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Milé čtenářky, vážení čtenáři
prázdninové číslo Týnec-
kých listů přináší zajíma-
vé příspěvky od našich 
sportovců, kteří i přes 
komplikace s přerušeným 
provozem tělocvičny stá-
le dosahují významných 
úspěchů ve sportovních 
klání. Prohlédnout si mů-

žete také fotografie z probíhajících investič-
ních akcí na celém území města. Dokončují 
se chodníky na Brodcích a v Chrástu, které 
zlepší bezpečnost chodců. Podařilo se vybu-
dovat nové schody do hradního areálu, které 
usnadní přístup do hradu a zároveň slouží 
jako přístup k veřejným WC v suterénu domu 
čp. 13. Snažíme se řešit významné dopravní 
komplikace v Čakovicích, přes které vede ob-
jízdná trasa uzavřené staré Benešovské silnice. 
Také řešíme komplikace v Týnci v souvislosti 
s výstavbou okružní křižovatky pod hotelem. 
Během prázdnin se sníží dopravní provoz 
ve městě, a tím snad i to dlouhé čekání na se-
maforech. Odměnou pro nás všechny pak 
bude, že na začátku nového školního roku už 
půjdou děti do školy přes mnohem klidnější 
a bezpečnější křižovatku, než dosud. 
Nepřehlédněte pozvánku na letní Městské 
slavnosti Týnecký střep, které v roce 700. výro-
čí první písemné zmínky o našem městě při-
nesou ještě bohatší program než v minulých 
letech. Doufám, že si v programu to své najde 
snad opravdu každý.
Milé čtenářky a čtenáři, přeji Vám pohodové 
prázdniny plné slunce, koupání, sportu, hub 
a dalších příjemných zážitků. 

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Středočeský kraj se chystá opravit silni-

ci do Podělus (pravděpodobně v srpnu) 
a na Brodce (červenec). Stavba okružní kři-
žovatky pod hotelem má termín dokončení 
31.8.2018. Silnice přes Chrást je také v plánu 
oprav, v současné době probíhá projekční pří-
prava.

Probíhají jednání o úpravě dopravního zna-
čení v Čakovicích, přes které vede objízdná 
trasa. V nejbližší době bude osazeno nové do-
pravní značení. Po ukončení objížďky bychom 
chtěli umístit omezení na průjezd těžkých 
(dlouhých) vozidel. Je zpracován projekt, če-
káme na rozhodnutí.

Proběhlo setkání s osadním výborem Chrást 
sídliště a Čakovice. Řešil se především stav 
komunikací, veřejné osvětlení a bezpečnost 
chodců.

Dokončuje se práce na změně č. 2 územního 
plán města. V září by měla být změna schvále-
na zastupitelstvem.

Informace o akcích 
Dokončeno – obnova veřejného osvětlení, 
vstup na veřejné WC čp. 13, výměna balkonů 
v čp. 275, povrchy ve starém Týnci - U Jano-
vického potoka, odbočka Krusičanská.
V realizaci – zateplení MěÚ, zdravotního 
střediska, přístavby školy a tělocvičny, stra-
tegické dokumenty - plán rozvoje, filosofic-
ko-architektonická koncepce, plán prevence 
kriminality, oprava kapliček a památníků, 
chodník Brodce, chodník Chrást, klubovna 
na sokoláku, rozšíření obecního domku v Po-
dělusích, Karkulčin háj, parkování u sokolov-
ny v Kostelci, nájezd k hasičárně Pecerady.
Rozpracované projektové dokumentace - 
chodník Podělusy, Chrást vesnice – zastávka 
u hřbitova, zateplení ZUŠ.
Příprava – dopravní terminál, projekto-
vá dokumentace na vodovod a kanalizace 
v místních částech, sanace skládky Vánovec, 
chodník Zbořený Kostelec, výměna oken 
v čp. 13 a 67.

informace z rady
PhDr. Tomáši Zouzalovi byl poskytnut dar 
ve výši 2.000 Kč na vydání knihy s pracovním 
názvem „Na cvičišti SS“
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•    Smlouva o dílo s Fastav Bau, s.r.o. na akci 

Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou - 
dokončení za cenu 23 842 429 Kč bez DPH

•    Dodatek č. 2/2018 ke smlouvě o dílo s fir-
mou Equica, a.s. na zavedení povinností 
spojených s GDPR. Mění se termíny dle 
požadavku města, cena zůstává

•    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě, provozu, 
údržbě, opravě a obnově veřejného osvět-
lení s firmou Osvětlení Týnec, k.s. Doda-
tek mění termín dokončení akce - objektu 
SO12 - osvětlení ulice Komenského - z dů-
vodu překážek na straně města Týnec nad 
Sázavou.

•    Smlouva o dílo s firmou LAROS s.r.o. 
na akci „Chrást nad Sázavou – Rekonstruk-
ce vodovodního řadu Z2 v ulici U Studán-
ky“ za cenu bez DPH 2 337 371,59 Kč

•    Smlouva o dílo s firmou SARAHS associ-
ates s.r.o. na stavbu „Karkulčin háj - poří-
zení mobiliáře, herních a cvičebních prvků 
za cenu bez DPH 805 000 Kč.

•    Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstruk-
ce a snížení energetické náročnosti budovy 
Městského úřadu v Týnci nad Sázavou se 
Stavební firma Pazdera s.r.o. Změnový list 
mění dlažby před MěÚ z betonové na ka-
mennou, doplňuje rohové doplňky keramic-
kých obkladů, statické zajištění obvodového 
zdiva, střešní bezpečnostní chrliče, zaprave-
ní vnitřních špalet, doplnění vnitřních pa-
rapetů, vyrovnání nerovností zdiva v suteré-
nu a úprava velikostí otvorů. Celková cena 
stavby je 17 343 894,07 Kč bez DPH. 

•    Smlouva o poskytování zvýhodněných pod-
mínek – dodatek (poskytování služeb elek-
tronických komunikací – mobilní služby) se 
společností Vodafone Czech Republic a.s. 
Smlouva se uzavírá na 2 roky, měsíční cena 
činí 2276 Kč bez DPH

•    Smlouva s Jihočeskou filharmonií na pro-
vedení uměleckého výkonu orchestru „Ba-
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nesmíte se toho bát,

Strategické plánování  
s občany potřetí

Stále se něco děje

lada pro banditu“ 9. 11. 2018 v 19 hodin 
za 153.000 Kč

•    Dodatek ke smlouvě za poskytované právní 
služby Městu Týnec nad Sázavou s Advokát-
ní kancelář Krejčík & Partneři. Dodatek mění 
cenu služby na 26.000 Kč bez DPH měsíčně

•  Smlouva o výkonu funkce pověřence pro 
ochranu osobních údajů s JUDr. Vladi-

mírem Krejčíkem za cenu 10.000 Kč bez 
DPH měsíčně. Smlouva se uzavírá na dobu 
5 let.

Informace ze zastupitelstva
Bylo schváleno rozpočtové opatření – změ-

na rozpočtu města. Změny navyšují výdaje 
na dokončení stavby školy a tělocvičny dle 

uzavřených smluv. Výdaje jsou kryty z přebyt-
ků minulých let a úpravou daňových příjmů.

Zastupitelstvo schválilo vyhlášku o regulaci 
hlučných činností a nočním klidu. V seznamu 
výjimek z nočního klidu je koncert v hospodě 
V Náklí a večerní zábava 23. 6. 2018

Ve volebním období 2018-2022 bude mít 
městské zastupitelstvo 17 členů.

říká starosta města Martin Kadrnožka. Ne-
jen o tom si s ním povídala Lenka Morávko-
vá. 

„Pane starosto, jak hodnotíte prvních šest měsí-
ců roku 2018? Město se pustilo do velkých akcí, ať 
už jde o rekonstrukci úřadu nebo polikliniky, ale 
stavbaři jsou vidět v podstatě na každém kroku“. 

Dlouhodobě jsme připravovali zateplení 
úřadu a polikliniky, běží stavba ve školním 
areálu. Podařilo se nám opravit další metry 
obecních komunikací. Postavit chodníky. To 
je dáno tím, že máme připraveny projekty, 
a také se nám daří získat dostatek finančních 
prostředků. Ať už vlastních, nebo dotačních. 
Můžeme si proto dovolit peníze správně in-
vestovat. Také se ptáme veřejnosti, co požadu-
je. Tak si hned ověřujeme, zda jdou investice 
správným směrem. To se daří i díky projek-

tu Zdravé město, na kterém se podílí velká 
pracovní skupina. Výstupem bude, kromě 
drobných akcí prospěšných pro zdravý Týnec, 
také strategický plán města. To znamená, že 
budeme mít na dalších deset zásobník pro-
jektů a akcí, které jsou potřeba udělat, a pře-
devším – které vzešly z nápadů a požadavků 
týneckých obyvatel. To je moc dobře, protože 
takový dokument jsme do této chvíle nemě-
li a dosud jsme vycházeli pouze z cílů, které 
si stanoví každé nové zastupitelstvo po svém 
zvolení.

Nyní Vás čeká náročné období. Dokončení pří-
stavby školy a tělocvičny, ale také nadcházející 
podzimní volby. Jaké jsou Vaše pracovní plány 
na druhou polovinu roku?

V současné chvíli je před námi léto, moc 
se něj těším, stejně jako většina z nás. Na-
pomáhá k tomu i to, že investiční akce, které 
probíhají, jdou podle plánu. Doufám, že bu-
dou dokončeny, tak jak mají. Radost mi dělá 
i dobře fungující úřad. Každý vedoucí tak vel-
kého kolektivu mi potvrdí, že vytvořit a udr-
žet dobrý pracovní tým je úkol nelehký, ale 
pokud se to podaří, je radost být jeho součástí. 
Ohromné množství práce se pak zvládá mno-
hem lépe a lehčeji. 

Čekají nás komunální volby, bude to vy-
svědčení stávajícímu zastupitelstvu. Současné 
volební období bylo ve znamení spoluprá-
ce a věcnosti. Všichni jsme před sebou měli 

hlavní cíl, a tím je rozvoj našeho města, aby 
se nám tady lépe bydlelo. Doufám, že jedno-
tu zastupitelstva občané ve městě vidí, vidí ji 
v projektech, které se podařilo během čtyř let 
připravit, které probíhají nebo už jsou dokon-
čeny.

Ve městě je mnoho dalších příležitostí, co 
se dá zlepšit. Ať už se jedná o sociální oblast, 
rekonstrukce silnic a chodníků, nebo to, aby 
každá městská část měla vodovod a kanaliza-
ci. Když použiji slovník mého syna: „Nesmíte 
se toho bát“.

Nejen prací je člověk živ. Jak budete trávit 
dovolenou, pokud tedy, vzhledem k pracovnímu 
vytížení, nějaká bude?

Dovolenou s manželkou a přáteli si nene-
chám ujít. Máme nejvíc ze všeho rádi čes-
kou kotlinu, takže se těšíme do Rožnova pod 
Radhoštěm, určitě dojde i na oblíbené Znoj-
mo. Zahraniční dovolená nám ty krásy naší 
země nahradit nedokáže. Procházka „našimi“ 
vinicemi na Moravě, našimi proto, že jezdí-
me do stejných oblastí už mnoho let, pose-
zení u dobrého vína s přáteli, to je to, na co 
se s manželkou těšíme. Starší děti už s námi 
nejezdí, a o to víc si užíváme našeho nejmlad-
šího. Takže rodina, přátelé, krásy naší země, 
dobré víno a slunce. Pro mě ideální dovolená

Děkuji za rozhovor                                                                                                                               
lm

V úterý 19. června jsme se znovu sešli nad strategickým plánem města 
Týnce nad Sázavou v zasedací místnosti městského úřadu. Na programu 
bylo i projednávání plánu prevence kriminality. Více než dvě desítky obyva-
tel byly seznámeny s vizí a cíli rozvoje města na následujících 10 let, které se 
dotýkají významných oblastí života ve městě – dopravy, životního prostře-
dí, volnočasového využití, školství, podnikatelského prostředí, bezpečnosti 
a prevence kriminality. Posléze proběhla živá diskuze účastníků se starostou 
Martinem Kadrnožkou a zpracovatelem strategického plánu, společností 
MEPCO, s.r.o., ohledně jejich námětů, které se mj. týkaly dobrovolnické 
činnosti, mezigeneračního dialogu, zapojení seniorů do aktivit mateřské 
a základní školy atd. Všechny náměty byly zpracovatelem zaznamenány 
a budou dále projednány s vedením města. 

