proti volejbalistkám z Týnce
A. Naše ženy moc šancí na úspěch kadetkám
nedaly a nastartovaly tak úspěšnou šňůru zápasů bez prohry. Mladší týnecké naděje si z prohry moc nedělaly a hned v následujícím zápase
si trochu nečekaně poradily s Benešovem 2:1
na sety.

Duben / Květen 2018

TJ Zbořený Kostelec v okresním poháru mixů
Po těchto odehraných duelech mohly kadetky
fandit týneckým ženám proti Benešovu, Čerčanům a Kácovu. Týnci A se v těchto duelech
dařilo na jedničku a bez ztráty jediného setu
dosáhl celkového vítězství na turnaji.
V jeho šlépějích šly i kadetky. Ty povzbuzené
výhrou nad Benešovem se v pozdním odpoledni utkaly s týmem z Kácova. Zápas se jim
celkem povedl a bez větších problémů si s protihráčkami poradily shodně 25:18. Paradoxně
více úsilí musely kadetky vynaložit v zápase
proti Čerčanům. První set byl po výhře 25:15
ještě naší snadnou kořistí, ale koncovka druhé sady se proměnila ve velkou přetahovanou.
Skóre se přelévalo ze strany na stranu a vyhrát
mohly oba týmy. Nicméně štěstíčko se nakonec
usmálo na naše holky a ty se po výhře 29:27
mohly radovat z třetí výhry na turnaji.
V celkové tabulce ztrácí kadetky na třetí místo tři body, zatímco naše ženy si úspěšným turnajem zajistily s předstihem celkové prvenství
v Okresním poháru žen. Závěrečné kolo si tak
můžou v klidu užít a radost jim určitě nezkazilo ani pořadatelství, které uspořádali 14. dubna

2018 opět v tělocvičně ve Zbořeném Kostelci.
Naše žactvo se posledního kola v Okresním
poháru dočká o den později, v neděli 15. dubna
2018, na palubovce Zruče nad Sázavou. Pevně
věříme, že se mu bude dařit alespoň tak jako
doteď, a z druhého místa zkusí ještě potrápit
a bodově stáhnout tříbodové manko vedoucích
Postupic.
Za VK Týnec nad Sázavou Jaromír Kuchta

Druhá únorová sobota byla ve znamení
pátého kola Okresního poháru mixů ve volejbale. Tentokrát připadlo pořadatelství
na náš oddíl. K zahajovacímu zápasu jsme si
pozvali tým z Týnce nad Sázavou. První set
nám nevyšel dle našich představ a prohráli jsme 19:25. Ve druhém se nám dařilo už
více a soupeři jsme vrátili porážku stejným
poměrem. O vítězi tak rozhodla třetí sada,
ve které jsme od začátku tahali za kratší konec a podlehli 8:15. Druhé klání bylo ve znamení našeho boje proti Čerčanům. V tomto

S dvouměsíčním zpožděním jsme ve Zbořeném Kostelci uspořádali 23. ročník míčového pětiboje dvojic. S ohledem na uzavírku
tělocvičny, způsobenou její rekonstrukcí, jsme
museli loňský turnaj odehrát v roce letošním.
Do turnaje se zapsalo šest dvojic, které se
utkaly ve volejbalu, hodu na koš, stolním tenisu, nohejbalu a kopech na bránu.
Turnaj byl vyrovnaný a napínavý až do konce poslední disciplíny. Putovní pohár nakonec
vyhráli P. Škrabal a L. Vrbatová před mnohem zkušenější dvojicí J. Hromas a J. Kos.
Děkujeme všem, kteří přišli změřit své síly
a podpořili náš tradiční turnaj.

