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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
držíte v rukou podzimní vydání Týneckých listů. 

Bohužel si zde nepřečtete, jak bude vypadat nové 
vedení našeho města. Výsledky voleb byly napadeny 
žalobou, o které musí soud rozhodnout nejpozdě-
ji 8. listopadu. Pokud soud žalobu zamítne, pak se 
může konat ustavující zastupitelstvo, které bude volit 
nové vedení našeho města. Velmi rád bych na tomto 
místě poděkoval Vám všem, kteří jste přišli k volbám 

a vyjádřili tak svůj zájem o město, kde žijete. Moje zvláštní poděkování 
patří také voličům kandidátky Volby pro město. Ta získala opět nejvyšší 
počet hlasů v komunálních volbách. Velmi si Vaší důvěry a podpory vá-
žím, je to velká motivace a také odpovědnost v mojí další práci. Záro-
veň bych rád poděkoval všem, dnes již bývalým, zastupitelům, členům 
výborů a komisí, osadním výborům a spolkům za jejich čas a úsilí, které 
věnovali našemu městu.

Letos naše město slaví 700 let od svého založení. Rok oslav jsme 
chtěli zakončit něčím výjimečným, něčím, co by vyzdvihlo krásu a his-
torii Týnce nad Sázavou. Proto jsme požádali o spolupráci Jihočeskou 
filharmonii a v jejím podání uvidíme Baladu pro banditu. Dílo, jehož 
literární předloha patří mezi skvosty literatury. Nenechte si ujít závě-
rečný koncert roku oslav, který bude 9. listopadu ve Společenském cen-
tru. Vstupenky jsou ještě v předprodeji.

Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, přinesl oslavy narozenin nejen 
Týnce, ale celé naší země. Od vzniku republiky tomu bylo v říjnu 2018 
přesně 100 let! Za tu dobu ušla velmi dlouhou cestu, na které ji prová-
zely vzestupy i pády, prohry i vítězství. Roky 1918, 1938, 1948 či 1968 
patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Všechny 
tyto události a skutky se zapsaly do historie a vytvořily základ pro to, 
čím je naše republika dnes. Připomínejme si proto vše důležité, co se 
za uplynulých sto let odehrálo. Odvahu a statečnost lidí, kteří bojo-
vali za naši svobodu. Najděme v sobě takovou sílu i my. Vzorem nám 
mohou být naši předci, jejichž jména čteme na týneckých pomnících. 
Nezapomínejme na to, kde máme kořeny a veďme k tomu i naše děti. 
Děláme to pro ně, děláme to pro naši zem. 

Vážené čtenářky, milí čtenáři, přeji Vám příjemné čtení a krásné nad-
cházející dny.

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Středočeský kraj pokračuje s opravami krajských 
komunikací v Týnci a jeho městských částích. Ač 
termíny zahájení byly původně jiné, začalo se až 
tento měsíc. Na týden uzavřený most TGM, je-
hož opravu z kapacitních důvodů firmy BES ne-
bylo možné provést společně s uzavírkou stavby 
okružní křižovatky, přináší komplikace v dopravě 
nám všem. Následovat bude ve dvou etapách vý-
měna povrchu silnice do Podělus. Nový povrch 
bude od okružní křižovatky až na výjezd z Podě-
lus na Chleby. O rozsahu uzavírek se bude ještě 
jednat. Doufejme, že práce nepřekazí počasí.
Středočeský kraj podpořil akci Týnecký střep – 
oslavy výročí 700 let města, která se konala dne 
4. 8. 2018, dotací ve výši 80 000 Kč.
Připravujeme nové studny pro hasičárnu v Pe-
ceradech, sokolovnu v Kostelci a obecní domek 

v Podělusích. Studny budou sloužit také jako ná-
hradní zdroj vody pro nouzové zásobování místo 
stávající mobilní cisterny.  

Informace o akcích 
Dokončeno – zateplení MěÚ a zdravotního 
střediska, rozšíření obecního domku v Podělu-
sích
V realizaci – sanace skládky Vánovec, přístavby 
školy a tělocvičny, klubovna na sokoláku, Karkul-
čin háj, chodník Zbořený Kostelec

informace z rady
Rada schválila pro týnecké hasiče nákup doprav-
ního automobilu DA - L1Z VW T6 kombi 4x4 
+ příslušenství od firmy Hagemann a.s. za cenu 
945.268 Kč bez DPH + přívěs za cenu 31.288 Kč 
bez DPH.

Rada projednala hospodaření společnosti Vodo-
vody a kanalizace Týnec s.r.o. Hospodářský vý-
sledek společnosti po zdanění v roce 2017 činil 
491.519 Kč a byl použit na nákup nového vozidla 
CAK (cisterna).
Proběhly schůzky s ředitelkami školy, školky a jí-
delny. Projednalo se především čerpání rozpočtů, 
a také se diskutovalo o zlepšení výuky jazyků 
ve škole a modernizaci prostor školky.
Rada vyhlásila dotační programy pro rok 2019. 
Z rozpočtu města je možné žádat na podpo-
ru volnočasových aktivit a údržbu sportovišť 
a na podporu výstavby nových studní.

Informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo 17.9.2018 mimo jiné schválilo 
udělení ocenění Významným občanům, strate-
gické dokumenty a změnu č.2 Územního plánu. 
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děti musí v cizím jazyce především mluvit…
Jak učit efektivně cizí ja-

zyky, aby je děti uměly bez 
obav používat v praxi, jsme 
řešili na říjnovém pracov-
ním setkání na městském 
úřadu se zástupci rodičů, 
vedení školy a odborníky 
z jazykových škol. Shodli 

jsme se na tom, že základem je děti rozmlu-
vit tak, aby se nebály, že se jim ostatní budou 
smát. Rozmluvit tak, aby byly schopné cizí 
jazyk používat v běžných situacích. Představa, 
že se dítě učí angličtinu, němčinu a pak ji umí 
perfektně používat a mluvit jako rodilý mluv-
čí, ta není reálná. Vystihl to Jarda Jágr v době, 
kdy hrál už 10 let v NHL. Chtěli z něj udělat 
kapitána a on to odmítl, protože nikdy nebude 
mluvit tak dobře anglicky, aby ho ostatní re-
spektovali. Ve chvíli, kdy chce tým vyburcovat 
a použije špatný výraz, bude celá situace víc 
úsměvná než burcující. Je to stejné, jako když 
česky mluví Němci, Ukrajinci, Vietnamci. 
Čeština je jiná a podvědomě tvoříme věty ji-
nak než Němci nebo Angličané.

Pracovní skupina dohodla i cesty, kterými 
chceme dosáhnout toho, aby děti jazyk použí-
valy přirozeně a bez ostychu. Do školy pozve-
me zástupce British Council. Ti by měli zhod-
notit stupeň znalostí angličtiny našich dětí, 
kvalitu výuky a navrhnout vhodná řešení. Dal-
ším krokem ke zlepšení jazykové vybavenosti 
týneckých školáků je zajištění dvou rodilých 

mluvčí, kteří s dětmi budou anglicky mluvit. 
A to nejen v hodině angličtiny, ale i v někte-
rých dalších vybraných předmětech. 

Pomoci by měly jazykové pobyty (první po-
byt s kapacitou 50 žáků se okamžitě zaplnil), 
časem i výměnné pobyty z rodiny do rodiny, 
které radnice a vedení školy plánuje. V úvahu 
přichází i pobyty v neanglicky mluvících ze-
mích. Děti se lépe domluví bez pocitu toho, 
že by řekly něco špatně. Malý Dán nebo Polák 
určitě také nebude mluvit jako rodilý Angli-
čan. Hlavně, že se spolu domluví.

Zároveň je však potřeba dodržovat učební 

osnovy. Samozřejmě, že se děti nadále budou 
učit gramatiku, slovíčka, ale důraz by měl být 
kladený na řeč. 

Projekt by měl být částečně hrazen pomocí 
dotací a částečně spoluúčastí města.

Dovolte mi ještě poděkovat voličům za účast 
ve volbách. Děkujeme za obdržené hlasy, 
za Vaši důvěru. Velmi si jí vážíme především 
proto, že to bereme jako ocenění naší dosavad-
ní práce, potvrzení toho, že jdeme správným 
směrem. 