Vzhledem k tomu, že už se příprava strategického plánu blíží k svému 
závěru, je na čase si říct, jakými cestami, jakým způsobem, se má město 
snažit o splnění stanovených cílů. Proto bude v nejbližší dnech zahájen sběr 
nápadů od Vás občanů, které by nám na tyto otázky měly dát odpovědi. Po-
kud tedy dnes například víme, že lidé by chtěli mít město ještě zelenější, je 
na Vás, kam novou zeleň umístit. Pokud máte námět přispívající ke zlepšení 
kvality života v Týnci nad Sázavou a chcete se aktivně zapojit do tvorby 
nového strategického plánu, zašlete nám vlastní projektový podnět. 

Jak na to?
Nápady lze podávat prostřednictvím 

projektového listu, ve kterém vyplníte 
zejména popis a cíle projektu. Projekto-
vý list můžete vyplnit v tištěné podobě 
po stažení z webových stránek měs-
ta, případně vyzvednout na podatelně 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou, 
kde ho také odevzdáte,  anebo vyplně-
ný zašlete na hohnova@mestotynec.
cz. 

Váš námět bude následně uveden 
v databázi projektových záměrů, jenž 
se do budoucna stane pro zástupce 
města významným zdrojem inspirace 
pro realizaci případných projektových 
záměrů ve městě. 

Bližší informace a strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou 
a plán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou budou k dispozici 
na webových stránkách města.

lm

Po proběhlém výběrovém řízení došlo ke změnám ve vedení mateř-
ské a základní školy. Rada města vybrala jako nejvhodnější kandidátku 
pro vedení základní školy Mgr. Barboru Hanákovou, která působí jako 
učitelka v ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz. Do funkce nastupuje 1. srpna. 
Ředitelkou mateřské školy se od stejného data stane Bc. Eva Toušová, 
dosavadní učitelka a zástupkyně ředitelky týnecké školky.

Současná ředitelka mateřské školy PaedDr. Janeta Jandová zůstává 
na pozici učitelky, ředitelka základní školy Mgr. Hana Váňová z týnec-
ké školy odchází. Oběma dosavadním ředitelkám děkujeme za jejich 
práci, vážíme si toho, co pro naše děti, školu a školku udělaly a přejeme 
jim mnoho úspěchů v dalším profesním i osobním životě.

Školní jídelnu nadále povede Jana Malinová, která svůj post obhájila.
lm

nové vedení základní a mateřské školy

Nové schody a veřejné WC pod hradem Nová silnice u Janovického potoka

Nová tělocvična Nový chodník v ChrástuStará tělocvična v novém kabátu

Zateplení polikliniky

Občan může o vydání pasu požádat ve dvou zkrácených lhůtách 
– v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 dnů.

 

Projektový	list	
Název	projektu	 	

	
		

Stručný	popis	projektu	(popis	a	výčet	klíčových	aktivit,	výstupy	projektu)	

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ	záměru	(investiční,	neinvestiční)	 	
		

Celkové	předpokládané	náklady	projektu	(v	tis.	Kč)	

Na	přípravu	projektu	
(projektová	dokumentace	
apod.)	

		
	
	
	

Na	realizaci	projektu	 		
	

Možnost	spolufinancování	z	externích	zdrojů		

ANO/NE	
		
	
	

Pokud	ano,	název	dotačního	titulu	
		
	
	Předpokládané	období	realizace	projektu	(mm/rrrr–	mm/rrrr)	

		
	
	
	Stupeň	rozpracovanosti	/	připravenost	projektu	(zpracovaná	dokumentace,	výběrové	řízení,	rozestavěnost,	…)	

		
	
	

Soulad	se	strategickým	plánem	rozvoje	města	/	Plánem	prevence	kriminality	(číslo	cíle/opatření)	

		
	
	

Vazba	na	jiné	cíle/opatření	(kód	cíle/opatření)	 	
	
		

Předkladatel	projektu	(odbor,	organizace,	…)	
	
	
	
		

Kontakt	na	zodpovědnou	osobu		

Jméno	a	příjmení	
		
	
	

Kontaktní	e-mail	
		
	
	

Kontaktní	telefon	
		
	
	

Poznámka	 		
	
	

Ukazatel	pokroku	(kvantitativní	vyjádření	výstupu	projektu)	
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Okružní křižovatka: u investora akce, kterým je Středočeský kraj, 
u stavbyvedoucího dodavatelské firmy i u technického dozoru, ur-
gujeme postup a rychlost stavebních prací. Situace, kdy kolona stojí 
od jednoho kraje města ke druhému je opravdu velmi složitá, a také 
jí denně jako řidiči zažíváme. O vývoji a výsledku jednání Vás bude-
me informovat. Rozhodnutí o realizaci současných ostatních uzaví-
rek a rekonstrukcí komunikací v blízkosti našeho města, stejně jako 
výstavba okružní křižovatky, jsou v kompetenci Středočeského kraje. 
My je můžeme připomínkovat tak, aby dopad na naše obyvatele byl 
co nejmenší. To znamená, že například při plánování průběhu sta-
vebních prací při rekonstrukci křižovatky pod hotelem jsme vybírali 
ze dvou možností. Doba realizace dva měsíce s úplným uzavřením 
silnice a nutnosti mnohakilometrové objízdné trasy nebo tři měsí-
ce při zachování alespoň částečného průjezdu. Pokud se nám poda-

ří najít s investorem dohodu a zrychlit průběh prací, snad se podaří 
zkrátit i ten původní termín. S požadavkem na odstranění semaforu 
v Čakovicích jsme uspěli, tak doufejme, že budeme úspěšní i v pří-
padě křižovatky.

lm

Stavba kruhové křižovatky pod hotelem začala v sobotu 2. června 
úplnou uzavírkou komunikace. Další úplné uzavírky budou násle-
dovat v těchto dnech: 30. 6. – 1. 7.; 21. 7. – 22. 7.; 11. 8. – 12. 8.; 18. 
8. – 19. 8. 2018. Řidiči po tu dobu musí zvolit objízdné trasy. Až do 
konce srpna bude křižovatka, kromě výše uvedených dnů, průjezdná 
na semafory.Stavbu bude provádí vlastník komunikace – Středočeský 
kraj.

Hlavním důvodem přestavby křižovatky je zvýšení bezpečnosti cyk-
listů a chodců. Děti tudy chodí do školy, cyklisté křižovatku přejíždí 
po cyklostezce, která vede ze Zbořeného Kostelce dál na Chářovice. 
Navíc se řidičům z Benešovské ulice bude po rekonstrukci křižovatky 
mnohem lépe a bezpečněji odbočovat ve směru na Podělusy než do-
sud. Dojde sice k nepatrnému zpomalení dopravy, to však bude zane-
dbatelné v porovnání s tím, jaký přínos co do zvýšení bezpečnosti tato 
změna přinese.

Jízdní řády autobusů v době výluky
Z důvodu výstavby okružní křižovatky došlo k výluce na autobu-

sových linkách PID 452 a 453. V době úplné uzavírky, budou linky 
PID 452 a 453 vedeny odklonem přes Krusičany a Chářovice, linka 
452 dále přes Lešany. Zastávky „Týnec n. Sáz., Žel.st.“, „Týnec n. Sáz., 
Sídliště“, „Týnec n. Sáz., Chrást“ a „Krhanice, Žel. st.“ jsou zrušeny. 
Cestující mohou jako náhradu využít pravidelné spoje železniční linky 
S8. Zastávka „Týnec n. Sáz., Škola“ je obousměrně přemístěna o cca 
250 m ve směru na Benešov (v každém směru za přejezd pro cyklisty). 
Pro linku 452 bude zastávka „Týnec n. Sáz., Krusičany, Rozc.“ obou-
směrně přemístěna na silnici III/10611 cca 80 m před křiž. se silnicí 
III/1067 (u č. p. 24).

Vzhledem k délce objízdné trasy dochází k větším úpravám v časo-
vých polohách jednotlivých spojů.

Výluka se bude opakovat o víkendech 30. 6. – 1. 7.; 21. 7. – 22. 7.; 
11. 8. – 12. 8.; 18. 8. - 19. 8. 2018.
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Průjezd stavbou křižovatky

Stavba kruhové křižovatky začala 2. června

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, provedl v Chrás-
tu nad Sázavou kontrolu nakládání s odpadními vodami. Výsledek je 
alarmující. Bylo zkontrolováno 11 nemovitostí. Pouze tři majitelé 
měli v pořádku doklady, kterými prokázali splnění zákonné povin-
nosti správné likvidace odpadních vod. U zbývajících osmi nemo-
vitostí jejich majitelé nebyli schopni příslušné doklady o likvidaci, 
případně povolení k provozu domácích čističek odpadních vod, 

předložit. Za nesprávnou likvidaci odpadních vod hrozí i padesátiti-
sícová pokuta, která se může opakovat až do nápravy situace. Bene-
šovský odbor životního prostředí, vzhledem k výsledkům proběhlé 
kontroly, hodlá zkontrolovat každou nemovitost na území Týnce 
nad Sázavou, kde likvidace splašků není řešena připojením na měst-
skou kanalizaci.
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Uzavírka silnice II. třídy č. II/603 v úseku 
od hranice okresu Praha západ po obec Hlu-
bočinka a od Olešovic po Křiváček v okrese 
Benešov se dotkne i zastávek autobusové lin-
ky č. 339.

Až do 30. 10. 2018 jsou přemístěny zastáv-
ky „Řehenice, Babice“ za křižovatku se silnicí 
č. III/6032 ve směru Křiváček a „Kamenice, 
Kuklík“ do původní silnice „Staré Benešov-
ské“. Zastávka „Týnec n. S., Čakovice“ je pře-
místěna do obce poblíž fotbalového hřiště. 
Od 16. 8. do 30. 10. nebudou obsluhovány 
zastávky „Kamenice, Valnovka“, „Kamenice, 
Ládví“ a „Kamenice, Kuklík“.
Informace k výluce na autobusových 
linkách 337 a 339

Uzavírka silnice II/603 v úseku Kamenice 
– Kamenice, Ládví, z důvodu opravy mostu 
a povrchu komunikace, bude probíhat do  
20. 8. 2018. Jedná se o 2. etapu, poslední eta-
pa - úsek Kamenice, Ládví až Řehenice, Ba-

bice bude následovat.
Linka 337 je v úseku Kamenice až Řehe-

nice, Babice vedena objízdnou trasou po ko-
munikacích II/107 a III/6032 přes Čakovice 
a Řehenice, Dařbož a bude zajíždět až na ko-
nec místní části Ládví do přemístěné zastávky 
Kamenice, Ládví. Zastávka Kamenice, Val-
novka bude dočasně zrušena.

Linka 339 je v úseku Kamenice až Týnec 
nad Sázavou vedena po komunikaci II/107. 
Vybrané spoje, která jsou zajišťována klasic-
kými autobusy, budou stejně jako linka 337 
zajíždět do přemístěné zastávky Kamenice, 
Ládví. Vzhledem k nedostatečnému prostoru 
pro otáčení v místě přemístěné zastávky ne-
lze tento závlek provést u většiny spojů, která 
jsou zajišťována kloubovými autobusy. V rám-
ci obsluhy místní části Čakovice bude na lin-
kách 337 a 339 nově dočasně zřízena zastáv-
ka Týnec nad Sázavou, Čakovice, U Hřiště. 
Na základě podnětů cestujících dále dochází 

na lince 339 k časovým posunům ranního 
spoje v 6:50 (nově v 6:45) a odpoledního 
spoje v 15:35 (nově v 15:25) z Týnce nad Sá-
zavou v rámci umožnění přestupu v nově zří-
zené zastávce Týnec nad Sázavou, Čakovice, 
U Hřiště. Tato zastávka (směr Týnec) je na-
víc přemístěna od fotbalového hřiště k nově 
zbudovanému chodníku blíže k zastávce pro 
směr opačný. Dále dochází k úpravě večerní-
ho spoje v pracovní den s odjezdem ve 21:30 
ze zastávky Budějovická, který bude stejně 
jako vybrané spoje linek 337 a 339, veden 
přes Čakovice, Řehenice, Babice do zastávky 
Kamenice, Ládví.