Velikonoční turnaj

Mnohem kratší tradici má náš volejbalový
turnaj, který se letos uskutečnil teprve potřetí.
Jedná se o největší sportovní akci, kterou TJ
Zbořený Kostelec v současné době pořádá.
16

zápase se nám dařilo už podstatně lépe a odměnou nám byla výhra 2:0. Na další zápasy
jsme čekali až do samotného závěru turnaje.
Nejdříve jsme poměřili síly se Sokolem Postupice. Utkání jsme měli od úvodních výměn
pod kontrolou a postupické volejbalisty jsme
nepouštěli do větších akcí. Snadnou výhrou
2:0 jsme se naladili na závěrečný zápas proti lídrovi Okresního poháru týmu Nespek.
V tomto utkání jsme mohli pouze překvapit.
I když jsme bojovali, jak jsme mohli, tak jsme
na kýžené vítězství nedosáhli. To po výhře 0:2

získaly Nespeky a upevnily si vedoucí pozici
v průběžné tabulce.
V závěrečném šestém kole 24. března jsme
měli volno, a tak turnaj v Čerčanech proběhl
bez naší účasti. Na tamní palubovce se vedlo
nejlépe Týnci nad Sázavou, který nenašel přemožitele. Vítězstvím získal v konečné tabulce
druhou příčku za Nespeky. Na bronzové pozici se umístil Sokol Benešov B. Našemu oddílu patřilo místo těsně pod stupni vítězů. Pod
námi se seřadily ještě Postupice a Čerčany.
Nadšenci z Kostelce

Vážení příznivci sportu a TJ Týnec nad Sázavou, z.s.,
z důvodu pokračující stavby nové a rekonstrukce stávající tělocvičny u základní školy v sídlišti jsme v 1. pololetí nemohli zahájit cvičení několika
oddílů dětí a dospělých. Vzhledem k tomu, že práce zatím nebyly ukončené, předpokládáme obnovení naší činnosti od září 2018.
Omezení pravidelné činnosti ale nebrání odboru sportu pro všechny v pořádání tradičních akcí.

Atletické závody dětí
od 3 do 9 let a rodinných dvojic

Sportovní odpoledne ke dni dětí

v sobotu 19. května 2018

Týnec nad Sázavou,

se letos budou konat

v areálu ZŠ na sídlišti v ul. Komenského.
Přihlásit své dítě můžete od 10. května 2018
e-mailem: verajunov@gmail.com

Ve Zbořeném Kostelci se opět sportuje
Míčový pětiboj
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(uveďte jméno a rok narození dítěte) nebo na místě konání
závodů od 8.15 do 8.50 hodin. Zahájení závodů je v 9 hodin,
startovné za dítě 20 korun pro členy odboru SPV
a 30 korun pro ostatní děti.

Letošního turnaje se zúčastnilo 5 družstev:
Týnec, týnečtí dorostenci, Postupice a dva
týmy z Kostelce. Během dlouhého celodenního zápolení se utkal „každý s každým“ na dva
hrané sety. V polovině turnaje se zdálo, že letos se týmu z Týnce nikdo nevyrovná. V posledním zápase je ale štěstí opustilo a výsledky
celého turnaje se značně zamotaly.
Pro zjištění vítěze bylo potřeba nakonec
spočítat jednotlivé míče, protože první tři
týmy získaly stejný počet bodů do tabulky.
Jen velmi těsně se nakonec podařilo obhájit
vítězství kosteleckému týmu Králíků. Druhé
místo obsadili volejbalisté z Postupic a až třetí
skončil největší favorit Týnec.
Již tradiční kategorii „největšího prasete“
tedy toho, komu se podaří dát nejvíc prasátek
o síť, vyhrála Iva Vrbová. Cenu za fair play si
odnesl Pepa Semrád, který přiznal teč při poslední výměně celého turnaje.
Byť se jedná o mladý turnaj, stal se pro
všechny kostelecké volejbalisty srdeční záležitostí. Už teď se těšíme na příští ročník, na který budeme celý rok pilně trénovat.

plné drobných dovednostních a pohybových úkolů
bude letos opět v zahradě Společenského centra

v pátek 25. května 2018 od 17 hodin.