Bedřich Pešan,
místostarosta města

SRPDŠ
při ZŠ Týnec nad Sázavou

CO A KDO JE SRPDŠ?
…obecně vzato – je to „Spolek rodičů a přátel dětí a školy“  
v Týnci nad Sázavou.
Je nás celkem 10 lidí, kteří věří, že má smysl investovat trochu svého  
času a energie do naší školy, kde naše děti tráví velkou část dne.

KÝM CHCEME BÝT VŮČI ŠKOLE:
•  Partnerem – který umí najít příležitosti, přijít s konstruktivním  

návrhem řešení a podat pomocnou ruku.
•  Komunikačním mostem – který rodiče a školu více propojí přes třídní 

důvěrníky. Využije potenciál rodičů ve prospěch školy a tím pádem 
našich dětí.

KÝM CHCEME BÝT VŮČI RODIČŮM:
•  Efektivním a smysluplným správcem – financí, které jako rodiče všichni 

škole přispíváme 
•  Inspirací – jak konkrétně můžeme my rodiče přispět svou troškou 

do mlýna

KÝM NEPLÁNUJEME BÝT: 
•  Schránkou stížností – přicházejte tedy s konkrétními návrhy  

jak věci posouvat k lepšímu
• Náhradou – za komunikaci mezi třídními učiteli a rodiči ve třídách

PROČ NÁS JE 10?
…prostě proto, že víc hlav víc ví...
Různé zkušenosti, profese…spojuje nás to, že máme děti v jedné škole.
Abychom měli více názorů a pohledů na věci, které vyvstanou.

ČLENOVÉ:
Užší vedení: Eva Hrubá, Zuzana Švestková, Lenka Šobíšková
Členové: Martina Höhnová, Martin Patlevič, Michal Krumpholc, 
Olina Artusová, David Pořízka, Fanda Pokorný, Jirka Halama

KONTAKT: 

srpds.tynecns@gmail.com

 srpdš při zš týnec nad sázavou

 stránka SRPDŠ na webu školy  
(pracujeme na ní)

Budeme se těšit na spolupráci
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Město Týnec nad Sázavou vypisuje program 
dotací na rok 2019. V rámci podpory sportov-
ní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti 
dětí a mládeže vypisujeme dotace pro program 
podpory: 
•  PROGRAM 1 - Pravidelná sportovní a zá-

jmová činnost pro děti a mládež - vytváření 
podmínek pro zapojení dětí a mládeže do  
18 let do pravidelné sportovní, tělovýchovné, 
umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sá-
zavou a podpora aktivit škol (okruh podpory 
- pronájmy, cestovné, startovné, odměny tre-
nérům, ceny, sportovní pomůcky) 

•  PROGRAM 2 - Akce pro děti a veřejnost 
nebo akce výrazně propagující město - určeno 
spolkům bez ohledu na počet registrovaných 
dětí, které se chtějí konkrétní akcí podílet 
na společenském životě obyvatel města, dále 
propagovat historii a současnost Města Týnec 
nad Sázavou 

•  PROGRAM 3 - Údržba a modernizace 
sportovišť - pomoc při provozu sportoviš-
tě ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu 

(okruh podpory - provoz, údržba a moderni-
zace sportoviště, energie, voda,…) Lhůta pro 
podání žádosti: od 13. 12. 2018 do 12. 1. 2019. 
Žádost musí být v jednom písemném vyhoto-
vení doručena poštou nebo osobně do poda-
telny Městského úřadu Týnec nad Sázavou, 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou. 

Žadatel musí mít ke dni 12. 1. 2019 vyúčtová-
ny dotace z minulých let.
•  PROGRAM 4 - Podpora výstavby nových 

studen - podpora řešení problému v lokali-
tách s klesající hladinou spodní vody pro tr-
vale žijící občany v Týnci nad Sázavou a jeho 
místních částech Lhůta pro podání žádosti 
na PROGRAM 4: od 2. 1. 2019 do 1. 11. 
2019 Žádost musí být v jednom písemném 
vyhotovení doručena poštou nebo osobně 
do podatelny Městského úřadu Týnec nad 
Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sá-
zavou. 

Více informací najdete na webu města:  
www.mestotynec.cz 

Alena Kořínková

Výzva na podání žádostí o dotace 

jak dopadly volby v týnci nad sázavou

1  PoliTic.hNuTí oTevřeNá radNice  4 304  13,22  17  32 558,00  13,21  2  X

2  občaNSká demokraTická STraNa  5 349  16,43  17  32 558,00  16,42  3  X

3  občaNé Pro TýNecko  1 177  3,62  17  32 558,00  3,61  0  -

4  volba Pro mĚSTo  9 119  28,01  17  32 558,00  28,00  6  X

5  komuNiSTická STr.čech a moravy  874  2,68  5  9 575,88  9,12  0  X

6  SNk rybáři mĚSTu  2 121  6,51  17  32 558,00  6,51  1  X

7  čeSká STr.SociálNĚ demokraT.  3 255  10,00  17  32 558,00  9,99  2  X

8  hN.Za harm.roZvoJ obcí a mĚST  3 415  10,49  17  32 558,00  10,48  2  X

9  NeZáviSlí  2 944  9,04  17  32 558,00  9,04  1  X

kandidátní listina hlasy Počet  
kandidátů

Přepočtený
základ

dle počtu
kandidátů

Počet
volených 

členů 
zastupitelstva

Počet 
volebních  
obvodů

okrsky

celkem zpr. v %

voliči 
v seznamu

vydané 
obálky

volební  
účast v %

odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

Přepočtené  
% platných 

hlasů

Počet 
mandátů

Podíly 
hlasů

Zdroj: www.volby.cz

číslo název abs. v %

 17  1  12  12  100,00  4 529  2 245  49,57  2 237  32 558

strategické dokumenty rozvoje města
Město Týnec nad Sázavou dokončilo prá-

ci na strategických dokumentech, které mají 
přispět k jeho rozvoji. Jedná se o strategický 
plán rozvoje, filozoficko-architektonickou 
koncepci a plán prevence kriminality. Na po-
řízení těchto dokumentů získalo město do-
taci z Operačního programu Zaměstnanost 
v rámci projektu Týnec nad Sázavou – zdravé 
město pro všechny. Na dokumentech se pra-
covalo od prosince 2017. Strategický plán 
rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 
2028 a Plán prevence kriminality města Tý-
nec nad Sázavou zpracovala firma MEPCO 
s.r.o. Filozoficko-architektonickou koncepci 
zpracovala Ing. arch. Květa Čulejová s tý-

mem architektů. Plán prevence kriminality 
je zacílený na zlepšení preventivní činnosti 
a bezpečnosti ve městě. Filosoficko-architek-
tonická koncepce je zaměřena na urbanistické 
řešení města, využití veřejných prostranství 
a zelených ploch. V rámci zpracování doku-
mentů se mohli občané vyjádřit k potřebám, 
nedostatkům a požadavkům, které jsou nutné 
ve městě řešit. Výsledná zjištění byla projed-
návána a zakomponována do strategických 
dokumentů formou nastavení priorit a cílů 
města v oblasti jeho dalšího rozvoje. Doku-
menty jsou dispozici na webu města, v sekci 
zdravé město. 

Martina Höhnová



říjen / lIstOpad  2018týnecké listy

4 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Skládka Vánovec, časovaná bomba pro život-
ní prostředí, už hrozit nebude. Minulý měsíc 
byla zahájena její rekultivace tak, aby nedochá-
zelo k vyplavování odpadků a znečištění vody. 
Stavbu realizuje Sdružení „Skládka Vánovec 
2018 – PROXIMA – PASTELL“. Cena pro-
jektu podpořeného z Fondu soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životního prostředí je 
7 milionů korun, dotace pokryje 85 % nákladů. 
Skládka leží v katastrálním území Krusičany 
a uzavřena byla v prosinci 1994.

r

Rekonstrukce skládky Vánovec

dokončena je i rekonstrukce polikliniky

Rekonstrukce městského úřadu

Městský úřad díky dokončené rekonstrukci zís-
kal zcela nový, moderní vzhled. Stavba tak odpo-
vídá současným požadavkům a nárokům dopo-
ručeným pro nízkoenergetické domy. Usnadněný 
přístup mají i vozíčkáři a starší občané, kterým 
už pohyb do schodů dělá potíže. Do úřadu se 
dostanou po nájezdové rampě, do prvního pat-
ra je vyveze výtah. Rekonstrukcí prošly i toalety. 