Vlivem této uzavírky dále z provozního hle-
diska dochází k úpravě jízdního řádu linky 335.

Od začátku června došlo k uzavření silni-
ce III/6031 mezi Nespeky a Pyšely, a tudíž 
i k další změně jízdního řádu na lince 337.
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Slavnostní promoce studentů 
univerzity třetího věku

Ulice Na Hlinkách v Týnci nad Sázavou 
bude v souvislosti s výstavbou tělocvičny a pří-
stavbou školy uzavřena od 29. června do 27. 
července. Dojde k opravě povrchu vozovky, 
vybudování nových parkovacích míst a nové-
ho přechodu pro chodce. 
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Likvidace odpadních vod

Uzavírka silnice Kamenice – Řehenice

Silnice před školou Komenského bude v červenci uzavřena

Osvědčení o absolutoriu na České zemědělské univerzitě v Praze zís-
kali dne 14. 5. 2018 tito studenti:
p. Mgr. Brychtová Eva, p. Janoušková Věra, p. Marvanová Věra,  
p. Obrhelová Jana, p. Pužmanová Miloslava, p. Stumpfová Zdeňka  
a p. Váňová Dagmar.

Gratulujeme!
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka

Děkuji Městskému úřadu Týnec nad Sázavou, že seniorům umožňuje 
studium U3V, a tak na sobě pracovat a setkávat se.

Zážitek z promoce byl pro mne výjimečný, protože jsem byla na první 
promoci. Doufám, že budu vzorem v rodině.

Věra Marvanová

Poděkování

Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany k podávání nominací na ti-
tul „Významný občan Týnce nad Sázavou“. Toto ocenění se letos bude 
udělovat již po sedmnácté. Pokud tedy víte o někom, kdo se zasloužil 
o rozvoj města, významně ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do his-
torie města svou prací, nominujte ho! Navíc letos, v roce 700. výročí 
první písemné zmínky o městě Týnec nad Sázavou, budeme oceňovat 
Významné občany i in memoriam. Pokud jste tedy znali někoho natolik 
výjimečného, že by si toto ocenění zasloužil a za jeho života se tak ne-
stalo, nominujte ho.

Své návrhy můžete zasílat na Městský úřad do pátku 24. srpna 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 tradicí. Navrhovat může široká veřejnost, zájmo-
vé 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, jejich rodině a přáte-
lům nevšední zážitek, na který budou rádi vzpomínat.
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významný občan – nominace
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně 
ulevila životnímu prostředí. Loni občané ode-
vzdali k recyklaci 13 537,48 kilogramů starých 
spotřebičů.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepou-
žívané elektrospotřebiče se již několik let vyplá-

cí. Naše obec obdržela certifikát 
vypovídající o přínosech třídění 
a recyklace elektrozařízení. Díky 
environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primár-
ních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra 
ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o jaké množství jsme sní-
žili produkci skleníkových plynů 
CO2 nebo nebezpečného odpa-
du. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, 
která s obcí dlouhodobě spolu-
pracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení. Z Certifikátu 
Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, 
že občané naší obce v loňském 
roce vyřadili 13 537,48 kilogra-
mů elektra. Tím, že jsme ho ná-
sledně předali k recyklaci, jsme 
uspořili 181,62 MWh elektři-
ny, 10 169,94 litrů ropy, 807,10 
m3 vody a 6,81 tun primárních 

surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 37,77 tun CO2 ekv., a produkci nebez-
pečných odpadů o 168,26 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní pro-

středí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibliž-
ně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitiv-
ní zprávou pro uživatele počítačů také je, že ode-
vzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu 
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k ochraně životního prostředí, si 
zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím 
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici 
více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více 
než například v ekologicky vyspělém Rakousku. 
Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zá-
roveň ulice a separační stání jsou doplněny o čer-
vené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo 
má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít 
nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz 
nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru 
vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku finální re-
cyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebi-
čů do nového produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, 
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce od-
padu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný od-
běr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.
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recyklací elektrospotřebičů jsme ušetřili tisíce
CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Týnec
n. Sázavou

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 13 537,48 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
181,62 MWh

Úspory vody *
807,10 m3

Úspory ropy **
10 169,94 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 168,26 t

Úsporu primárních
surovin
6,81 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 37,77 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
10 833 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
149 557 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Začátkem měsíce proběhlo v Týnci nad 
Sázavou a okolí měření rychlosti ručním la-
serovým měřičem ProLaser III PL – Dok I. 
Strážníci se zaměřili na problematické loka-
lity, kde, dle informací Policie České repub-
liky, často dochází k překračování povolené 
rychlosti. Během jediného týdne jelo rych-
leji minimálně 41 řidičů. Z tohoto počtu 

3 řidiči více než o 20 km/h nad povolenou 
50, respektive 30. Cílem používání radaru 
a měření rychlosti v obci není sankcionová-
ní řidičů, ale zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu, a tím uchránění zdraví a životů nás 
všech.
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I když jsme přesvědčeni, že toto pra-
vidlo všichni známe a denně se s ním 
potkáváme, není tomu tak. Jezdit podle 
pravidla pravé ruky totiž neumíme, jak 
vyplývá z průzkumu jedné z největších 
pojišťoven. V České republice je registro-
váno téměř 5 milionů osobních automo-
bilů. Jejich řidiči ve valné většině případů 
porušují dopravní předpisy velmi výji-
mečně. V průzkumu pojišťovny to o sobě 
alespoň tvrdí 77 % z nich. Porušování 
předpisů přiznávají pouze 3 % řidičů, 6 % 
nechtělo na otázku odpovědět a dalších 
14 % řidičů tvrdí, že předpisy porušují 
pouze pokud spěchají. Zbytek je přesvěd-
čen, že předpisy neporušuje.

Součástí průzkumu byly také obrázky 
dopravních situací s variantami možného 
řešení. U té nejjednodušší, která se týkala 
přednosti zprava (vidíte ji na obrázku), 
odpověděla chybně čtvrtina řidičů. Kro-
mě přednosti zprava stále také platí před-
nost protijedoucího vozu, pokud řidič 
odbočuje vlevo.

Myslete na to, až budete nejen sídlištěm 
v Chrástu projíždět. Navíc v době nadchá-
zejících letních prázdnin jsou ulice plné 
dětí, je dobré s tím počítat.

Mnoho štěstí a najetých kilometrů bez 
nehod Vám přeje redakce TL.
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Setkání obcí a měst se jménem Týnec se 
uskutečnilo 2. června v Týnci nad Labem.

Z celkem 15 obcí tohoto jména se Setkání 
zúčastnilo deset z nich, včetně nás. V sobotu 
v 7 hodin ráno se výprava našich sportovců, 
volejbalistek, fotbalistů, stolních tenistů, vy-
dala autobusem na trasu dlouhou více než 

100 kilometrů. Chybět nemohla ani dvě ha-
sičská družstva z Týnce a Pecerad, která se 
přepravila vlastními vozy. Do Týnce dorazila 
i týnecká kapela Czech It, tedy zástupci mla-
dé generace.

Na radnici nás čekalo vřelé a milé přivítání, 
pohoštění, oběd. Následovala projížďka lodí 

i turistickým vláčkem. A zatímco zástupci 
radnic hodovali a povídali si, co se ve kterém 
Týnci daří lépe, co hůře, sportovci statečně 
bojovali. Úspěšní byli všichni. Volejbalistky 
se nezalekly převážně mužských soupeřů, a to 
i přesto, že měly slíbená smíšená družstva, 
fotbalisti do posledního dechu hájili barvy 
našeho Týnce, a to i přesto, že jejich protihráči 
byli kluci ve věku okolo 18 let. Stolní tenisté 
předvedli, že u nás ping pong prostě umíme. 
Hasiči byli skvělí, ostatně jako vždy. V celém 
městě se konal bohatý kulturní program, při-
praveny byly i závody dračích lodí a projížďky 
na lodích v rámci Svátků Labe. Užili jsme si 
krásný den. 

Jsme zpátky a za dva roky jedeme do Hro-
chova Týnce. Přidáte se?
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Drž rytmus s čistou řekou Sázavou

Festival Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou 
přilákal v sobotu 12. května do Náklí v Týn-
ci nad Sázavou na 5 stovek návštěvníků. Ze-
jména děti využily prostor parkoviště, které se 
jim na odpoledne stalo malířským plátnem. 
Na asfaltové ploše tvořily obrazy naší řeky 
a všeho, dle jejich očí, krásného. Dílo se jim 

dařilo tak dobře, že sluníčko pozvalo déšť, ať 
se také přijde podívat. Což nebyl, přiznejme si, 
úplně šťastný nápad.

Kromě malování si děti mohly vyzkoušet řadu 
her a soutěží – třeba „výlov“ rybníka, střelbu 
na loď či překážkovou dráhu z pneumatik. Ty 
odvážnější se pustily lanovkou přes řeku nebo 
Sázavu přešly suchou nohou po mostě z raftů. 
Na festivalu si ale přišli na své i dospělí. Mohli 
si dát pivo nebo limonádu, koupit bylinkové 
likéry, mastičky, mlelo se obilí a pekly placky. 
Zpestřením programu byl křest „Kuchařky 
Čisté řeky Sázavy“. Ta vznikla jako poděková-
ní maminkám, babičkám, tetám a všem, kteří 
dobrovolníkům při jarním úklidu řeky chystají 
svačinky v podobě bábovek, koláčů, chlebíčků, 
pomazánek, buchet.

V rámci festivalu byly v Týnci nad Sázavou 
zasazeny dva Stromy svobody – u Hotelu 
Týnec a před městským úřadem. Postarali se 
o to starosta města Martin Kadrnožka, pat-
ronka projektu Čistá řeka Sázava a kampaně 
Stromy svobody Aneta Langerová a ředitelka 

společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemano-
vá. Každý mohl zasazeným stromům popřát 
do jejich dlouhého života a napsat své přání 
na papírový lipový lístek.

Projekt Čistá řeka Sázava je čistě dobrovol-
nickou nekomerční aktivitou financovanou 
z dotací od obcí, z příspěvku sponzorů a dal-
ších dárců. V prvních ročních se řeka Sázava 
uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, 
v současnosti se už čistí napříč krajem Stře-
dočeským a Vysočinou. Spolu se společností 
Posázaví o.p.s. akci organizují MAS Lípa pro 
venkov z.s., a Královská stezka o.p.s. Letos se 
do úklidu řeky a jejího širokého okolí zapo-
jilo na 3 500 dobrovolníků, kteří dohroma-
dy sesbírali přes 30 tun odpadu. Festival Drž 
Rytmus s Čistou řekou Sázavou byl nejen 
poděkováním těmto dobrovolníkům, ale také 
oslavou naší řeky - oslavou Sázavy.