Opět na děti čekají drobné ceny a pro všechny účastníky
budou připraveny buřtíky na opečení. Vstupné je dobrovolné.
Další aktuální informace najdete na www.tjtynecns.iplace.cz
Srdečně Vás na tyto akce zveme a věříme, že se opět sejdeme v září
v tělocvičně.
Věra Junová

Otevírací doba

Květen

Po
Út
St
Čt
Pá
So

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
9:00 - 14:00

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 15:00
13:00 - 16:00
13:00 - 18:00

Červen

Po
Út
St
Čt
Pá
So

8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
9:00 - 14:00

Jankow 1645
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 15:00
13:00 - 16:00
13:00 - 18:00

Znovu v prodeji!
350,- Kč

VÝZVA POŘADATELŮM AKCÍ PRO VEŘEJNOST

Tím, že nahlásíte svoji akci do Informačního centra, bude zařazena do kulturního přehledu na webových
stránkách Města Týnec nad Sázavou i jeho tištěných podob. Nejen, že se tak o akci dozví veřejnost, ale také
jiní pořadatelé a předejdete tak souběžnému pořádaní akcí a nižší návštěvnosti B.

Informace nám můžete předat osobně, telefonicky nebo emailem.

Chtěli bychom také poděkovat Městu Týnec nad Sázavou za rekonstrukci tělocvičny,
kterou nám kdekterý tým volejbalistů z okresu závidí.
Nadšenci z Kostelce
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
Tel.: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz
www.mestotynec.cz
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So 19. 5.

BOJOVKA NA HRADĚ

18.00 hod.

So 19. 5.

CRAZY GODDESS

20.00 hod.

Ne 20. 5.

VÍTÁME LÉTO

15.00 hod.

Čt 24. 5.

MINIPÁRTY K. ŠÍP A J. A. NÁHLOVSKÝ

19.00 hod.

Pá 25. 5.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE KE DNI DĚTÍ

17.00 hod.

So 26. 5.

DISKOTÉKA 80. LÉTA

20.00 hod.

So 2. 6.

MUZEJNÍ NOC NA HRADĚ V TÝNCI

16.00 hod.

Bojovka při svíčkách s duchy na týneckém hradě, vstupné 50 Kč. Místo konání akce: Týnecký hrad. Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek.
Travesti show – kavárna Hotelu Týnec. Předprodej v Informačním centru Týnec. Pořadatel.: Crazy Gooddess

Letní vystoupení dětských dramatických a pěveckých kroužků pod vedením Mgr. Terezy Kadlecové. Děti představí svá vystoupení. Zahrají pohádky
a zazpívají písně v rytmu diska. Místo konání – Společenské centrum TÝNEC NAD SÁZAVOU Pořadatel: STUDIO 3 z.s.
Zcela nová zábavná show Karla Šípa, dle TV pořadu Všechnopárty. Místo konání: Společenské centrum Týnec. Předprodej v Informačním centru
Týnec od 1. 2. 2018. Pořadatel: VM ART production s.r.o.

www.mestotynec.cz

Kalendář akcí

Zahrada Společenského centra Týnec nad Sázavou. Akce je určená všem dětem, vč. handicapovaných. Děti plní na cca 10 – 15 stanovištích drobné
a zábavné dovednostní úkoly. Za jejich splnění obdrží drobnou cenu. Všichni účastníci si na závěr mohou opéct buřtíka, kterého dostanou.
Pořadatel: ASPV TJ Týnec nad Sázavou, z.s.

Týnecko

Diskotéka s hity 80. let. DJ Marek Kučera a DJ Ladislav Pála. Místo konání: Společenské centrum Týnec. Více informací na www.hoteltynec.cz.
Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

čERVEN

Květen
Výstava v hlavním sále muzea. Výstava předmětů s motivem Týnce k 700. výročí Týnce nad Sázavou.
Pořadatel: Městské muzeum, Vlastivědný klub, Turistický oddíl

16.00 hod. Prohlídka hradu, věže, muzea a výstav, vernisáž výstavy obrazů Lenky Útratové
17.00 hod. Pohádky ze staré Prahy – Eva Hrušková a Jan Přeučil
18.30 hod. Koncert Richard Pachman. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Řemesla v Týnci – výstava starých řemesel a řemeslníků z Týnce a okolí – mezipatro muzea. Výstava k 700. výročí Týnce nad Sázavou
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou ve spolupráci s Vlastivědným klubem

Přijďte se podívat na sportovní taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích. Místo konání: Společenské centrum Týnec;
Pořadatel: TŠ SALTA s.r.o.