Budova, která pochází ze 60. let byla zateplena, 
má nová okna. Tím se vyřešily vysoké náklady 
na vytápění a spotřebu energie. Úprav se dočkalo 
i okolí úřadu. Nově upravené chodníky dotváří 
celkový dojem moderní budovy. Část nákladů 
na tyto rozsáhlé úpravy týnecké radnice byla hra-
zena z Fondu soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. V příštím roce by 

měl stavbu doplnit zcela nový chodník od zadní 
části úřadu k parkovišti a zdravotnímu středisku. 
„Můžeme se těšit na bezbariérový chodník. V tuto 
chvíli probíhá stavební řízení, příští rok by mohlo 
být postaveno,“ řekl starosta Martin Kadrnožka.  
                                                                                                                                              r

Výsledný šedý plášť, do kterého se budova 
oblékla, překvapí tvarem, elegancí i barvou. 
Opravdu poliklinice sluší. Navíc je plně funkč-
ní, protože díky němu došlo nejen k snížení 
energetické náročnosti budovy městské poli-
kliniky a tím snížení nákladů na provoz, ale 
i k snížení emisí skleníkových plynů. Stejně 
jako její starší soused úřad, je i bezbariérová 
poliklinika zateplena, vyměněna jsou okna, 
dveře. A moderním vzhledem se pyšní také 
nádvoří. Část nákladů ve výši 1 916 396 ko-
run z celkových 8 499 648 korun byla hrazena 
z Fondu soudržnosti v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí. 

r
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V místě, kde ještě nedávno stávala vrátnice 
do Jawy (pokud nepamatujete, její podobu 
můžete vidět ve filmu Báječná léta pod psa) 
začala stavba chodníku do Kostelce. Zatím 
bude ukončen u komínu, který už tam také 
není. Původnímu záměru postavit chodník až 
do obce brání některé těsně přiléhající sou-
kromé pozemky a nemožnost dohody s jejich 
majiteli. Šířka je navržena na 1,5 metru a v 

místě přechodu pro chodce o metr širší. Od 
vozovky, jež se rozšíří na 5,5 metru, bude od-
dělen zvýšeným obrubníkem. V plánu je také 
realizace dešťové kanalizace a veřejného osvět-
lení. Dokončení se předpokládá do června 
příštího roku a akce, částečně hrazená pomocí 
příspěvku z rozpočtu  Státního fondu doprav-
ní infrastruktury – 85 % z uznatelných nákla-
dů, vyjde na necelé 4 miliony korun. Provoz 

do Kostelce by po dobu stavby měl být veden 
jednosměrně, pomocí semaforů.

r

•  voda je určena pro nouzové/náhradní zásobování nemovitostí,  
které nemají dostatek vody ve vlastní studni

•  jedná se o pitnou vodu z obecního vodovodu
•  určeno pro vlastníky nemovitostí s číslem popisným či evidenčním 

v místních částech Týnce nad Sázavou, kde není možnost připojení 
na obecní vodovod, a osoby v těchto nemovitostech trvale bydlící

• nemovitost nesmí být napojena na obecní vodovod
• max. 50 l/den/nemovitost
• odběr do vlastních nádob
• odběr vody je možný v pracovní době městského úřadu
•  zájemce se hlásí na podatelně, kde bude ověřeno splnění podmínek  

pro odběr
Martina Havránková, odbor majetku

stavba nového chodníku do Kostelce zahájena

pravidla pro bezplatný odběr 
vody z obecního stojanu 

u Městského úřadu  
týnec nad sázavou 

Město Týnec nad Sázavou 
Vás zve na

ROZSVĚCENÍ 
VÁNOČNÍHO
STROMU
1. 12. 2018
od 16 hodin na Pěší 
v Týnci nad Sázavou
 
Vystoupí 
Lucie Kyptová
a Marek Vyskočil

a děti ze základní 
a mateřské školy

 

  
  

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

Rekonstrukce povrchu mostu TGM v Týnci 
nad Sázavou potrvá do 9. listopadu. Realizuje ji 
Středočeský kraj. Odpovědí na logickou otázku, 
proč se komunikace nerekonstruovala zároveň se 
stavbou okružní křižovatky, jsou kapacitní důvody 
firmy BES. Chybí dělníci. I přes tuto komplikaci 
je určitě dobře, že nejvytíženější místo města do-
stává nový koberec.

Po  dokončení rekonstrukce povrchu mostu 
Středočeský kraj naplánoval další opravu silni-
ce, tentokrát do Podělus. Zahájení akce v úseku 
od okružní křižovatky do poloviny Podělus a ve 
směru na Chářovice je stanoveno od 19. do 27. 
listopadu. Autobusy v této etapě budou jezdit ze 
zastávky Týnec n. S., Kulturní dům a z návsi z Po-
dělus. Následovat by měla další etapa až na konec 
Podělus, a to od 28. listopadu do 5. prosince. Po-
dělusy budou v této etapě bez dopravní obsluhy.

r

Rekonstrukce komunikací 
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„Pět cyklotras na území mikroregionu měří 52 
kilometrů. Nejdelší je ta s číslem 8221. Vede z Ka-
menného Přívozu přes Lešany, Netvořice, Benice, 
Chrášťany do Zbožnice a měří 22 kilometrů. Na-
opak nejkratší má sice vyšší číslo – 8222, ale měří 
pouhých 7 kilometrů a vede z Týnce přes Úročnici 
do Zbožnice,“ řekl Bedřich Pešan, předseda svaz-
ku obcí mikroregionu Týnecko, které značení 
cyklotras realizovalo. Na nové mapce je už také 
zakreslená lávka v Kostelci, která je hojně využí-
vaná cyklisty i chodci. Jen během jedné zářijové 
soboty přes ni přejelo nebo přešlo 309 cyklistů 
a 381 chodců, jak vypovídá výsledek sčítací akce, 
kterou realizoval Středočeský kraj. Za celý čer-
venec jde o číslo téměř k neuvěření -  bezmála 
14 tisíc cyklistů nebo chodců. Více najdete v při-
ložených grafech. 

r

nové značení cyklotras v mikroregionu láká stále více cyklistů
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LEGENDA
cyklostrasa 8221
- označení bodů: 1-XX

cyklostrasa 8222
- označení bodů: 2-XX

cyklostrasa 8223
- označení bodů: 3-XX

cyklostrasa 8224
- označení bodů: 4-XX

stávající cyklotrasy

napojení tras
- uvnitř města

cyklostrasa 19D
- označení bodů: 19D-XX

stávající cyklostezka

místo napojení
více tras

kód místa

cyklotrasy
8221
Kamenný přívoz, Nová Ves,
Lešany, Netvořice, Benice,
Chrášťany, Václavice, Zbožnice

8222
Týnec nad Sázavou, Úročnice,
Zbožnice

8223
Týnec nad Sázavou, Bukovany,
Poříčí nad Sázavou

8224
Poříčí nad Sázavou, Hvozdec,
Větrov, Pecerady, Brodce

19D
Kamenný přívoz, Prosečnice,
Krhanice, Chrást, Týnec nad
Sázavou

místo pro označení

CYKLOTRASY - MIKROREGION TÝNECKO - SITUACE CYKLOTRAS V REGIONU SITUACE

V rámci projektu bylo navrženo 5 nových cyklotras:
8221 - Zbožnice >>> Václavice >>> Chrášťany >>> Netvořice >>> Lešany >>> Nová Ves >>> Kamenný Přívoz
8222 - Týnec nad Sázavou >>> Úročnice >>> Zbožnice
8223 - Týnec nad Sázavou >>> Bukovany >>> Poříčí nad Sázavou
8224 - Poříčí nad Sázavou >>> Lutov >>> Hvozdec >>> Pecerady >>> Brodce >>> Týnec nad Sázavou
19D - Kamenný Přívoz >>> Krhanice >>> Týnec nad Sázavou