Čtrnáctý ročník projektu Čistá řeka Sázava 
se uskuteční od 12. do 14. dubna 2019.

lm

Stále jezdíme rychle

v chrástu sídlišti platí přednost zprava

Setkání Týnců 2018
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V peceradském kopci, na úrov-
ni fotbalového hřiště, je zřízena 
autobusová zastávka ve směru 
na Benešov. Je však umístěna tak 
nešťastně, že při čekání na auto-
bus nemají potencionální cestující 
žádné místo, protože hned s ukon-
čením krajnice následuje prudký sráz do příkopu více jak metr hluboké-
ho. A tak čekají na druhé straně vozovky, a když autobus zastaví, musí 
přejít na druhou stranu, aby mohli nastoupit. Tím však nastává kritická 
situace mezi vystupujícími a nastupujícími, protože zde není žádné mís-
to na vyhnutí a hrozí případný pád do zmíněného příkopu. Pokud za-
staví řidič autobusu blíže ke středu vozovky, tak případný automobilový 
provoz, vzhledem k celkové šíři vozovky je v podstatě zastaven. 

Vzhledem k tomu, že zde nastupují a vystupují většinou občané obce 
vyššího věku, případně i školní mládež, bylo by vhodné prostor pro ná-
stup a výstup upravit, případně zastávku posunout na vhodnější místo.

Jedna z možných variant je ta, že by pomohla případná dohoda s ma-
jitelem přilehlé nemovitosti, který zde má nájezd na svůj pozemek, cca 
10 až 15 metrů pod současnou zastávkou. Plocha nájezdu je dostatečně 
veliká pro bezpečný nástup a výstup cestujících.

Věřím, že se tento problém urychleně vyřeší zavčasu a než zde dojde 
k nějakému úrazu či jiné škodě.

Tomáš Jirásek, Pecerady.

reakce Policie čr na článek uveřejněný v deníku

Je tato zastávka bezpečná?

Reakce na článek uveřejněný v deníku pod 
názvem „Muž přepadl ženu, utekl, když křičela 
o pomoc“

BENEŠOVSKO – V této souvislosti považu-
jeme za nutné upozornit na několik důležitých 
skutečností, které v článku vůbec nezazněly. 
Také se domníváme, že informace, tak jak byly 
zmíněny ve svém kontextu, mohly mezi občany 
vzbudit zbytečnou paniku, a tak v nich vyvolat 
obavy a strach o jejich životy a zdraví. V ne-
poslední řadě opětovně a důrazně apelujeme 
na všechny občany, aby se v případě nebezpečí 
obraceli neprodleně na policii, nikoliv na média 
nebo sociální sítě.

V pondělí před několika týdny vyšel v Be-
nešovském deníku článek pod názvem „Muž 
přepadl ženu, utekl, když křičela o pomoc“. Už 
z nadpisu a následného perexu tedy vyplynu-
lo, že v Týnci nad Sázavou došlo k přepadení 
ženy s kočárkem. Jako pachatel byl označen 
jeden z dělníků hovořící ukrajinským přízvu-
kem, který se svými spolupracovníky v místní 
části Brodce staví pro město chodník. Dále zde 
mimo jiné zazněla citace jedné tamní obyva-
telky, která z obavy o svou bezpečnost nechtěla 
zveřejnit své jméno. Tvrdila, že má strach, bojí 
se těmi místy chodit a nechce ani domyslet, co 
by se stalo, kdyby tudy šla nějaká mladá žena 
anebo dívka… Tedy jasné informace, které dle 
našeho názoru mohly rozšířit mezi tamními 

obyvateli zbytečnou paniku a mohly případně 
vzbudit obavy o jejich životy a zdraví. V této 
souvislosti upozorňujeme na fakt, že nám žádný 
takový případ nebyl hlášen, a tudíž jsme autoro-
vi tohoto článku nemohli potvrdit to, že se stal. 
Nedisponujeme ani informacemi o tom, že by 
měla být tato část města pro občany nebezpeč-
ná. A to ani díky naší místní znalosti, ani proto, 
že se na nás dosud v této souvislosti nikdo ofici-
álně neobrátil. Taktéž v minulosti jsme zde žád-
ný podobný incident nezaznamenali. O tom, že 
se mělo v této lokalitě udát zmíněné přepadení, 
jsme se dozvěděli až z otevřených zdrojů. Začali 
jsme tedy konat z úřední povinnosti. Případu 
se ujali týnečtí policisté, kteří ve velmi krátké 
době zmíněnou ženu kontaktovali. Přestože jim 
sdělila, že událost oznamovat nechce, vyslechli 
ji, aby zjistili co nejvíce informací o okolnos-
tech celého případu a možném pachateli. Žena 
uvedla, že jí skutečně neznámý muž pomohl 
s kočárkem do schodů. Po chvíli ji ale opět kon-
taktoval s tím, že se mu líbí, chytil ji za rame-
no a břicho. To samozřejmě nečekala, lekla se 
a začala křičet o pomoc. Muž se jí poté omluvil 
a z místa odešel. Přestože se údajně cítila otře-
sena, policii vůbec nekontaktovala.

Přestože míru společenské škodlivosti sta-
novili policisté v tomto případě velmi nízkou, 
bylo chování tohoto dosud neznámého muže 
přinejmenším nevhodné. Proto případ kvalifi-

kovali jako přestupek proti občanskému sou-
žití a v současné době velmi intenzivně pracují 
na tom, aby pachatele vypátrali. Mělo by se jed-
nat o muže ve věku mezi 30 až 40 lety, vysoké-
ho přibližně 175 – 180 cm. Měl hovořit česky, 
možná s přízvukem. Na sobě měl mít blíže ne-
popsaný pracovní oděv.

Nejen v souvislosti s tímto případem tedy 
opětovně a velmi důrazně apelujeme na širo-
kou veřejnost, respektive na každého, kdo by se 
do podobné situace dostal. Ať už se vám přihodí 
jakákoliv věc, která by vykazovala znaky něja-
kého protiprávního jednání, ocitli jste se v ně-
jakém nebezpečí, obraťte se prosím neprodleně 
na Policii ČR, a to nejlépe na lince tísňového 
volání, anebo na kterékoliv policejní služebně. 
Již několikrát v minulosti jsme totiž bohužel 
museli dementovat události, které se ve skuteč-
nosti vůbec nestaly anebo byly velmi zkreslené, 
především kvůli tomu, že si je lidé primárně sdí-
leli na sociálních sítích.

V tomto případě se dotyčná primárně obrá-
tila na média a podle všeho by případ vůbec 
neoznámila. Policie by následně byla nařčena 
z nečinnosti a neschopnosti pachatele vypátrat. 
Včasné oznámení je pro ni ale naprostý základ. 
Jakákoliv prodleva poté výrazně znesnadňuje 
její další práci.

por. Bc. Eva Stulíková  
tisková mluvčí P ČR Benešov

Ve dnech 4. a 6. dubna 2018 se konal na obou 
budovách Základní školy Týnec nad Sázavou 
zápis do 1. tříd. Celkem se dostavilo 91  dětí, 
z nichž jich bylo 80  přijato do 1. třídy a 11 
dětí dostalo odklad povinné školní docházky. 

 Při zápisu byla posuzována připravenost 
a zralost dětí na vstup do školy.  Všechny děti 
se  snažily a většinou prokázaly  dobrou připra-
venost a zralost na školní povinnosti.  Rodiče 
dostali protokol ze zápisu s přehledem, jak si 
jejich dítě vedlo. Byli upozorněni, jak pracovat 
s dítětem do doby zahájení povinné školní do-
cházky a na které oblasti se především zamě-
řit. Nakonec si každý budoucí prvňáček vybral 
dárek, který vyrobili žáci školní družiny.

Začátkem června navštívili předškoláci vy-
učovací hodinu v některé z 1. tříd. 6. června 
proběhla informační schůzka rodičů budou-
cích prvňáčků s vyučujícími 1. tříd a zápis 
do školní družiny. 

Mgr. Věra Maňasová

Přehled umístění našich absolventů
Letos nám z devátých ročníků vychází 45 žáků, z osmých ročníků 1 žákyně a 3 žáci odchází 

z pátých ročníků. 

Zpráva o zápisu do 
1. třídy školního 
roku 2018/2019

název SŠ a SOU          Počet přijatých žáků

Gymnázium, Benešov – osmileté 3
Gymnázium, Benešov – čtyřleté 5
Obchodní akademie, Třeboň 1
Obchodní akademie, Neveklov 5
Obchodní akademie, Praha 3
Hotelová škola, Praha 1
Střední škola reklamní tvorby, Praha 1
Střední škola veřejnoprávní, Praha 1
Střední průmyslová škola, Praha 5
Střední průmyslová škola, Vlašim 2
Střední průmyslová škola, Jihlava  1
Střední zemědělská škola, Benešov 1
Střední škola technická, Praha 3
Střední škola automobilní a informatiky, Praha 1
Střední zdravotnická škola, Praha 1
Střední odborná škola a SZŠ, Benešov 5
Střední odborná škola a SOU, Vlašim 1
Integrovaná střední škola technická, Benešov 3
Střední odborné učiliště gastronomie, Praha 1
Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové 1
Střední odborné učiliště, Benešov 2
Střední odborné učiliště strojírenské, Mladá Boleslav 1

Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou správnou nohou!

Poděkování
Letos je to přesně 25 let, kdy jsem jako učitelka nastoupila do týnecké školy a 18 let, kdy jsem vykonávala funkci ředitelky.  

Rada města rozhodla o změně ve vedení školy, a tak k 31. 7. 2018 v týnecké škole končím.  
Děkuji všem svým zaměstnancům, žákům i rodičům za dlouholetou spolupráci a podporu.  

Nezbývá mi než popřát, aby se týnecké škole i nadále dařilo a vycházeli z ní šikovní žáci, kteří se v životě neztratí.
Hana Váňová

Protože 1. červen by měl patřit především dětem, uskutečnil se v tento 
den na nové škole „Dětský den“. Žáci 1. stupně si během dopoledne užili 
spoustu zábavy při nejrůznějších soutěžních disciplinách. Prokázali svou 
zdatnost a zručnost např. v jízdě na koloběžce, chůzi na chůdách, nosili mí-
ček na lžičce a házeli míčkem na plechovky, kuželky nebo do koše. Ve dvo-
jici si zkusili běh se svázanýma nohama a hlavu potrénovali při skládání 
puzzle. Nelehké bylo posílání papírového míčku pomocí lahve s vodou.

Za splnění discipliny žáci dostávali peníze, za které si pak nakupova-
li v obchůdku. Vybírat mohli nejen z mnoha sladkostí, ale čekaly na ně 
i sportovní potřeby, pastelky, sešity, knihy, pexesa, panenky, plyšáci  a další. 
Děkuji tímto všem, kdo přispěli cenami na dětský den.

Všechny soutěže si pro mladší spolužáky připravili žáci 9.A a 9.B pod 
vedením paní učitelek Evy Marvanové a Jany Hrdé. Jim patří největší dík, 
protože měli všechna stanoviště krásně připravená a dětem se věnovali 
po celou dobu konání akce.

Za 1. stupeň napsala Zuzana Krajánková

1. červen – Mezinárodní den dětí

Názor čtenáře
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V Týnci na hradě jsme se letos připojili 
k Festivalu Muzejních nocí již po osmé.

Zahájili jsme ji v 16.00 hodin vernisáží míst-
ní výtvarnice Lenky Útratové.

Lenka Útratová zde má již třetí samostat-
nou výstavu. Každým rokem o adventu vysta-
vuje též na společné výstavě Malířů Posázaví 
na hradě. Také ji návštěvníci potkávají na Ad-
ventních a Velikonočních trzích - kde před-
vádí staré tradice a připravuje dílny pro děti.

Na vernisáži, jsme si poslechli něko-
lik slov o jejím životě a tvorbě, na ky-
taru zahráli a zazpívali Vanda a Tomáš 
Rathanovi, přichystáno bylo i boha-
té občerstvení a návštěvníci si mohli 
osobně s výtvarnicí pohovořit a hlavně 
si prohlédnout její obrazy.

Lenka Útratová maluje hodně temperou, 
v posledních letech ráda používá tušovou 
kresbu a akvarel. Z témat se na výstavě objeví 
například motivy Týnce a jeho okolí, několik 
perokreseb Benešova, lidové kroje a v poslední 
době také přibyla hudební témata. Její výstava 
potrvá do půlky července.