Výstava žáků družiny ZŠ Týnec – Retro výstava – k 700letému výročí města. První patro věže týneckého hradu. Pořadatel: Město Týnec nad
Sázavou

22. ročník Memoriálu Miroslava Kaliny – volejbalový turnaj mužů hraný na antukovém hřišti za účasti pěti týmů z okresního a krajského přeboru.
Místo konání akce: Sokolák v Týnci nad Sázavou. Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou z. s.

Výstava místního malíře v galerii městského muzea. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

12.00 – 14.00 hod. Školní akademie + vystoupení týneckých gymnastek TJ Týnec nad Sázavou, dětského tanečního souboru
+ vystoupení dětí s Pavlínou Kleinovou;
14.00 – 15.30 hod. zahájení, soutěže, diskotéka s BLANÍKEM pro děti;
15.30 – 16.30 hod. Voxel;
16.30 – 17.30 hod. Divadelní představení spolku Netopýr; přezvučení, soutěže, info z města;
17.30 – 18.30 hod. Václav Neckář & Bacily;
18.30 – 19.00 hod. Představení projektu Podnikatel roku a soutěže;
19.00 – 20.00 hod. Xindl X;
20.00 – 02.00 hod. taneční zábava Horváth band.
Před pečovatelským domem – od 10.00 hod. Přehlídka dechovek.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

1. 4. – 30. 9.

TÝNEC 100x JINAK

1. 4. – 30. 9.

ŘEMESLA V TÝNCI

So 9. 6.

CENA POSÁZAVÍ 2018

9.00 hod.

1. 4. – 30. 9.

RETRO VÝSTAVA

So 16. 6.

22. ročník Memoriálu Miroslava Kaliny	

9.00 hod.

1. 4. – 13. 5.

ANTONÍN KRCH – VÝSTAVA OBRAZŮ

So 23. 6.

OSLAVY 700 LET MĚSTA TÝNCE NAD SÁZAVOU

So 12. 5.

DRŽ RYTMUS s Čistou řekou Sázavou

Po 14. 5.

DEN PRO MAMINKY

Čt 17. 5.

KONCERT JIŘÍHO STIVÍNA

18. 5. – 14. 7.

LENKA ÚTRATOVÁ – VÝSTAVA OBRAZŮ

Pá 18. 5.

AllTech FEST

So 19. 5.

ROOLYMPIÁDA

10.00 hod.

Festival v rámci projektu Čistá řeka Sázava. Od 10:00 do 17:00 v Týnci nad Sázavou u řeky. Přijďte sdílet radost, oslavit řeku Sázavu a prožít u ní
pohodový den plný zábavy, tvoření, pohybu a soutěží. To vše u příležitosti 13. ročníku Čisté řeky Sázavy, 700 let města Týnce a 25 let společnosti
Bisport. Více informací na www.cistarekasazava.cz. Pořadatel: Posázaví o.p.s.; Město Týnec nad Sázavou; Bisport o.p.s.
9.30 hod.

Dopoledne určené maminkám, focení, líčení, účesy, občerstvení, vstupné zdarma; Místo konání akce: Mateřské centrum Motýlek – DPS Týnec.
Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek

19.00 hod.

V Týnci nad Sázavou v Hotelu Týnec vystoupí slavný český hudebník a multiinstrumentalista JIŘÍ STIVÍN na koncertu „Sám se svým stínem“
pro RUAH. Výtěžek z koncertu bude použit na provoz domácí hospicové péče RUAH a umožní zajistit službu většímu počtu nemocných v okrese
Benešov. Vstupenky jsou v předprodeji již nyní na http://ruah-ops.cz/koncert-jiri-stivin/ nebo přímo v Hotelu Týnec. Pořadatel: RUAH o.p.s.
Výstava obrazů. Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy v sobotu 2. června od 16. hodin v rámci Muzejní noci. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
17.00 hod.