Vedení cyklotras bylo zvoleno tak, aby navazovalo na stávající
síť mezinárodních i regionálních cyklotras. Zejména se jedná o
cyklotrasu 11 - Greenways Praha-Vídeň, a cyklotrasy 19 a 0063.
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Předávání ocenění Významný občan města Týn-
ce nad Sázavou proběhlo 27. září ve Společen-
ském centru. Program byl v letošním roce, v roce 
700. výročí první písemné zmínky o Týnci nad 
Sázavou, mimořádně pestrý. Zároveň s předáním 
ocenění novému Významnému občanu, kterým 
se stal Stanislav Šípek, se uskutečnilo i ocenění 
Významných občanů in memoriam, tedy těch, je-
jichž život byl nabitý prací pro druhé, ale ocenění 
jsme jim už nestihli předat. Převzali je za ně ti 
nejbližší, jejich děti. Oceněni in memoriam byli 
Jaroslav Krch, Jaroslav Reitinger, Jan Bartl, Vác-
lav Stejskal a František Janeček.
V úvodu slavnostního večera se v rukou Margit 

Koláčkové rozeznělo violoncello a pak už starosta 
Martin Kadrnožka přivítal přítomné: „Milé dámy 
a pánové, vážení hosté, vítám Vás ve Společenském 
centru při dnešní milé příležitosti. Opět po roce by-
chom rádi vyjádřili uznání, úctu a poděkování těm 
z nás, kteří za svůj celoživotní přínos pro své okolí, 
sousedy, spoluobčany, byli navrženi na udělení titulu 

Významný občan města Týnec nad Sázavou.“ Ná-
sledovaly informace o průběhu programu, mezi 
jehož body patřilo i poděkování dárcům krve 
a křest knihy o Týnci, a poté se slova ujal mís-
tostarosta Bedřich Pešan. Ten nejprve vyslovil 
uznání dárcům krve za darování tekutiny, která 
je nejdražší na světě, a přesto se penězi zaplatit 
nedá. „Darování krve je pro zdravého člověka 
tím nejmenším, ale zato tím nejvzácnějším da-
rem, který může druhému člověku dát. Darování 
nestojí dárce žádné peníze, ale na oplátku nejde 
tento dar také ničím rovnocenným zaplatit,“ řekl 
Bedřich Pešan. Ocenění - červenou růži, červe-
né víno a pamětní list si z jeho rukou převzali 
za dvacet odběrů Miroslav Dráb, za 40 odběrů 
Richard Nohejl a za neuvěřitelných 80 odběrů 
Roman Bumbálek.
U slavnostně prostřených stolů už se pozvaní 

hosté těšili na další část programu, ve které se 
přistoupilo k předání ocenění Významným obča-
nům in memoriam. Při psaní životopisů těchto 
osobností až člověka mrazí z jejich statečnosti 
a odvahy, se kterou bojovali ať proti fašismu nebo 
totalitnímu režimu, nasazovali bez zaváhání své 
životy, a přesto zůstali těmi, na které jejich blíz-
cí, a většina těch co je znali, vzpomínají s láskou 
a uznáním. Další z oceněných občanů in memo-
riam se zase v dobách naštěstí už klidnějších vě-
novali dětem, mládeži anebo své znalosti historie 
dokázali předat dál tak, aby z nich měla užitek 
nejen další generace.
Významný občan, slavnost, která se v Týnci 

nad Sázavou koná už od roku 2002, letos měla 
jediného vítěze. Stal se jím Stanislav Šípek. Za-
kladatel a člen mnoha spolků, neúnavný propa-
gátor turistiky, vodáctví a divadla. Jeho Ježibaba 

v Perníkové chaloupce je prostě nepřekonatelná. 
„Ale tolik aktivit, které by naplnily možná několik 
lidských životů, panu Šípkovi ještě nestačí. On lidské 
životy totiž pomáhá zachraňovat. Od roku 1971 je 
aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů, což je 
47 let pomoci ostatním. Byl dokonce i velitelem zá-
sahové jednotky. Aktivně se zapojuje do všech akcí 
sboru včetně zásahů při povodních,“ řekl starosta 
města Martin Kadrnožka.
Po předání ocenění následovala další, už po-

slední, část večera. Křest druhého vydání knihy 
o Týnci. Týnec nad Sázavou, k historickým koře-
nům města. Slavnostní přípitek, pár kapek šam-
paňského na knihu. „Dovolte mi vyslovit přání, 
ať se kniha dobře čte a další rozšířené vydání, kte-
ré bude následovat, je plné krásných událostí, jež se 
za tu dobu stanou,“ popřál knize i nám místosta-
rosta Bedřich Pešan.

r

Týnec nad Sázavou, k historickým koře-
nům města – druhé doplněné vydání knihy, 
jejíž první výtisk byl rozebraný během pár 
dnů, už je v prodeji. Kniha popisuje události 
našeho města od jeho počátku až do součas-
nosti. Pro Týnec byl křest knihy, který proběhl  
27. září ve Společenském centru, mimořád-
nou událostí. „Je dobré uchovávat historii města 
pro naše potomky, kteří třeba za dalších 700 let 
budou slavit dvakrát tak vysoké výročí. I proto 
se město Týnec nad Sázavou rozhodlo v letoš-
ním, tak významném roce, vydat znovu Knihu 
o Týnci, k historickým kořenům města. Tentokrát 
doplněnou o události, které se staly od roku 2006, 
případně o nové historické souvislosti a milníky, 
které nebyly ještě v době prvního vydání zná-
mé,“ řekl místostarosta Bedřich Pešan. Pub-
likace stojí 350 korun a je možné ji zakoupit 
v podatelně Městského úřadu, v infocentru 
a na hradě v Týnci. K zapůjčení je v Městské 
knihovně.

r

týnec nad sázavou – k historickým kořenům města II.

Významný občan města
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stanislav Šípek – s přáteli a rodinou jde život lehce a s radostí

Pan Stanislav Šípek, nový Významný občan 
Týnce nad Sázavou v příštím roce oslaví ži-
votní jubileum. Jeho životopis se začíná psát 
před bezmála 70 lety a celý dosavadní život byl 
věrný svému městu. Vyučil se zde elektromon-
térem a pak pracoval v Metazu.  

První otázka se proto nabízí. Narodil jste se 
v Týnci, vyučil jste se v Týnci, pracoval v Týnci 
… opravdu jste nikdy město na delší dobu neo-
pustil? 

Narodil jsem se v Benešově, a pak už žiju 
v Týnci. Kromě vojenské služby jsem ho 
opravdu neopustil. Bydlím ve stejném baráč-
ku, který postavil můj děda. Chtěl bych po-
dotknout, že Šípkové jsou starý týnecký rod. 
Už můj děda a praděda zde žili.

Pane Šípku představte nám, prosím, Vaši rodi-
nu?

Mám manželku, dvě dcery, šest vnoučat. 
Jedna dcera a tři vnoučata žijí v Týnci. Ne sice 
v našem domě spolu s námi, ale navštěvujeme 
se neustále. Další vnoučata bydlí blízko Prahy. 
Jsme spolu každou chvíli. Můžu říci, že nebýt 
podpory rodiny, tak bych to nemohl dělat. To 
neustálé toulání světem by mi každá žena ne-
dovolila.

Po kom jste tak činorodý? Tatínek založil vlas-
tivědný klub. Jste po něm?

Ano, to je pravda. Už můj děda založil so-
ciální demokracii v Týnci a zdejší hasičský 
sbor. Můj otec u hasičů pokračoval a podílel 
se na založení turistického oddílu. Já vlastně 
převzal jejich štafetu. U hasičů jsem od 22 let, 
u turistů od 14. Dá se říci, že záliby se dědí. 
Ještě dodnes s námi dcery jezdí na vodu, tý-
necká část rodu je v klubu týneckých turistů 
a chodí s námi na pochody.

My teď zamíříme do divadla. Vaše divadelní 
kariéra začala už v roce 1964 ve hře Škola – zá-
klad života. Vzpomenete na tyto začátky?