Muzejní noc už má u nás na hradě svou tra-
dici a návštěvníci se na ni vždy moc těší. Kaž-
dý rok se snažíme přinést něco nového a zají-
mavého. Součástí Muzejní noci je každoročně 
prohlídka všech výstav v muzeu a v gotické 
věži. Letos si jich návštěvníci mohli prohléd-
nout celkem sedm. Dále je lákala krásná vy-
hlídka z gotické věže a samozřejmě naše 

rarita – letní sídlo kolonie netopýra velkého 
ve třetím patře věže. Pro děti jsme také při-
pravili pohádky u nás velmi oblíbené dvojice 
Evy Hruškové a Jana Přeučila. Letos zahráli 
Pražské pověsti. Děti si mohly vyrobit i plac-
ky a keramiku v tolik oblíbených dílničkách 
a nadšeně soutěžily o ceny.

V půl sedmé nás již čekal zlatý hřeb progra-
mu koncert Richarda Pachmana v rotundě. 
Ten na hradě vystoupil poprvé a jsme moc 
rádi, že tento skvělý a všestranný umělec 

naše pozvání přijal. Di-
váci možná znají jeho 
asi nejznámější dílo ora-
torium Mistr Jan Hus, 
které zpívá spolu s Ditou 
Hořínkovou. I z něj jsme 
si v sobotu mohli po-
slechnout několik skladeb 
včetně hitu Neodvolám. 
Krásná píseň z pera sa-
motného Jinřicha VIII., 
kterou složil pro Annu 
Boleynovou, dojala málem 
k slzám. Zazněly i skladby 
Aleluja nebo třeba Francis 
z alba Notre Dame. Ob-

rovský potlesk a několik přídavků bylo krás-
nou tečkou za letošní Muzejní  nocí a my už 
přemýšlíme, co zajímavého pro návštěvníky 
připravíme na příští rok.

Magdalena Timplová

Muzejní noc na hradě

Konec školního roku a zejména měsíc červen má pro nás „školou povin-
né“ svoje kouzlo. Těšíme se na prázdniny, sluníčko nám svítí do oken,vez-
meme si knížku a jdeme si číst ven. Zvládneme i věci, na které jinak moc 
nezbývá čas. 

„Cesta do minulosti“ – to je název akce, kterou zažila třída 4. B v pondělí 
18. června. Jednalo se vlastně o orientační běh, na jehož trase na děti če-
kalo 12 otázek z naší historie – od období pravěku až po novověk. Jelikož 
děti toto učivo baví a zajímá, byla pro ně hračka správně odpovídat a vyluš-
tit tak tajenku. V další fázi cesty pak musely společně vypočítat matema-
ticko–historický příklad, za který dostaly mapu. A konečně mohly hledat 
poklad… Ze samotvrdnoucí hmoty pak modelovaly misky, Venuše nebo 
další zajímavosti.

Moc děkuji maminkám Evám za plánování akce, nadšení pro věc a veš-
kerou jejich pomoc.

Chtěla bych ještě poděkovat všem rodičům za spolupráci během uplynu-

lých 4 let, kdy jsme měli možnost setkávat se a prožívat osudy jejich dětí. 
A velké DĚKUJI všem dětem z mé třídy za báječné 4 společné roky.

Mgr. Zuzana Krajánková, třídní učitelka

Třída 4. B

Na 200 tanečních párů z celé České re-
publiky se 9. června sjelo do Hotelu TÝ-
NEC v Týnci nad Sázavou na postupovou 
soutěž v latinskoamerických a standard-
ních tancích Cena Posázaví. Akci pořáda-
la společnost Posázaví o.p.s. ve spolupráci 
s Taneční školou SALTA Jitky a Karla 
Maršálkových, městem Týnec nad Sázavou, 
Miroslavem Němcem a Českým svazem ta-
nečního sportu.

„Soutěže se zúčastnily taneční páry od dět-
ských po dospělé. Díky vedoucímu soutěže Pav-
lu Kojetínovi měla akce spád a i při tak velkém 
počtu soutěžících proběhla bez problémů,“ řekla 
ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohun-
ka Zemanová. Velký zájem tanečních párů 
přisuzuje i hodnotným cenám v podobě 
originálních skleněných medailí, pohárů 
a váz, které vznikly v Huti František v Sá-
zavě.

Taneční soutěže mají v Týnci dlouholetou 
tradici. První klání se uskutečnilo už v roce 
2003 pod názvem Posázavský střevíc a zú-
častnilo se ho 270 tanečních párů. Od té 
doby se s několika přestávkami a pod změ-
něným názvem pořádají až do současnosti.

Jaroslava Tůmová

Taneční páry soutěžily v Týnci nad Sázavou o cenu Posázaví

          

                                       2018 

           Velké výkony malých pěvců a herců 

Letošní letní vystoupení dětí z pěveckých a dramatických kroužků na 
sále kulturního centra TÝNEC (neděle - 20.5.) bylo tematicky opět 

velmi pestré.  Všichni účinkující zápasili s nervozitou. Byla ale 
zbytečná ! Výsledek byl zaslouženě odměněn potleskem od publika 

z řad rodičů a přátel. 

 

Prosím, nahlédněte pod pokličku … 

 

Úvod patřil pěveckému kroužku v DISCO rytmu 

 

 

… následovala pohádka JAK ŠLO VEJCE DO SVĚTA ! 

          

… a na závěr nás pobavila – SNĚHURKA 

 

 

Krásné prosluněné léto všem, brzy se vám opět připomeneme! 

Za dětské umělecké kroužky Studia 3, Mgr. Tereza Kadlecová 
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Ve středu 18. dubna se ve Společenském 
centru v Týnci nad Sázavou konala výroční 
členská schůze SZP a seniorů Týnec nad 
Sázavou. Sešli se členové nejen z Týnce nad 
Sáz., ale i širokého okolí. 

V kulturním programu vystoupily děti 
z MŠ Týnec pod vedením pí.učitelky Jalo-
vecké a malé mažoretky. Byly předneseny 
zprávy o činnosti a hospodaření spolku, 

zpráva revizní komise a plán práce na rok 
2018. Také v letošním roce jsou připravová-
ny akce, o které je velký zájem z řad členů 
spolku. Např. relaxační pobyty v Lázních 
Bechyně a rekondiční pobyty v Jizerských 
horách (vždy ve dvou termínech), 2x jed-
nodenní zájezdy turistů a zájezdy na pla-
vání (jarní a podzimní vždy 5x)do bazénu 
na Měřín.

V diskusi vystoupili hosté, místostarosta 
města Týnce Bedřich Pešan a starosta obce 
Krhanice Aleš Papoušek, kteří kladně hod-
notili činnost a výsledky spolku.

Své členy a veřejnost informujeme o ak-
cích též ve vývěsních skříňkách, které máme 
proti Lidlu a OD Hruška.

Za výbor SZP a seniorů  
Jiřina Kafková

výroční členská schůze Spolku zdravotně postižených  
a seniorů Týnec nad Sázavou 

Jak třídíme v MŠ
Od počátku našeho společného působení 

v nové budově MŠ, se snažíme rodiče „našich“ 
dětí zapojovat do některých akcí. Každý škol-
ní rok jsme vyhlásily „domácí tvořivou dílnu“ 
a zadaly dětem i rodičům úkol něco společně 
vyrobit. První rok to byl skřítek Podzimníček, 
další výroba sluníčka, papírového velikonočního 
vajíčka, podzimního draka, následoval domeček 
a jarní květina. Děti nám nosily opravdu krásné 
výtvory, které se svými rodiči vyrobily a my jsme 
nikdy nezapomněly jejich snahu odměnit.

Při příležitosti 10. výročí výstavy „Jak třídíme“, 
kterou pořádá paní učitelka Kellnerová s dětmi 
z 5. třidy, jsme oslovily rodiče, aby na toto téma 
s dětmi něco vyrobili, namalovali nebo nakreslili.

Opět se sešlo mnoho překrásných výtvorů, ze 
kterých mnohdy přecházel zrak.

Někteří zrecyklovali papír nebo plast a vyro-
bili krásná zvířátka (Lucka chobotnice, Janička 
housenku, Alex tučňáka, Adélka pavouka, Eliška 
kočičky, Páťa želvu, Jára housenku a sovu).

Jiní zase vyrobili didaktickou pomůcku pro vý-
uku „třídění odpadu“ (Terezka-odpadový koláč, 
Eliška, Laura a Amélka kontejnery).

Další se zaměřili na výzdobu interiéru a při-
nesli obrazy (Olívka, Adam), domečky z Tetra 
Paku (Terezka), kytičku (Eliška), mašinku, plas-
tové křeslo (Matyášek). Na dopravní prostředky 
nezapomněli: Danda (mašinku) a Alexandra 
(hausbot).

Na praktičnost vsadili a vyrobili: misku 
na bonbony (Sabina), talíř na polévku (Adam), 
koště (Eliška), robota Odpadkožrouta (Filip) 
a krabičku na použité barerie (Tomášek). Ne-
můžeme zapomenout na papírovou kytaru, 
která doopravdy hraje (Ema).Všem kteří tvořili 
patří velký dík a odměna je nemine.

Nesmíme zapomenout na naše budoucí školá-
ky, abychom jim popřáli ve škole hodně úspěchů 
a budeme se těšit, že nám  třeba přinesou ukázat 
svoje první vysvědčení. 

Pavla a Naďa, učitelky 7. třídy MŠ

Poděkování
Nejdražší paní učitelko Zuzano Krajánková,

moc děkujeme za Vaše každodenní milé úsměvy,  
dobrou náladu, inspirativní přístup  

a laskavé chování. 
Naučila jste nás mnoho úžasných věcí,  

které se nám budou hodit celý život  
a my si toho vážíme. 

Budete nám moc chybět.

S láskou žáci 4. B. 

Atletický víceboj MŠ ve vlašimi
29. května se konalo krajské kolo atletického víceboje MŠ ve Vlašimi. 

Zúčastnilo se 13 družstev z benešovského a kolínského okresu.  Ani 
letos nechyběla naše MŠ. Po pečlivém výběru jsme sestavili družstvo 
ze 7 děvčat a 7 chlapců. Od dubna jsme chodili pravidelně trénovat 2x 
týdně na hřiště u ZŠ. Tímto děkujeme paní ředitelce a pedagogům ze 
ZŠ, že nám to v dopoledních hodinách umožnili. V tréninku jsme se 
zaměřili na běh, hod, skok a štafetu. Nakonec jsme po třech prvních 
místech v letech 2015 – 2017 vybojovali  krásné 2. místo za MŠ Vla-
šim – Velíšská.

Zasloužily se o to tyto děti: T. Žáčková, N. Zlámalová, N. Jandová, 
K. Vašková, S. Sarköziová, A. Palečková, N. Kondelová, J. Jetýlek, D. 
Jetýlek, M. Bernard, D. Moravec, O. Stibůrek, F. Šemík, S. Černý.

Dětem gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších sportovních ak-
tivitách.

J. Jalovecká 
M. Rýdlová

Ve středu 30. května ve 13 hodin odpoledne začal velký fotbalový zá-
pas 3 družstev na fotbalovém stadionu v Týnci nad Sázavou. Proběhl 
zde 10. ročník turnaje o putovní pohár školních družin. 

Počasí nám přálo a atmosféra byla, jak se na fotbalový zápas patří, 
bojová. Nechyběli fanoušci z řad rodičů i spolužáků, kteří pro své týmy 
dělali, co mohli. Turnaj svým vystoupením oživily roztleskávačky, kte-
rým se jejich vystoupení opět povedlo.

Výsledek turnaje byl následující:
1. místo  ŠD Týnec Komenského
2. místo  ŠD Týnec Benešovská
3. místo  ŠD Krhanice
Zbývá ještě poděkovat všem zúčastněným a fotbalovému klubu v Týnci 

nad Sázavou za poskytnutí zázemí a podporu malým sportovním talentům. 
M. Hranostýlová

Fotbalový turnaj školních družin
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V úterý 24. dubna 2018 odpoledne byl 
uspořádán pro seniory výlet do muzea 
v Jawě na Brodcích. Sešli jsme se před DPS 
a společně přes lávku, kde jsme udělali spo-
lečné foto v pozadí s halou, jsme se přesu-
nuli k Jawě. Tam nás přivítal pan František 
Hruška, který nás provedl celou expozicí, 
která je umístěna v horním patře budovy. 