Malý festival pro velkou pohodu. Špinaví Lůzři (backyard-blues-trio), WYRTON (bluegrass), Míchačky betonu (rock). Zvučná muzika, dobré pivo,
teplé i studené občerstvení. Vstupenky: V předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč; Objednávky: alltech@alltechsro.cz. Místo konání: Společenské
centrum Týnec (Klusáčkova 2); Pořadatel: AllTech, s.r.o.
9.00 hod.

Rodinná olympiáda v atletických disciplínách jednotlivců a rodinných dvojic. V areálu ZŠ v ul. Komenského, Týnec nad Sázavou. Startovné za dítě:
člen odboru SPV TJ Týnec nad Sázavou, z.s. 20 Kč, ostatní 30 Kč. Přihlášky: mailem od 10. – 18. 5. 2018 na e-mail: verajunov@gmail.com nebo
na místě konání od 8.15 – 8.50 hod. Pořadatel: ASPV TJ Týnec nad Sázavou, z.s.
18
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700 let
Tynec nad Sazavou

Kalendar akci
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
Týnecký střep 2018
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
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Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Vás srdečně zve na výstavu

ŘEMESLA
A ŽIVNOSTI
Výstava k výročí 700 let
od první písemné zmínky o Týnci

1. dubna - 30. září 2018

0

Úprava loga Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
Varianta 1

VlastiVědný
spolek

1318

2018

1318

týnec nad sázaVou

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

2018

Varianta 2

Pozvánka
VlastiVědný spolek
týnec nad sázaVou

1318

LET MĚSTA
1318 – 2018

2018

LET MĚSTA
1318 – 2018

do knihovny
Zveme Vás na autorské čtení

Jiřího Pešauta
z nové knihy

Rybářské detektivky.
Spolu s ním přijede

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

TÝNEC

i několik známých
spisovatelů a vynikající
hudební doprovod.

100x jinak

Středa 23. 5.
od 18.30 hod.

700

1. dubna – 30. září 2018
Městské muzeum Týnec
Úprava loga Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
Varianta 1

Městská knihovna Týnec

1318

2018

1318

VlastiVědný
spolek

týnec nad sázaVou
2018

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

Varianta 2
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Formáty a ceny inzerce

Uzávěrka

Občané a podnikatelé v Týnci nad Sázavou mají SlevU 50%

příspěvků do příštího čísla

Týneckých listů
je v pátek 1. června 2018.

Tento termín je závazný.

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

Inzeráty do

radnice@mestotynec.cz
Přijmeme SKLADNÍKY/CE
do skladu náhradních dílů
v Kunicích.
Mzda až 28 000 Kč.

Volejte 725 805 313

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

Znáte ten pocit, když se vám něco povede…

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

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

E
1/8 strany
65 x 95 mm
726 Kč
(50% Sleva 363 Kč)
D
1/4 strany
94 x 134 mm
1 331 Kč
(50% Sleva 666 Kč)

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

Hřejivý pocit, že má cenu se do věcí pouštět. Je to obrovská síla, která vás povzbudí pokračovat dál. Je to vlna, na které se svezete a ještě si to užijete. Ale než se to stane, je potřeba
trénovat a připravovat se. A mnohdy to i chvilku trvá.
V Mortimer English Clubu to máme úplně stejně
s angličtinou. Učíme děti od věku 3-4 let – postupně, plynule a přirozeně. Frčíme na vlně hry, zábavy a pozitivní motivace. Mluvíme v hodinách anglicky a spolupracujeme s rodilými mluvčími. A když
jsou naši žáčci v 5.třídě a výš, jezdíme si co 2 roky
otestovat své znalosti do Prahy. Je to pevná součást naší výuky. Spolupracujeme s akreditovanou
jazykovou školou Akcent International House Prague. Děti si zde podle své úrovně otestují své znalosti a hlavně komunikační dovednosti v angličtině.
Stoupáme po jednotlivých úrovních jako po schodech. Vidíme tedy jasně, jak se posouváme.