Vzpomínám na ně rád. Ale v tomto případě 
musím podotknout, že nikdo z naší rodiny, 
z mých předků, se divadlu nevěnoval. Já jsem 
v 15 letech nastoupil do Metazu jako elektri-
kář. V té době nás oslovil režisér inženýr Ba-
yer, na kterého strašně rád vzpomínám. Pod 
jeho vedením jsem spolu se třemi kamarády 
začali hrát Školu základ života. Já v roli Bou-

kala: „muška jenom zlatá,“ a už mi to zůstalo. 
Věnovali jsme se divadlu až do roku 89. Pak 
byla desetiletá přestávka. Během ní bohužel 
moji kamarádi zemřeli. Pak jsme činnost ob-
novili a pokračujeme dodnes. 

Divadelní kariéra pokračovala dalšími rolemi 
a v současné době excelujete jako Ježibaba v Per-
níkové chaloupce ochotnického divadelního spolku 
Netopýr. Z Vašeho výkonu úplně čiší radost. Je vi-
dět, že Vás to opravdu baví. 

Baví mě to moc. Kdyby mě to nebavilo, tak 
ať už se to týká hasičů, vodáků, turistů, jiných 
organizací, tak bych to nemohl dělat. Nepo-
važuji to za zásluhu. Díky těm lidem kolem, 
mým přátelům, rodině, to dělám rád. 

Jste také jedním z dlouholetých členů týneckého 
turistického oddílu a od roku 1991 jeho předse-
dou. Pořádáte pochody Posázavím i jeden z nej-
starších pochodů u nás – Přes čtyři zámky. Tu-
ristika je Vaše další vášeň. Kam všude už jste se 
vydal?

Já nastoupil ve 14 letech do turistického od-
dílu, který založil můj otec. Pochodu Přes čtyři 
zámky jsem se zúčastnil, když se šel podruhé. 
To už se tedy nějaký pátek chodí. Cestujeme 
po celé republice. Teď pojedeme do Nepomu-
ku, předtím jsme byli v Krumlově. Tam se šel 
už 50. ročník a bohužel poslední. Pořadatelé 
zestárli. Já se zúčastnil 47 ročníků. Jeden z nej-
těžších pochodů, Čechtická luna, je zajímavý 
tím, že se musí dojít do místa přespání, kam 
vezou batohy. Kdo tam nedojde, tak zkrátka 
spí v lese. Další pochod Prčice, jsem šel poprvé 
v roce 1967. Vidíte, že chodím dost a dlouho. 

Vydržíte někdy v klidu? Umíte se vůbec zasta-
vit? Další vaše velká radost je vodáctví. Takže 
co jsem ještě nezkusil – vodu? Jdu do lodě! Nebo 
jak to bylo?

Vodáctví se možná také dědí. Můj děda, zed-
ník, na jaře když byla velká voda, ale nebyla 
práce, pomáhal na vorech. Protože jsme se na-
rodili u vody a k řece máme blízko, tak v roce 
1971-72 se parta místních kluků dohodla, že 
založíme vodácký kroužek. Vedl nás o deset 
let starší Josef Raichl. Také na něho moc rád 
vzpomínám. Jakmile je voda, tady v Týnci je 
jí bohužel málo, tak vyrážíme. Už jsme byli 
na Slovensku, v Rumunsku, v Polsku. Na pří-
ští rok máme v plánu na týden Ohři. Do toho 
si dáme nějaké ty kratší úseky. 

Jste také hasič. A ne ledajaký. Býval jste i velitel 
zásahové jednotky. Pomáháte při požárech, po-

vodních. Určitě zajímavá, ale i nebezpečná práce. 
Můj děda založil hasiče, mám po něm ještě 

z té doby uniformu. Můj otec byl celý život 
hasič a já v tom jen pokračuji.  Musel jsem to 
logicky převzít. Teď už jsem jenom člen vý-
boru, přece jen stáří se sem tam hlásí. Před-
tím jsem byl aktivní. Pomáhali jsme při po-
vodních, hasili jsme, když hořel les. To jsou 
vzpomínky. Doufám tedy, že hořet nebude, ale 
u těch hasičů bych ještě rád zůstal. I když to 
převzali ti mladší.

Pane Šípku, je to skoro neuvěřitelné, ale vy jste 
i členem vlastivědného spolku. Váš den musí mít 
asi víc hodin než den každého z nás. Jak to všech-
no stihnete?

Vlastivědný spolek měl mezeru v činnosti, 
můj otec mezitím zemřel. Náš příbuzný, Fran-
tišek Šípek, první oceněný Významný občan, 
mě do spolku přivedl. Člověk, kterého však 
musím zmínit, je pan Stejskal. To byla duše 
vlastivědného klubu. Vždycky se najde někdo, 
kdo kolem sebe shromáždí lidi podobného 
ducha, a pak je tak vede. Když odejde, oni 
v tom pokračují. 

Rodina Vás podporuje, jak už jste řekl.  Vaše 
paní chodí na pochody s Vámi a sjíždí s Vámi 
i neklidné vody? 

Rodina chodí na pochody. Manželka sice jen 
na ty kratší, a raději s kamarádkou. Na divo-
kou vodu ale moc ne. Pochází z vesnice, kde 
největší tok byl potůček, který přeskočí i slepi-
ce. Manželka proto k řece takový vztah nemá. 

Pane Šípku, nový Významný občane města 
Týnec nad Sázavou, jsem moc ráda, že jsem Vás 
mohla poznat. Jste ohromnou inspirací pro nás 
všechny, kteří si neustále stěžujeme na nedostatek 
času a vymlouváme se na to, proč nemůžeme to 
nebo ono. 

Víte, on kdyby to člověk dělal jako jedinec, 
tak to asi bude mít těžké, nejspíš nemožné. 
Ale když má okolo sebe partu kamarádů, přá-
tel, tak se to dá zvládnout lehce a s radostí. 
A ještě mi zbývá spoustu času na můj další 
koníček, kterým je čtení.

Ještě jednou Vám gratuluji k Vašemu ocenění 
a přeji do dalších let hodně zdraví a stále tolik 
neutuchajícího elánu.

r
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FRantIŠeK janeČeK

František Janeček se narodil 23. ledna 1878 
v Klášteře nad Dědinou ve východních Če-
chách, v rodině sedláka. Po studiích a ná-
sledném sbírání pracovních zkušeností, ale 
už i podnikatelských úspěchů v cizině i v Če-
chách, koupil v roce 1922 bývalou zájezdní 
hospodu Na Zelené lišce v Praze-Nuslích 
a postupně sem přenesl sídlo své prosperující 
firmy. V polovině června 1925 přejmenoval 
svoji továrnu v Praze na Zbrojovku Ing. F. 
Janeček. Jen necelý týden předtím zakoupil 
pozemek ve výměře 2,5 ha na levém břehu 
řeky Sázavy v Týnci nad Sázavou a do roku 
1927 zde vyrostla honosná vila s kruhovým 
půdorysem, která měla Františku Janečkovi 
sloužit jako místo oddechu od každodenních 
starostí s vedením pražského závodu. Neome-
zil se jen na zvelebování své nemovitosti. Záhy 
začal finančně podporovat i obecně prospěšné 
aktivity v Týnci. V roce 1925 přispěl na zří-
zení telefonní centrály, v roce 1928 na stavbu 
školy, na převod sekundární elektrické sítě 
a na výstavbu silnice Týnec – Chrást. Dal-
ších 50 000 Kč pan František Janeček věnoval 
na nový regulační plán obce, ze které chtěl 
po Baťově vzoru vytvořit druhý Zlín. V roce 
1929 získal v Týnci pozemek o rozloze 18 hek-
tarů, na kterém byla v roce 1931 dokončena 
výstavba slévárny. Následně se rozhodl vyrábět 
motocykly, které na základě spojení prvních 
písmen jmen JAneček a WAnderer dostaly 
dnes již legendární název JAWA. V roce 1937 
kupuje bývalou přádelnu v Brodcích a přesu-
nuje sem výrobu motocyklů. Rok 1938 přinesl 
Františku Janečkovi okázalé oslavy jeho 60. 
narozenin, čestný doktorát ČVUT i nominaci 
na prezidenta pomnichovského Českosloven-
ska. Ani on, stejně jako většina národa, se ni-
kdy nesmířil s Mnichovem ani s 15. březnem 
1939. Těžký boj se zhoubnou nemocí prohrává  
4. června 1941. Jeho poslední slova byla: „Pra-
cujte, já odcházím ...“

Pan František Janeček dal práci a bydlení 
tisícům lidem a dodnes na jím položených zá-
kladech rozvoje Týnce nad Sázavou stavíme. 
Ocenění Významný občan města Týnce nad 
Sázavou mu právem náleží. 

jan BaRtl 

Pan Jan Bartl, sportovec tělem i duší, kama-
rád, na kterého ti, kdo ho znali, vzpomínají 
s láskou, přišel do týnecké Jawy v roce 1938 
a zůstal jí věrný až do roku 1990.