Postupně jsme procházeli jednotlivé části 
a prohlíželi si vyrobené exponáty od začát-
ku až do současnosti. Na panelech pak byly 
fotografie a popisy, jak se vše vyvíjelo a mě-
nilo.

Mnozí z přítomných zavzpomínali 
na dobu minulou, protože Jawa byla pro ně 
druhým domovem. Po absolvování dvouho-

dinové prohlídky jsme se plni dojmů vraceli 
domů.

Jménem účastníků chci poděkovat panu 
Hruškovi, který měl velmi zajímavý výklad 
v průběhu celé návštěvy. Akce se, dle vyjá-
dření přítomných vydařila k jejich spokoje-
nosti.

Organizátorka akce Jiřina Kafková

Senioři z Týnce nad Sázavou v muzeu v JAWĚ na BrODcÍcH 

V době studijních prázdnin mezi přednáška-
mi o Českých dějinách, se dne 17. května vypra-
vili posluchači týneckého střediska Univerzity 
třetího věku na nedaleký Chvojen, aby si po-
slechli zasvěcený výklad znalce zdejších pomě-
rů, pana Václava Potůčka, který se velkou měrou 
zasloužil o záchranu a obnovu tohoto kostelíka 
z roku 1217, zasvěceného svatému Jakubovi 
a Filipovi.

   Pan Potůček nám poutavým způso-
bem předestřel celou historii zdejšího mís-
ta, objeveného Kelty již před 2 500 lety. 

Mohli jsme navštívit místa 
nabitá pozitivní energií, kde 
lze při delším pobytu očistit 
tělo i duši, ale také místo se 
silnou negativní energií, které 
pravděpodobně sloužilo Keltům k trestání pro-
vinilců.

Při prohlídce samotného kostela jsme zhlédli 
fresku o velikosti 4 x 5 metrů, na níž jsou zná-
zorněni patroni kostela, svatý Jakub a Filip, 
kteří vedou obětního býčka. Velmi zajímavé je 
i vyobrazení sluneční soustavy podle řeckého 
geografa, matematika, astronoma a astrologa 
Ptolemaia, kde Země je středem vesmíru.

Nejhodnotnější částí výzdoby kostela je však 
freska pekelné stvůry Le-
viathana (napůl had, napůl 
drak), která požírá lidi v pekle.

Závěrem jsme byli upozor-
něni i na dlažbu kostela, kde 

vedle náhrobních desek jsou kachle, které 
pocházejí z dílny již dnes neexistující-
ho kláštera Stětí svatého Jana Křtitele 
na ostrově svatého Kiliána (soutok Vl-

tavy a Sázavy).
Závěrem jsme vedle společného fota, popřá-

li našemu průvodci, panu Václavu Potůčkovi, 
hodně sil a hlavně zdraví do dalších let této zá-
služné činnosti.

 Za posluchače Univerzity třetího věku
Tomáš Jirásek

Duben je každoročně měsícem, kdy je turistic-
ká sezona již v plném proudu. Nebylo tomu ani 
jinak u nás v Týnci nad Sázavou. Pořádali jsme 
14. 4. už 41. ročník DP Posázavím – krajem Jana 
Morávka. Přes tři sta účastníků se těšilo z pěk-
ného počasí a z krásné jarní přírody našeho Po-
sázaví.

Počasí nám přálo i v den autobusového zájezdu 
do Jižních Čech. První zastávkou byla rozhledna 

Rýdův kopec u Děbolína, odkud většina z nás šla 
cca 6 km trasu do Jindřichova Hradce, kde byl 
cíl našeho zájezdu. V Jindřichově Hradci jsme 
navštívili fontánu, která tryská každou celou ho-
dinu na jinou hudbu, dále pak zámek, Černou 
věž, různá muzea a další pamětihodnosti tohoto 
města.

Marie Šlesingerová, Jarka Raková,  
KČT Týnec nad Sázavou

Studenti U3v poznávají historii svého okolí

Turistické jaro KčT Týnec

Spolek zdravotně postižených a seniorů 
Týnec nad Sázavou uspořádal pro své členy 
zájezdy na plavání v bazénu na Měříně v jar-
ních měsících letošního roku. Začínali jsme  
11. dubna a po čtrnácti dnech vždy ve středu 

jsme vyjeli celkem 5x. Opět byl zájem z řad 
členů spolku, takže autobus se plnil od Týnce 
n. S. přes Chrást, Krhanice, Lešany a Netvo-
řice. Každý si tam pak užil dle svého výběru. 
Velký bazén, vířivku, různé proudy na masíro-

vání a i tobogán. Spokojeni jsme se pak vraceli 
do svých domovů.

Děkujeme vedení města, které nám přispívá 
na dopravu při této akci.

Za výbor SZP a seniorů  Jiřina Kafková

SZP a seniorů Týnec nad Sázavou – plavání na Měříně – jaro 2018

Dne 16. 7. 2018 uplyne 10 let, kdy nás  
navždy opustil pan František Krucký  

z Krusičan. Za příbuzné, známé i sousedy  
vzpomíná paní Anna Fričová ( Krucká )  

s rodinou.

vzpomínka

Foto: Z. Kelner, Benešovský deník
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Opět za krásného počasí, se 25. května ko-
nalo v zahradě Hotelu Týnec nad Sázavou 
sportovní odpoledne pro děti na téma Máme 
rádi zvířata. 112 dětí plnilo 15 úkolů. Pro-

cházely pavučinou, na želvím krunýři nosily 
malé želvičky, hrály si na psa-stopaře, plazily 
se jako hadi, na chůdách znázorňovaly žirafy, 
běhaly „na koni“ parkour, skoky přemísťovaly 
klokaní miminko, na lžíci nosily vejce, na laně 
si hrály na opice, chytré kočky po hmatu 
hledaly různé předměty, tygři lovily potravu 
(bonbony) a datel pinzetou vyzobával žela-
tinové žížalky z kmene stromu. Děti plnily 
ještě další úkoly a dokonce si zkusily i podo-
jit kravičku. Jako doprovod přišlo s dětmi cca 
200 rodičů, prarodičů a známých. Soutěžící 
děti dostaly drobné ceny a všichni účastníci 
buřtíky, které si hned opekli. Škoda jen, že 

zábavné sportovní odpoledne nevyužilo víc 
dětí, na které jsme se důkladně připravovali. 
Přijďte se s námi pobavit zase za rok.

Věra Junová

Odbor sportu pro všechny tj Týnec nad Sázavou, z. s., 
s podporou města Týnec nad Sázavou,  
pořádal v květnu opět dvě akce pro veřejnost

První akcí byla v sobotu 19. května atletická 
olympiáda rodinných dvojic – Roolympiáda. 
Děti v areálu ZŠ na sídlišti běhaly sprint, ská-
kaly do dálky a házely malým míčkem v sed-
mi věkových kategoriích od 2 do 9 let. Aby 
se nikdo nenudil, než bude zpracovaná vý-
sledková listina hlavního trojboje, plnily děti 
společně s rodiči ještě další 3 netradiční disci-
plíny - běh ve dvojici, kdy rodič běžel s ruka-

ma spojenýma za zády, hod nafukovacím ba-
lónkem a skok do dálky – dítě i rodič z místa 
„žabákem“ snožmo. Výkony rodinných dvojic 
se sčítaly, a tak se rodiče snažili co nejvíc pod-
pořit děti svými výsledky. Po ukončení závodů 
dvojic následovalo vyhlášení výsledků. 

Z trojboje dětí si vždy první tři děti  
v každé kategorii odnesly opravdovou medaili, 
diplom a pěknou cenu. Za netradiční trojboj 

rodinných dvojic dostaly všechny děti hezký 
diplom, malou medaili a drobnou cenu. Ni-
kdo neodešel s prázdnou. 

Letos se konal již 11. ročník, ovšem prv-
ní ročník, kdy závody nebyly ve všední den, 
ale v sobotu. Chtěli jsme závody zpřístupnit 
více rodinám, opak byl pravdou. Zúčastni-
lo se „jen“ 24 dvojic, oproti cca 40 dvojicím 
v minulých letech. Věříme, že 12. ročník bude 
s vyšší účastí.   

Elitní fotbalové týmy, účastnící se letošní-
ho McDonald's Cupu, se sjely do Vlašimi 
a na hřišti druholigového FC Sellier-Bellot 
Vlašim odehrály druhé krajské finále. Vítězem 
se stala fotbalově proslulá Základní škola Pří-
bram – Březové Hory s fotbalovou třídou v níž 
už vyrostla řada velkých hráčů.

Na úžasném 2. místě se umístil tým hráčů ze 
ZŠ Týnec nad Sázavou ve složení: Matěj Kos, 
Tomáš Beránek, Denis Klein, Jan Franěk, Voj-

těch Hruška, Jakub Mikita, Matěj Liška, Petr 
Fousek, Matěj Rosenvald, Filip Netzold, Filip 
Breburda, Kateřina Pořízková, Michal Petrá-
šek, Radek Doležal a Matyáš Bittner s trené-
rem a učitelem Petrem Macháčkem.

Je to nejlepší výsledek naší školy ve dvaceti-
leté historii konání turnaje!

V individuálních oceněních se ale dosta-
lo i na hráče z jiných klubů. Nejlepší hráčkou 
byla Lucie Chumanová z Jesenice a nejlepším 

brankářem Petr Fousek z Týnce nad Sázavou. 
Nejrychlejším střelcem turnaje byl Josef Kučera 
ze ZŠ Unhošť, ten skóroval za 1 minutu a 34 
vteřin.
Krajské finále McDonalds Cupu, Vlašim 
(16. 5. 2018)

Kategorie B. (r. 2008 – r. 2006):
1. ZŠ Příbram – Březové Hory
2. ZŠ Týnec nad Sázavou
3. 6. ZŠ Kladno
4. ZŠ Vorlina Vlašim
5. ZŠ Žebrák
6.  ZŠ Sunny Canadien International School 

Jesenice
Petr Macháček

Obrovský úspěch týneckých fotbalistů na McDonald's cup!

V sobotu 14. dubna se uzavíral v kostelecké tě-
locvičně šestým kolem Okresní pohár žen. Pořa-
datelství se ujaly týnecké ženy, kterým nadrobil 
trochu starostí Kácov, který se na poslední chvíli 
z turnaje odhlásil. I tak na kostelecké palubovce 
přivítaly čtyři družstva, která se utkala každý s ka-
ždým. Bojovalo se především o třetí místo v ko-
nečné tabulce, na které měly zálusk tři týmy. Nej-
lepší výchozí pozici měly naše kadetky, kterým 
stačil uhrát po odstoupení Kácova v celém turnaji 
pouhý jeden set. Ale nutno říci, že se na něj děv-
čata řádně nadřela. 

To týnecké ženy si turnaj náležitě užívaly. Již 
před turnajem si dobrými výkony v celém roč-
níku zajistily celkové vítězství v Okresním po-
háru a obhájily tak již po několikáté za sebou 
titul Přeborníka okresu. I na tomto měření sil 
šly od prvních výměn za svým cílem a propluly 
turnajem bez ztráty jediného setu. Nejdříve si 
poradily 2:0 s kadetkami, a poté stejným pomě-
rem i s Čerčany a Kunicemi. 