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

Zkoušky řady Cambridge jsou velmi férově nastavené a dají
nám komplexní přehled o tom, jak děti jazykem reálně vládnou. Z našeho pohledu pro život je nejdůležitější schopnost
se dohovořit. Takže SPEAKING je naše klíčová disciplína.
Na komunikaci je výuka v Mortimer English Clubu postavena.
Na schopnosti nebát se a mluvit A.

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ

Letos máme v přípravě studenty od úrovně Movers až
po FCE. Celkem se na zkoušky připravuje 37 žáčků. Připravujeme všechny stejně, tzn. že přípravou projdou všichni bez
ohledu na to, jestli nakonec na zkoušky půjdou nebo ne.

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

V Praze si 29. května dáme READING, LISTENING, WRITING
a SPEAKING – ukážeme, co umíme a pak všechno pořádně
oslavíme oooobrovskou pizzou a skvělou zmrzkou. Výsledky
jsou pak přibližně za měsíc. Ale hlavně a především jde o ten
dobrý pocit, že jsem to šel zkusit.

…tak přesně pro ten pocit
si do Prahy pojedeme.
Držte nám palce A

Nástup ihned nebo dle dohody.

Za Mortimer English Club – Eva Hrubá a Zuzka Švestková

Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz
nebo tel. +420-602653157, popř. www.nerez-skorpa.cz
24
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Když na něčem dlouho pracujete, investujete do toho svůj čas a energii, a pak přijde chvíle,
kdy se všechno podtrhne a sečte. A vy si řeknete: „Jó, jsem dobrej, dobře já. Jupíí!“

Týneckých listů
posílejte na

Duben / Květen 2018
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Thajské masáže

RESTAURACE
U VRTIŠKŮ

v Týnci nad Sázavou

BE
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obsluhu v restauraci

bri gád ník y

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

během obědů a v sezóně, vhodné i pro maminky
na mateřské dovolené a studenty

pomocné kuchařské práce a mytí nádobí
vhodné i pro důchodce

Více informací u vedoucího na tel.: 603 457 545, 603 178 350

Deset rad, proč a jak se mnou naložit, když dosvítím
1

2

Jsem poměrně křehká a proto se mnou
zacházejte opatrně, abych se nepoškodila.

3

Neházejte mě do popelnice na komunální odpad,
protože odtamtud se už nikdy, ale opravdu nikdy
nedostanu k mé vysněné recyklaci.

4

Neodhazujte mě do lesa nebo do příkopu,
ani tam mě recyklace nečeká.

5

26

Když přestanu svítit, přišel můj čas na zaslouženou recyklaci.
Odneste mě prosím na sběrný dvůr, do elektro prodejny
nebo mě vložte do malé sběrné nádoby (nejbližší
sběrné místo najdete na této adrese:
www.ekolamp.cz/mapa-sbernych-mist).
Tady všude se o mě pěkně postarají
a odvezou do recyklačního střediska.

Do červeného kontejneru na elektro také nepatřím,
tam se totiž určitě rozbiju o nějaké rádio nebo holicí strojek.

Přestože jsem docela dost skleněná, tak se mi nelíbí ani
v kontejneru na sklo. Jsem totiž vyrobená i z dalších
materiálů a proto musím být recyklována jiným
způsobem než tříděný odpad.

6

Představte si, že si nás zářivky někteří lidé
pletou s bateriemi a házejí nás do boxu
na baterky. Jenže tam, kde se zpracovávají
použité baterky, zářivky recyklovat neumí.

MASÁŽE od 290 Kč

7

(tradiční Thajská masáž, olejová, aromatická,
masáže zad nebo masáže nohou)

Z nás zářivek je možné po recyklaci využít více
než 95% materiálů, ze kterých jsme vyrobené –
zejména sklo, plasty, kovy a rtuť. A čím víc nás je
zrecyklováno, tím víc je ušetřeno přírodních
zdrojů.