Ihned po příchodu do Týnce se zapojil 
do fotbalového dění a jako hráč, trenér, funk-

cionář a fanoušek prožil 
s týneckým fotba-
lem více než půl 
století. Tréno-
val řadu hráčů 
několika generací, 
kteří reprezentovali 
týnecký fotbal a ně-
kteří působili i v nejvyš-
ších soutěžích – třeba Jarda 
Hřebík nebo Tomáš Zahrad-
ník. Jan Bartl dokázal vychovat 
takové kádry, mezi nimiž byl na-
příklad Václav Váňa, Václav Landa, 
Zbyněk Bartl, Karel Lachman, Fran-
tišek Hruška, Petr Hruška, Josef Tůma, 
Miroslav Tůma, kteří hráli divizi v letech 
1970 až 1986, tedy v letech, o kterých se 
mluví jako o nejúspěšnější éře týneckého fot-
balu.

Aktivním členem Mysliveckého spolku Pe-
cerady byl 56 let, od roku 1950 až do své smrti 
v roce 2006. Za svou činnost mezi myslivci 
obdržel vyznamenání Za zásluhy o myslivost.

Pan Jan Bartl byl i turista a spolu s pěti ka-
marády i hlavní iniciátor dálkového pochodu 
Přes čtyři zámky. Padesátikilometrový pochod 
je jeden z nejstarších dálkových pochodů s ne-
přetržitou dobou trvání. Miloval i stolní tenis, 
v jehož oddíle v Týnci bezmála 30 let působil. 

Pan Jan Bartl především však miloval lidi, 
a miloval sport. Během celého života se mu 
dařilo tyto dvě lásky spojit tak, že tím dokázal 
dělat radost v podstatě každému, s kým se po-
tkal. Právem si proto ocenění Významný ob-
čan města Týnce nad Sázavou in memoriam 
zaslouží. 

jaROslaV KRch

Pan Jaroslav Krch pomáhal s ohromnou od-
vahou tam, kde by to jiní ani nezkusili, pomá-
hal vždy bez ohledu na svůj osobní prospěch. 
Pochází z Lomu u Mostu, kde jeho otec pra-
coval v uhelném dole. Narodil se 3. března 
1911 jako devátý syn v rodině. Vyučil se ková-
řem a podkovářem a v roce 1935 začal praco-
vat v malé kovárně pana Salátka v Podělusích 
nedaleko Týnce. Později, na přímluvu vedoucí-
ho pracovníka v týnecké Zbrojovce Ing. Děd-
ka, byl přijat do slévárny v Týnci. Zde zapustil 
hluboko své kořeny, stal se tělem i duší aktiv-
ním členem Sokola a těžce nesl německou po-
robu českého národa v době protektorátu. Byl 
v odbojové organizaci, pomáhal dělat zátarasy 
před německou armádou, která jela potlačovat 
povstání v Praze. Za tuto odbojovou činnost 
mu byla udělena medaile „Silou Žižkovou“. 
Také byl členem Svazu národní revoluce. 

Po roce 1948 mu bylo vytýkáno, že nemá 
kladný postoj k naší společnosti, a to se s ním 
vleklo až do důchodu. Když se stavěla škola 
nebo obchodní dům, vždy pomáhal i v dů-
chodovém věku. Podílel se na budování pio-
nýrských táborů na Želivce, kde dlouhá léta 
pracoval hlavně jako vedoucí dětí. Stál u zrodu 
tenisových kurtů a přes potíže se mu s partou 
zanícených lidí podařilo vybudovat krásný te-
nisový areál. Pana Jaroslava Krcha na titul Vý-
znamný občan in memoriam nominoval do-
pisem jeho syn Vladimír. V úvodu píše: „Jsem 
přesvědčený, že můj táta by si ocenění Významný 
občan zasloužil, neboť nebylo mnoho lidí, kteří 
naše město na Sázavě tolik milovali.“

I město Týnec nad Sázavou je přesvědčeno, 
že si pan Jaroslav Krch ocenění Významný ob-
čan in memoriam zaslouží. 

jaROslaV ReItIngeR

Pan Jaroslav Reitinger se narodil v jižních 
Čechách v obci Kosov 11. července 1909. 
Po ukončení měšťanky odchází na učitel-
ský ústav do Budějovic. Jako mladý kantor 
následně vystřídal několik škol, až zakotvil 
v měšťanské škole v Týnci. Mezi dětmi i do-
spělými byl velmi oblíbený. Byl členem So-
kola, vedl knihovnu, hrál ochotnické divadlo, 
promítal kino. Když do naší země vtrhli ně-
mečtí okupanti, věděl, jako důstojník česko-
slovenské armády v záloze, kde je jeho místo. 
Účastnil se aktivně v československém od-
boji se skupinou „Obrana národa“. I ve válce 
se nadále věnoval učitelství a Sokolu. To vše 
pod falešnými jmény. Když byla činnost So-
kola Němci zakázána, podařilo se týneckým 
Sokolům utajit z jejího majetku 12 tisíc ko-
run, které byly panem Reitingerem doručeny 
kapitánu Morávkovi, který se účastnil příprav 
atentátu na Heydricha. 

Významní občané in memoriam ocenění při příležitosti  
oslav 700 let týnce nad sázavou 



říjen / lIstOpad  2018týnecké listy

10 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Na konci války, v roce 1945, řídil osvobo-
zeneckou činnost na Týnecku a zapojil se 
do mimořádně nebezpečného a mimořádně 
odvážného osvobození francouzských vězňů 
z německého vězení v Lešanech. K tomu do-
šlo opravdu v minutě dvanácté, protože jinak 
by vězni ten jarní den na konci války rukou 
prchajících Němců zemřeli. 

Jaroslav Reitinger obdržel od prezidenta re-
publiky 22. prosince 1945 Československou 
medaili za chrabrost. Po válce byl stále náčel-
níkem Sokola a stále vedl mládež ke cvičení, 
pravdě a vzdělávání. Toto vše skončilo 20. 
dubna 1960. Ve svých 51 letech umírá na sr-
deční poruchu. Nebyl komunista, proto až te-
prve po roce 1989 mu byla uznaná účast v boji 
za osvobození.

Tolik pár slovy vyjádřený, ale přesto chrab-
rostí, odvahou a láskou k lidem a sportu napl-
něný život pana Jaroslava Reitingera. Nového 
Významného občana města Týnec nad Sáza-
vou in memoriam. 

VáclaV stejsKal  

Pan Václav Stejskal, jehož činy a práce pro dru-
hé, daleko přesahují délku jednoho lidského živo-
ta, se narodil 20. října 1918 ve Střížkově na Be-
nešovsku. Od roku 1942 pracoval ve Zbrojovce 
Ing. Janečka, dnešním Metazu. Na hlavě vždy 
klobouk s úzkou krempou, v létě lehká sportovní 
bunda, v zimě dlouhý plášť. Tak jej znali občané 
Týnce. Nejčastěji ho mohli potkat v areálu hra-
du, kam ho vedla láska k historii nebo u týnecké-
ho kostela, kam ho vedla jeho víra.