Za to naše mladší volejbalové naděje po pro-
hře v úvodním zápase s Týncem A tahaly 
za kratší konec i v utkání s Kunicemi. V obou 
setech se jim nepovedl vstup do utkání, a tak 

na vytoužený set měly už jen po-
slední šanci v zápase proti Čerča-
nům. Ty předvedly nejlepší výkon 
v sezóně a našim děvčatům úkol 
pořádně ztížily. Po celkem hladké 
výhře Čerčan v úvodním setu se 
hrál vyrovnaný druhý set, který 
rozhodovala napínavá koncovka. 
V té k naší velké radosti měly více 
štěstí naše hráčky, které si tímto 
setem zajistily celkové třetí místo 

v Okresním poháru žen. Nic na tom nezměnil 
ani tiebreak, ve kterém se z vítězství radovaly 
Čerčany. 

Třetí dubnovou neděli se vydalo naše žactvo 
k poslednímu vystoupení v Okresním přeboru 
v ročníku 2017 – 2018. Turnaj uspořádal na své 
palubovce tentokrát oddíl Jiskra Zruč nad Sáza-
vou a bylo na co koukat. Našemu žactvu se v ce-
lém turnaji dařilo a ve vyrovnaných zápasech se 
vždy dokázalo prosadit v rozhodující třetí sadě. 
Postupně zvládlo porazit shodně 2:1 na sety 
týmy Postupic, Kácova A, domácí Zruč nad 
Sázavou i pozdějšího vítěze celého ročníku tým 
Kunic. Po úspěšném turnaji si připsalo do tabul-
ky 8 bodů a v celkovém součtu se mohlo radovat 
ze stříbrných medailí. 

Po skončení mistrovských zápasů v Okresním 
poháru pořádáme v průběhu května smíše-
ný turnaj dětí. Tentokrát jsme turnaj připravili 
v sobotu 26. května na antukovém hřišti v areálu 
Sokolák. Pro letošní ročník jsme zvolili trochu 
netradiční model skladby družstev, kdy se děti 
z Týnce, Kunic, Čerčan a Benešova namícha-
ly mezi sebou a vytvořily tři družstva. Čtvrtým 
do party bylo družstvo našeho žactva, které si 

chtělo vyzkoušet, jak obstojí v konkurenci svých 
starších kamarádů a kamarádek. Týmy se utkaly 
systémem každý s každým na dva vítězné sety. 
O vítězi poté rozhodovala celková tabulka. 
Všechny zápasy byly dost vyrovnané a děti bo-
jovaly doslova o každý míč. Černým koněm tur-
naje se trochu nečekaně stalo naše žactvo, které 
po úvodní prohře s Motýlky nečekaně přehrálo 
v tiebreaku 15:6 Michalův tým a pak dokázalo 
do vítězného konce dovést i zápas s Píďalky. 
Ve vyrovnané tabulce jim tato dvě vítězství vy-
nesla zasloužené druhé místo.  Z celkového ví-
tězství se bez ztráty setu radovaly děti z týmu 
Motýlci a mohly tak zvednout nad hlavu pohár 
pro vítěze. Bronzové medaile s cenami si vybo-
joval tým Michala. Těsně pod stupni vítězů se 
umístily Píďalky.  

Závěrem bychom rádi poděkovali městu Tý-
nec nad Sázavou za poskytnutí finanční dotace 
na tento turnaj, který si děti náležitě užily a už 
teď se těší na další ročník. Rovněž všem gratu-
lujeme k úspěšné representaci našeho oddílu 
a přejeme ať se minimálně takto daří i následu-
jících ročnících. 

Jaromír Kuchta

Závěr volejbalové sezóny 2017 – 2018
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Týnecké Tandemy

republikové finále ve sportovní gymnastice

SG Týnec nad Sázavou vybojovala  
účast na republikovém finále  
ve sportovní gymnastice!

Tradiční Týnecké tandemy se konaly 10. 
června a netradičně v sokolovně ve Zboře-
ném Kostelci. Letos jsme bohužel museli 
zklamat hned několik oddílů, které k nám 
na tandemy každoročně jezdí a vždy se 
hrozně těší, že těmito originálními závody 
uzavřou sezónu. Týnecké tandemy jsou to-

tiž závody dvojic a každá dvojice musí nejen 
splnit povinné předepsané prvky, ale také 
předvést nějaký společný takzvaný tande-
mový prvek. Proto jsou zde často k vidění 
opravdu zajímavé akrobatické kousky a děti 
tyto závody samozřejmě hrozně baví. 

Týnecká děvčata si to letos musela „rozdat“ 

pouze mezi sebou. Ve Zbořeném Kostel-
ci totiž nemáme potřebné nářadí, abychom 
tento závod mohli uspořádat v odpovídající 
kvalitě a rozměrech. Na tandemy do Týnce 
totiž vždy přijíždí kolem 160 dětí! Snad je 
už příští sezónu budeme moci přivítat v nové 
hale. 

výsledky jednotlivých kategorií:

Kategorie Mladší žákyně I. Kategorie Starší žákyně IV.
1.místo: Kubíčková Marie – Šprinclová Marie 1.místo: Havránková Lucie – Valentová Jana
2.místo: Toröková Štěpánka - Kubíčková Marie 2.místo: Semíková Julie – Minářová Lenka
3.místo: Martincová Lucie - Šprinclová Marie 3.místo: Hertlová Tereza – Koudelová Ester
Kategorie Mladší žákyně II.A Kategorie Mladší žákyně II.B
1.místo: Žabová Karolína – Žabová Kateřina 1.místo: Koptišová Tereza – Kmošková Markéta
2.místo: Rytinová Nela – Veselá Karolína 2.místo: Karešová Zuzana - Kmošková Markéta
3.místo: MacGregor Anna - Žabová Karolína 3.místo: Mašková Zuzana – Kopáňková Lucie
4.místo: Štěpánová Pavlína – Vedrová Anežka 4.místo: Buřičová Sára – Eichlerová Stella
5.místo: MacGregor Anna – Vaněčková Petra 5.místo: Koptišová Tereza – Koptišová Anna
Kategorie Starší žákyně III. Kategorie Mladší žáci
1.místo: Karešová Zuzana – Koudelová Ester 1.místo: Mojdl Vojtěch – Neuberger Simon
2.místo: Jašková Kristýna – Dundychová Eliška 2.místo: Patera Jan – Vedra René
3.místo: Krejčí Viktorie – Korcová Andrea Smíšené II.:
4.místo: Čížková Eliška – Krejčí Viktorie 1.místo: Švestková Barbora - Mojdl Vojtěch
Kategorie Zlaté tandemy 2.místo: Švestková Barbora - Patera Jan
1.místo: Valentová Jana – Kaprová Kateřina 3.místo: Vedrová Anežka - Vedra René
 4.místo: Vaněčková Petra - Neuberger Simon

všem moc gratulujeme a těšíme na vás na letním soustředění.

R.Součková 

Krajský přebor pro Středočeský kraj se letos 
uskutečnil 14. dubna v Dobříši. Po několi-
ka letech nebyl pořadatelem oddíl sportovní 
gymnastiky z Týnce nad Sázavou. Kvůli stále 
probíhajícím prací ve školním areálu jsme le-
tos nemohli uspořádat hned čtyři závody. Což 
pro náš oddíl znamená nemalé finanční ztráty 
za startovné a dobrovolné vstupné. A to ani 
nemluvím o tom, že v sokolovně ve Zboře-
ném Kostelci, kde aktuálně trénujeme, ne-
máme všechno potřebné vybavení. Přes to 
jsme vděční za to, že alespoň někde nám bylo 
umožněno trénovat. I přes tyto komplikace 
jsme dokázali přivézt spoustu medailí!

Na těchto závodech se soutěžilo v klasickém 
gymnastickém čtyřboji, tedy prostná, kladina, 
přeskok a hrazda. Za každou věkovou kate-
gorii mohl oddíl přihlásit pouze jedno druž-
stvo, tedy 4 závodnice v každé kategorii. Dalo 
se tak předpokládat, že zde budou ty nejlep-
ší z každého oddílu ve Středočeském kraji. 
Holky z Týnce ale bojovaly statečně, a proto 
přivezly pěkná umístění nejen v soutěži jed-
notlivců, ale také ve družstvech.

Kategorie mladší žákyně I  
(ročník 2009 a mladší) – 26 závodnic
9. místo – Lucie Kopáňková
11. místo – Marie Kubíčková
13. místo Anna Koptišová
17. místo – Ester Gašová
Jako družstvo se umístily na 3. místě.

Kategorie mladší žákyně II  
(ročník 2007-2008) – 32 závodnic
10. místo – Zuzana Karešová
11. místo – Markéta Kmošková
14. místo Zuzana Mašková
19. místo – Tereza Koptišová
Ve družstvech se umístily na 3. místě.

Kategorie starší žákyně III  
(ročník 2005-2006) – 24 závodnic
2. místo – Ester Koudelová  
(postup na republikové finále)
3. místo – Eliška Dundychová  
(postup na republikové finále)
5. místo – Kristýna Jašková
9. místo – Viktorie Krejčí
2. místo v soutěži družstev.

Kategorie starší žákyně IV  
(ročník 2003-2004) – 24 závodnic
3. místo – Lucie Havránková  
(postup na republikové finále)
4. místo – Marie Žáková  
(postup na republikové finále)
8. místo – Julie Semíková
9. místo – Lenka Minářová
Celkově zlato v soutěži družstev.

Kategorie dorostenky  
(ročník 2001-2002) – 6 závodnic
2. místo – Jana Valentová

Na republikové finále ve sportovní gymnas-
tice, které se konalo 11. – 13. května v Doubí 
u Třeboně tak z Týnce postoupilo 5 závod-
nic. 

Gratulujeme!
R. Součková

Druhý květnový víkend jsme se vydali 
na republikové finále do Doubí u Třeboně. 
Z našeho oddílu si postup na republikové fi-
nále vybojovalo hned 5 děvčat. Nutno říci, že 
konkurence byla opravdu veliká a my máme 
stále co trénovat. I přes to jsme přivezli pěkná 
umístění.

V kategorii starší žákyně III (ročník 2005-
2006) náš oddíl reprezentovala Ester Kou-
delová a Eliška Dundychová. Ester skonči-
la na 14. místě, nebýt dvou pádů z kladiny 
mohlo to být ještě lepší a Eliška vybojovala 

18. místo. V této kategorii závodilo celkem 43 
závodnic a jako družstvo skončil Středočeský 
kraj na 5. místě.

V kategorii starší žákyně IV (ročník 2003-
2004) jsme měli také dvě závodnice z Týnce 
a to Lucii Havránkovou a Marii Žákovou. 
Lucka skončila na krásném 19. místě a Ma-
ruška na 22. místě. Z celkového počtu 46 zá-
vodnic. Jako družstvo se umístily na 4. místě. 
Poslední kategorií, ve které jsme měli naši 
závodnici, byla kategorie dorostenek. Zde 
Janě Valentové o jeden skrčený palec utekl 

bronz, nakonec tedy krásné 
4. místo z 29 závodnic. Do-
rostenky ještě přidali 2. místo 
v soutěži družstev.

Nakonec byla vyhlášena 
ještě soutěž krajů, kde jsme 
konečně zvítězili a přivezli 
obrovský putovní pohár. Stře-

dočeský kraj tak po 4 letech 
shodil z prvního místa kraj 
Moravskoslezský.