8

Mojí rtuti se ale bát nemusíte, potřebuji ji ke svícení
a obsahuji jí jen asi 5 miligramů. Pokud nás budete
zodpovědně třídit, uděláte opravdu záslužnou věc na recyklaci se nás totiž sejdou statisíce a množství
rtuti z tolika zářivek už by mohlo přírodě uškodit.

9

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr – odevzdat k recyklaci
mě můžete zdarma a na jakémkoliv sběrném místě a to
i v případě, že nejste místní.

www.mestotynec.cz
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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
www.mestotynec.cz
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-DNĀDUXMHUHF\NODFH
1.'REUôGHQ
GĒWLMPHQXML
VH/RM]DDMVHP
WRSLQNRYDĀ
3URPRMLSUYQt
URGLQXMVHP
GĒODOYRĜDYp
DNĢXSDYp
WRSLQN\-HGQRX
WRDOHSĒNQĒ
NĢXSORLYHPQĒ

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA
Kancelář v Týnci nad Sázavou, ing. Fr. Janečka 68

2.$WDN
MVHPSXWRYDO
GRVEĒUQpKR
GYRUD'REĢH
WRWLæYĒGĒOLæH
GRSRSHOQLFH
SĢHGGRPHP
UR]KRGQĒ
QHSDWĢtP

nabízí

cestovní pojištění
1 pojištění vozidel
1 pojištění domů a domácností
1 pojištění odpovědnosti včetně myslivosti
1 pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
1

provozní doba: pondělí – pátek: 8.00-12.00 hod. / 13.00-16.30 hod., sobota: 8.00 – 11.30 hod.

telefon: 317 701 522, 603 101 046
Obrobna METALIK spol. s r. o. přijme
do svého přátelského kolektivu
na Racku (Benešov) svědomité
a pracovité spolupracovníky na pozici:

OBSLUHA CNC STROJŮ
KONTROLOR/KONTROLORKA
POMOCNÝ DĚLNÍK VE VÝROBĚ

3. =HVEĒUQpKRPtVWDQiVVSROXVPQRKDGDOätPL
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Životopis zasílejte na adresu: roman.dolezal@metalik.cz
Kontakt: Roman Doležal, vedoucí výroby, tel.: 775 415 067
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

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz
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Slévárna ALUMETALL CZ s.r.o. přijme do svého přátelského kolektivu
v Týnci nad Sázavou svědomité a pracovité spolupracovníky na pozice:

• 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
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

Bytové družstvo nabízí
k pronájmu

nebytové prostory
Na Kněžině 36 a 37, Týnec nad Sáz.
Velikost prostorů je 54,6 m²
+ soc. zázemí o velikosti 6,96 m².
Nájemné ve výši 2 668 Kč/měsíčně
+ zálohy na služby.
Kontakt: Jana Součková q777 190 505

Poděkování a blahopřání
uveřejňujeme

ZDARMA

Své příspěvky můžete zasílat na:

radnice@mestotynec.cz
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Týnec slaví 700 let
velké oslavy 23. června
v Týnci nad Sázavou
MEMORIÁL STANDY JANDY -

23.6.
2018

fotbalové zápasy v Náklí

POŽÁRNÍ ÚTOK
přehlídka dechovek

přehlídka hasičské techniky,
před DPS
před městským úřadem

ŠKOLNÍ AKADEMIE
diskotéka s BLANÍKEM pro děti
12:00-14:00

14:00-15:30

15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30

VOXEL

divadelní představení

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY

18:30-19:00 soutěže, info z města
19:00-20:00
20:00-02:00

spolku Netopýr

XINDL X

TANEČNÍ ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM

s kapelou

HORVATH BAND

www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni
Návštěvníci akce souhlasí s pořízením zvukových a obrazových záznamů. Změna programu vyhrazena.
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