Václav Stejskal patřil v roce 1955 k zakládají-
cím členům vlastivědného kroužku v Týnci nad 
Sázavou. Měl největší zásluhu na vybudování 
Městského muzea a jeho otevření v roce 1959. 
Dokázal kolem sebe shromáždit skupinu obě-
tavých lidí, kteří sesbírali nepřeberné množství 
písemností, předmětů a vzpomínek od občanů 
Týnce. Působil jako nakladatel, jednatel, sběra-
tel a tvůrčí člověk při všech akcích. Byl zdatným 
budovatelem a organizátorem. Propagoval his-

torii Týnce nad Sázavou a jeho širokého okolí 
v přednáškách pro veřejnost, psal příspěvky 
do novin a časopisů, články do odborného tisku 
a pořádal různé akce. Léta vykonával průvod-
covskou činnost v Městském muzeu a na tý-
neckém hradu, kde svým zasvěceným výkladem 
historie týnecké kameniny, dějin Týnecka i his-
torie obecně, udivoval nejen běžné návštěvníky, 
ale i odborníky.

Pan Václav Stejskal byl i v důchodovém věku 
stále člověkem nezměrné píle a houževnatosti. 
Do posledních dnů svého života byl přísloveč-
ným dobrým duchem týneckého muzea a po-
máhal při přípravě expozice, dokumentující sí-
delní vývoj města Týnce nad Sázavou. 

Ještě před koncem svého života se mu dostalo 
uznání jeho práce. Za celoživotní dílo a přínos 
pro město Týnec nad Sázavou, za osvětovou, 
publikační a výchovnou činnost mu byl na jaře 
v roce 2000 udělen titul Blanický rytíř. Nyní 
tuto sbírku rozšiřuje i ocenění Významný občan 
Týnce nad Sázavou in memoriam.

r

Oslavy 100. narozenin naší země se v sobotu 
20. října uskutečnily v Krusičanech. Za účas-
ti starosty Martina Kadrnožky a místostarosty 
Bedřicha Pešana byl slavnostně položen věnec 
k pomníku padlých a zemřelých v 1. světové vál-
ce. Naše hymna, procítěně zatroubená na trub-
ku, salvy z pušek prvorepublikových vojáků, 
příslušníků vojáků c. k. zeměbraneckého pěšího 
pluku v dobových uniformách, dobrovolní hasiči 
ve slavnostních krojích, to vše dodávalo oslavě 
na důstojnosti a dokreslovalo atmosféru doby. 
Následnou přednáškou Mgr. Michala Sejka jsme 
se přenesli do dob vzniku naší republiky. „Máme 
být na co hrdí,“ byla věta, která zaznívala nejčas-
těji, když se návštěvníci rozcházeli domů. 

r

U3V - zahájení nového semestru Univerzity třetího věku 

100 let republiky aneb jak se žilo v Krusičanech 

Aktivní senioři se snaží stále vzdělávat, a proto 
pokračujeme v přednáškách. Tentokrát na téma 
České dějiny a jejich souvislosti II. V zasedací 
místnosti městského úřadu jsme zahájili nový 
semestr 1. října. Pro studenty bylo připraveno 
malé občerstvení a těm nejúspěšnějším z minu-
lého roku předány pamětní listy. Zájem o studi-
um je veliký, což nám dělá velkou radost. Kapaci-
ta semestru je však už plně obsazena. Univerzita 
třetího věku je zapojena do projektu Zdravého 

města a studenti se také s velkým elánem účastní 
i dalších akcí, pořádaných městem. Byli aktivní-
mi účastníky setkání nad novým strategickým 
plánem a svými názory a zkušenostmi se tak po-
dílejí na rozvoji Týnce nad Sázavou. 

r
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V srpnu bylo v Chrástu sídlišti vybudováno nové dlážděné stání pro kon-
tejnery na tříděný i směsný odpad. Takto umístěné kontejnery nepochybně 
vypadají lépe, než když volně stojí na ulici. Doufáme, že i nadále se bude 
Městský úřad i Technické služby města podílet na zlepšování vzhledu na-
šeho sídliště.

 Josef Štilc,
předseda osadního výboru

Pamětní strom republiky byl zasazen 22. října 
v 16 hodin při  příležitosti oslav 100. výročí za-
ložení naší země. Týnečtí zahrádkáři s pomocí 
skautů a místních obyvatel lípu vsadili na návr-
šíčko ve starém Týnci, ze kterého je široký výhled 
na celou krajinu směrem na Krusičany. Na jaře 
přibude ještě lavička, Celou akci vymyslela, zre-
alizovala i zaplatila, a to včetně hledání nejvhod-
nějšího místa pro národní strom, místní pobočka 
Českého zahrádkářského svazu.  

r

Výstava Týnecké proměny v čase byla za-
hájena. Připravil ji ve spolupráci s městem 
Týnec nad Sázavou místní vlastivědný spo-
lek. Jak Týnec vypadal kdysi a nyní, si můžete 
prohlédnout v přízemí nově zrekonstruo-
vaného městského úřadu až do konce roku. 
Přijďte zavzpomínat anebo ti mladší lépe po-
znat město, ve kterém žijeme.

r

nové stání pro kontejnery 
v chrástu

Kozlovice zdobí národní strom – lípa proměny týnce  
v čase

Od 17. do 21. září měřili strážníci městské 
policie v Týnci nad Sázavou a okolí rychlost 
vozidel laserovým měřičem ProLaser III. Ten 
byl zapůjčen od firmy Gemos. 

Jako každoročně zacílili na problematické 
úseky odsouhlasené Dopravním inspektorá-
tem Benešov. Jednalo se vždy o měření rych-
losti v obci a dodržování maximální povolené 
rychlosti 50 km/hod. V obci Čakovice se na-
víc zaměřili na maximální povolenou rychlost 
30 km/h. Měřilo se v ulici Pražská a Jílovská, 
v Chrástu nad Sázavou, v Čakovicích, Podělu-
sích a Brodcích. Celkem bylo naměřeno u 42 
vozidel překročení nejvyšší povolené rychlosti 
v obci. U 30 vozidel to bylo překročení povo-
lené rychlosti v obci o méně než 20 km/h, u 8 
vozidel to bylo překročení povolené rychlosti 
v obci o více než 20 km/h. Ve 4 případech byla 
celá věc oznámena správnímu orgánu v Bene-
šově. Celkem strážníci uložili pokuty v celko-
vé výši 17.600 Kč. Nejvyšší naměřená rychlost 
v obci byla 80 km/h.

Klenovec Tomáš, vedoucí MP

Měření rychlosti v týnci nad sázavou
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den otevřených dveří v naší škole očima dětí

Loučení s létem se v Chrástu sídlišti konalo 
22. září. Děti a jejich rodiče měli za úkol projít 
trasu, která byla označena šipkami. Po cestě pl-
nili různé úkoly. Jejich zručnost prověřila chůze 
po laně, střelba ze vzduchovky a hádanky. Správ-
né odpovědi napověděly písmenko, ze kterých se 
dala dohromady tajenka. V cíli nechyběla odmě-
na za účast. Tou byla jízda ve vojenském jeepu. 
A připraveno bylo také malé občerstvení. Osad-
ní výbor Chrást sídliště děkuje všem, kteří nám 
s organizací a přípravou zábavného odpoledne 
pomohli.

  Josef Štilc a Ivana Vatechová         

„Nová škola se povedla,“ bylo nejčastěji slyšet 
během dne otevřených dveří. Ten proběhl v prv-
ním říjnovém týdnu a lidí přišlo opravdu hodně. 
Základní škola je, co do významu, určitě nejdůle-
žitější v našem městě a zájem stovek návštěvníků 
to potvrzuje. Starosta Martin Kadrnožka i mís-
tostarosta Bedřich Pešan ochotně odpovídali 
na množství dotazů, pochlubili se novou tělo-
cvičnou i přístavbou nových tříd. „Máme nejmo-
dernější tělocvičnu, podlaha má povrch, který tlumí 
nárazy a odpovídá nejen standardům, ale řadí se 
k naprosté špičce v této oblasti,“ upřesnil návštěv-
níkům místostarosta Bedřich Pešan. 

r

Ve čtvrtek dne 4. září proběhl v budově Zá-
kladní školy Komenského v Týnci nad Sáza-
vou den otevřených dveří. V jeho průběhu 
si mohli obyvatelé města prohlédnout nově 
vybudovanou část školy, projít novou vstupní 
halou s recepcí do prostoru šaten vybave-
ných skříňkami a dále po směrových šipkách 
spojovacím krčkem. V něm se nacházejí tři 
nové učebny a plně vybavená moderní ku-
chyňka, kde bylo pro veřejnost nachystáno 
malé občerstvení. Spojovací chodbou se pro-
jde do zrekonstruované tělocvičny, šaten pro 
sportovce a nové sportovní haly s tribunou, 
v jejímž středu se nachází znak města Týn-
ce nad Sázavou. Celý prostor působí světle 
a vzdušně a z oken je vidět prostor mezi pa-
vilony, který se upravuje pro relaxaci žáků. 
Reakce absolventů školy i veřejnosti byly po-

zitivní, všem se zdálo, jako by se ocitli v úpl-
ně  jiné škole, než jakou znali dosud.