R. Součková
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červenec
1. 4. – 30. 9. TÝNEC 100x  JINAK  
Výstava v hlavním sále muzea. Výstava předmětů s motivem Týnce k 700. výročí Týnce nad Sázavou.  
Pořadatel: město Týnec nad Sázavou, Městské muzeum, Vlastivědný klub, Turistický oddíl
1. 4. – 30. 9. ŘEMESLA A žIVNOSTI V TÝNCI  
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, Městské muzeum Týnec n./S. ve spolupráci s Vlastivědným klubem
15. 7. – 31. 8. VÝSTAVA MALÍŘŮ POSÁZAVÍ  
Výstava místních umělců k 700letému výročí Týnce nad Sázavou. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou, Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou.
So 14. 7. O PEJSKOVI A KOČIČCE 17:00
Letní divadelní scéna v Posázaví. Pohádky na letním pódiu hradu – sobota od 17.00 hod. Zuzka Fricová – O pejskovi a kočičce  
(vstupné dobrovolné). Pořadatel: město Týnec nad Sázavou, Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou.
16. 7 – 27. 7. WHITE CATS & BLACK DOGS´CAMP 5. ročník  
16. 7. 2018 08:00 – 27. 07. 2018 15:00; Společenské centrum Týnec nad Sázavou. Příměstský tábor pro děti 6-11 let ve Společenském centru Týnec. 
16. – 20. 7. 2018 a 23. – 27. 7. 2018. Po - Pá od 8:00 do 15:00; Mgr. Marcela Krejčíková - výuka jazyků AJ; tel.: 728 485 227 – dotazy k výuce AJ; 
e-mail: krejcikova@akkrejcik.cz; Zuzana Němcová DiS. – pořadatel tábora, pedagog; rezervace a dotazy k přihláškám tel.: 777 234 786; e-mail: 
nemcova@centrumtynec.cz
So 21. 7. O PRINCI Z KNÍžKY 17:00
Letní divadelní scéna v Posázaví. Pohádky na letním pódiu hradu – sobota od 17.00 hod. Honza Hrubec – O princi z knížky (vstupné dobrovolné). 
Pořadatel: město Týnec nad Sázavou, Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou.
So 28. 7. PERNÍKOVÉ CHALOUPKY 17:00
Letní divadelní scéna v Posázaví. Pohádky na letním pódiu hradu – sobota od 17.00 hod. Divadlo Incognito – Perníkové chaloupky (vstupné 
dobrovolné). Pořadatel: město Týnec nad Sázavou,  Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou.

SrPen
So 3. 8. – 4. 8.  ROCK PARK 
Vystoupení hudebních kapel na parkovišti před městským úřadem – ANOTHER ILLUSION, SABINA LUDÁNYIOVÁ, TNS, INACTION, 
BRUTÁLNÍ JAHODA, LADY PRAGA, ZELENINA, SALAMANDRA, IMODIUM, ZAKÁZANÝ OVOCE, NASTY RATZ.  
Vstup ZDARMA. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou
So 4. 8. TÝNECKÝ STŘEP 2018 10:00
Tržiště, dílny pro děti, předvádění řemesel, soutěže, prohlídka hradu, věže a výstav. Vstupné dobrovolné. Berounští měšťané- šerm –program  
k 700.  výročí Týnce nad Sázavou. Akrobacie a tance, žonglování, hry a soutěže, středověká hudba, Falconia – sokolnické ukázky, Divadlo – pohádky 
pro děti a dospělé, dílny pro děti, tržiště, ukázky řemesel. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou
So 11. 8. O STATEČNÉ MARGITCE 17:00
Letní divadelní scéna v Posázaví. Pohádky na letním pódiu hradu – sobota od 17.00 hod. Bářino toulavé divadlo – Pohádka o statečné Margitce. 
(vstupné dobrovolné) Pořadatel: město Týnec nad Sázavou, Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou.
So 18. 8. POPELKA 17:00
Letní divadelní scéna v Posázaví. Pohádky na letním pódiu hradu – sobota od 17.00 hod. Eva Hrušková – Popelka. (vstupné dobrovolné)  
Pořadatel: město Týnec nad Sázavou, Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou.
So 25. 8. AHOJ LÉTO 14:00
Začátek konání akce: 14.00 hod. Místo konání akce: Chrást – louka u kostela. Pořadatel akce: Osadní výbor Chrást
So 25. 8. NETOPÝŘÍ NOC 19:00
Naučná stezka pro děti, přednáška o životě netopýrů, pozorování kolonie netopýra velkého, dílny pro děti, procházka k řece s ultrazvukovými 
detektory (vstupné dobrovolné). Pořadatel: město Týnec nad Sázavou, Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou

	
	
	

	
	
	 	

	
	
	
	
	
	

OTEVÍRACÍ	DOBA	
	

 

VÝZVA	POŘADATELŮM	AKCÍ	PRO	VEŘEJNOST	
	

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

jiní	pořadatelé	a	předejdete	tak	souběžnému	pořádaní	akcí	a	nižší	návštěvnosti	☺ .	
	

 Informace	nám	můžete	předat	osobně,	telefonicky	nebo	emailem.	
	
	

Turistické	informační	centrum,	Klusáčkova	2,	Týnec	nad	Sázavou	
Tel.:	317	729	050,	775	290	032,	email:	ic@centrumtynec.cz	

Město	slaví	700	let	
první	písemné	
zmínky.	Máme	pro	
Vás	Výroční	vizitku	i	
trička	ve	třech	
barvách.		
Děkujeme	Městu	
Týnec!		
	

Červenec	–	Srpen	
PO	8:00	–	18:00	
ÚT	8:00	–	18:00	
ST	8:00	–	18:00	
ČT	8:00	–	18:00	
PÁ	8:00	–	19:00	
SO	9:00	–	19:00	
NE	9:00	–	14:00	

Areál hradu Týnec n/S.

Sobota 1. 9. 2018
14.00 – zahájení festivalu 

Vílí poklad – Dipona Louňovice

15.00 Equites – šerm u rotundy

15.20  Pohádka z písniček  
– Lenka Hamajdová

16.00 Paul Merild – kouzelník

16.45 Equites – šerm u rotundy

17.00 Nebojsa – Bářino toulavé divadlo

19.00  Dva muži v šachu  
– premiéra Divadlo Netopýr

Večerní prohlídka věže   DOPROVODNÝ PROGRAM
• dětský koutek • modelování • převlékárna • malování
• tvorba z papíru • hry zručnosti • zatloukání hřebíků • lukostřelba

V případě nepříznivého počasí, program v galerii muzea

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

divadlonetopyr@seznam.cz      www.divadlonetopyr.cz       tel.: +420 733 528 503

Začátky divadelních vystoupení jsou orientační. Během odpoledního bloku 
pohádek, může dojít k mírnému časovému posunu. Děkujeme za pochopení.

Pořadatel: Divadlo Netopýr z.s. za přispění  
Města Týnec nad Sázavou

Změna programu vyhrazena

1318 2018

LET MĚSTA
1318 – 2018

700 1318 2018

1318 2018

LET MĚSTA
1318 – 2018

700 1318 2018

www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

Kalendář akcíTýnecko
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Výstava
   malíru

     Posázaví
Albrechtová
Albrecht
Krch
Němcová
Svobodová
Stárková - Timplová
Útratová
Žížala

Společná prodejní výstava obrazů 
malířů z Týnce a okolí
15. července - 30 . září 2018
Hrad a  muzeum Týnec nad Sázavou
Otevřeno: st - ne, 10.00-12.00 /
13.00-17.00 hodin

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

Město Týnec nad Sázavou

ANOTHER ILLUSION

3. - 4. srpna 2018
parkoviště před městským úřadem Týnec nad Sázavou

Vás zve

SABINA LUDÁNYIOVÁ
TNS

INACTION
BRUTÁLNÍ JAHODA

LADY PRAGA
ZELENINA

SALAMANDRA
IMODIUM

ZAKÁZANÝ OVOCE

NASTY RATZ

LIONHEART

POST IT

CROSSROADS

 

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

Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audiozáznam za účelem prezentace města. Data mohou být zveřejněna
v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.

Změna programu vyhrazena.

VSTUP ZDARMA

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

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.

A   
1/1 celostrana
192 x 272 mm 

4 356 Kč
(50% SLevA 2 178 Kč)

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)

c   
1/3 strany

134 x 87 mm 
1 694 Kč

(50% SLevA 847 Kč)
Řádková inzerce
cena za 1 řádek

242 Kč
(50% SLevA 121 Kč)

D   
1/4 strany

94 x 134 mm 
1 331 Kč

(50% SLevA 666 Kč)

e   
1/8 strany

65 x 95 mm 
726 Kč

(50% SLevA 363 Kč)

FOrMáTy A ceny InZerce
Občané a podnikatelé v Týnci nad Sázavou mají SLevU 50% 

Inzeráty do 

posílejte na
radnice@mestotynec.cz

Uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

TýnecKýcH
LISTů 

je v pátek 3. srpna 2018. 
Tento termín je závazný.

TýnecKýcH
LISTů

Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci do výroby a konstrukce do trvalého 
pracovního poměru v oboru výroby nerezového nábytku. Předcházející zkušenosti ze 
stejného (zámečník, chlaďař, svařeč) nebo příbuzného (např. truhlář, elektrikář) oboru 

jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami  
MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

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

NástuP iHNeD NebO Dle DOHODy.

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

NAbÍDKA 
ZAMĚstNáNÍ

Obrobna METALIK spol. s r. o. přijme  
do svého přáte lského kolektivu
na Racku  (Benešov) svědomité 
a pracov ité spo lupracovníky na poz ic i:  

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

OBSLUHA  CNC  STROJŮ
KONTROLOR/KONTROLORKA

POMOCNÝ  DĚLNÍK  VE  VÝROBĚ

                             

Užijte si angličtinu s námi ☺ 

Rozšiřujeme tým - hledáme bezva  

lektora / lektorku Aj pro děti 
- máme téměř 200 žáčků v Týnci, Benešově a Jílovém 
- učíme hravě a efektivně v malých skupinkách. Mluvíme anglicky. 
- kalibrujeme se na mezinárodní systém zkoušek Cambridge YLE 
Umíte dobře anglicky a chcete pracovat s dětmi? Zaškolení zajistíme. 
Ozvěte se Evě Hrubé mailem: tynec@mortimer-anglictina.cz 

Kosmetická péče 
JANA LACINOVÁ 

OBJEDNÁVKY na tel.: 606 280 199

celkové i částečné ošetření pleti včetně 
kosmetické masáže
ošetření všech typů pleti včetně aknózní 
a problematické
používám českou přírodní a bio kosmetiku
depilace teplým voskem
barvení řas a obočí
DéLKA OŠETŘENÍ CCA 1,5 HODINY

SPIRÁLA Týnec nad Sázavou, Pěší 191

POnDĚLÍ a STŘeDA 
8.00 – 11.00 / 11.30 – 17.00

STŘeDA až neDĚLe 
10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

OTevÍrAcÍ DOBA MĚSTSKéHO úŘADU

OTevÍrAcÍ DOBA  
HrADU A MĚSTSKéHO MUZeA

více informací na:
www.mestotynec.cz 



červen / červenec  2018 týnecké listytýnecké listy červen / červenec  2018

26 27www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

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

Poděkování a blahopřání
uveřejňujeme ZDArMA

Své příspěvky můžete zasílat na:
     radnice@mestotynec.cz
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Areál hradu 
Týnec nad Sázavou

Tyneckyý
strep

10.00 Zahájení – 700 let hradu Týnec nad Sázavou
10.30 Středověká hudba – Dei Gratia
11.00  Jarmila Vlčková – Pohádka pro děti – Šípková Růženka
12.00 Kejklíř Slávek - žonglování pro malé i velké
12.30  Středověká minidělostřelba – Míla Vaváček
13.00  Kejklíř Slávek – žonglování pro malé i velké
13.30 Středověká groteska a hra s katapultem – Aesculus
14.00 Středověká hudba – Dei Gratia
14.30  Středověký turnaj –  Aesculus a Berounští měšťané
14.50 Středověká minidělostřelba – Míla Vaváček
15.30 Jan Bílek – Pohádka pro děti – Bajaja
16.30 Středověká hudba – Dei Gratia
17.00  Falconia - historické sokolnické ukázky
17.30 Středověká hudba – Dei Gratia
18.00 Kejklíř Slávek – žonglování pro malé i velké
18.30  Richard Pachman – koncert k výročí 700 let města Týnec n /S

sobota
4. srpna 2018

Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio záznam za účelem prezentace města.
Data mohou být zveřejněna v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.

Změna programu vyhrazena

Dílny a soutěže pro děti / Hrnčířská dílna / Keramika / Výstavy
Tržiště / Občerstvení zajištěno / Vstupné dobrovolné
Pořádá město Týnec nad Sázavou
Více informací na www.mestotynec.cz/muzeum