Žáci 9. ročníků, kteří se stali tento  
den průvodci školou

loučení s létem v chrástu sídlišti

den otevřených dveří v naší škole
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pro dlouhé zimní večery

2018

Neděle 16. prosince     14.00 hod. Minitržiště / Výstava umělců Posázaví
Vánoční tvořivé dílny pro děti – keramika, drátování, perníčky, šustí, svíčky, svícny
15.00 Vyhlášení soutěže o NEJ vánoční cukroví (cukroví do soutěže noste od 14 hod.)
16.30 hod. Agnatha – tradiční vánoční koncert v rotundě hradu Týnec

Neděle 2. prosince
14.00 hod. Minitržiště / dílny
15.00 hod. Vernisáž výstavy
umělců Posázaví
16.30 hod. Křišťálové Vánoce
Koncert Hany a Jana Marešových
– tibetské a křišťálové mísy

Středa 5. prosince 
17.00 hod. Mikuláš s čerty
a andílky – tradiční podvečer
s rozdáváním dárků dětem / Opekání 
buřtů / Dětská disco / Soutěž o nejlepší 
andělský a čertovský kostým

Neděle 9. prosince
14.00 hod. Minitržiště / Výstava 
umělců Posázaví / Dílny pro děti
15.00 Jan Hrubec – Vánoce aneb
Cesta do Betléma - pohádka pro děti
16.30 - výročí 700. let města – Křest
kalendáře Týnecké proměny v čase 
17. 30 Vánoční koncert – Richard
Pachman - koledy a vánoční písně

Pořádá Město Týnec nad Sázavou
Najdete nás na Facebooku Hrad Týnec nad Sázavou
Vstupné dobrovolné / Změna programu vyhrazena

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.

středa 5. prosince od 17:00 hod.

Autor tajenky: Karel Břečka
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Druháčkové byli 3. října pasováni na týneckém 
hradě do čtenářského stavu. Ještě předtím mu-
seli splnit čtyři úkoly, aby našli cestu k pokladu. 
Vyšplhat na věž klukům ani holčičkám problém 
nedělalo. Ale plnit úkoly v hradním sklepení, 
do kterého se schází po kamenných schůdkách 
osvětlených svíčkami, to už je jen pro hodně 
odvážné. Týnecké děti jsou ale opravdu šikovné 
a zvládly to všechny. Pak společně naučenou bás-
ničkou přivolaly pohádkové bytosti – královnu, 
rytíře, vílu i čarodějnici a pasování mohlo za-
čít. „Všechny Vás vítám a jsem rád, že tady máme 

tak šikovné děti. Přeji Vám hodně pěkných knížek 
a spoustu zajímavých dobrodružství, které díky nim 
budete moci prožít,“ popřál dětem starosta měs-
ta Martin Kadrnožka. Školáci dostali knížku 
a sladkosti, rytíř následně každou dětskou hla-
vičku pohladil mečem :) a noví čtenáři jsou tady. 
„Máme mezi sebou více než šedesát nových malých 
čtenářů. Přeji jim hodně hezkých zážitků nad krás-
nou knihou,“ vyjádřila radost nad novými čtenáři 
i Ivana Nováková, vedoucí městské knihovny. 
Příjemné čtení

r

Pasování na čtenáře proběhlo na týnecké ro-
tundě 3. října. Žáci druhých tříd museli splnit 
4 úkoly, mezi nimiž bylo například přečtení 
básničky u Leontýnky, skládání obrázků u ča-
rodějnice a házení míčků u rytíře. Na každém 
stanovišti děti obdržely jeden dílek mapky. 
Když měly všechny čtyři díly, vznikl tak celý 
obrázek a mohly se přesunout k samotnému 
pasování a složení slibu. Každý dostal knížku 
a medaili. Všem se to moc líbilo.

Ella Havlíčková, Terezie Klausová, 9.A, které 
čtenáře provázely akcí 

pasování na čtenáře 2018 

pasování na čtenáře z pohledu žákyň 9. třídy

jak to začalo v MŠ
Bylo - nebylo, na kraji města Týnec nad Sá-

zavou stála mateřská škola. Ale nebyla to oby-
čejná školka, byla kouzelná…! 

Kouzelná je totiž každá školka. Někdy ale 
novým malým dětem chvilku trvá, než to 
kouzlo objeví. V naší školce jsme v září přiví-
tali téměř 90 nových dětí. S těmi původními 
je to 209 dětí v 9 třídách. Podařilo se nám 
přijmout všechny děti, za které rodiče podali 
žádost o přijetí.

O vzdělávání dětí se stará 18 paní učitelek, 
1 asistentka pedagoga a 1 chůva. O pořádek 
a čistotu 6 paní uklízeček, o výbornou kuchy-
ni 1 paní hospodářka, 3 kuchařky a 2 kuchaři. 

A teď honem zpátky ke kouzlům. Děti mají 
ve školce k dispozici spoustu hraček, didaktic-
kých pomůcek, výtvarného materiálu a přírod-
ního materiálu. Se všemi těmito věcmi dělají 
opravdová kouzla. Naučí se hrát si s kamarády, 
respektovat jeden druhého, dodržovat pravidla 

soužití ve třídě a věřte nebo ne, všechny tyto 
dovednosti dělají děti šťastné a spokojené.

Učí se vytvářet krásné obrázky, zpívat pís-
ničky…, jen tak pro radost. Také být zvídavé 
i zvědavé, získávají spoustu nových informací 
a dovedností, které jim budou užitečné poz-
ději ve škole. 

 To je náš cíl, to nás baví. Proto svou práci 
děláme, abychom každý rok viděli kouzla, kte-
rá promění malé a mnohdy uplakané a nejisté 
děti ve velké a sebejisté předškoláky, kteří jsou 
připraveni spolu s ostatními zvládnout nástra-
hy velkého světa. 

Věřím, že největším kouzlem pro rodiče je 
šťastné a spokojené dítko, které je ve školce 
rádo a rádo se do ní vrací. 

Tak co myslíte, jsme kouzelná školka nebo 
ne?

Za kolektiv MŠ 
Eva Toušová

Základní škola v Týnci nad Sázavou při-
jala účelově určený finanční dar od orga-
nizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
v rámci jejího charitativního projektu 
OBĚDY PRO DĚTI. 

Finanční dar škola použije výhradně 
k účelu uhrazení stravného ve školní jí-
delně pro celkem 20 žáků ve školním roce 
2018/2019 a to v období od 27. 9. 2018 
do 28. 6. 2019.  

Celkem se v jídelně ZŠ Týnec nad Sá-
zavou stravuje 608 dětí. Jídelna navíc vaří 
i pro 100 dospělých strávníků z řad veřej-
nosti.

r

Obědy pro děti  
Women for 

Women
Dobrá zpráva



týnecké listyříjen / lIstOpad  2018

15www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Město Týnec nad Sázavou je, dle počtu oby-
vatel, třetím nejlidnatějším městem benešov-
ského okresu. Kromě profesionálního hasičské-
ho sboru z Benešova je vždy k mimořádným 
událostem na území města a často i do katastru 
okolních obcí povolána výjezdová jednotka 
Města Týnec nad Sázavou - dobrovolná jed-
notka z Pecerad. Každý rok vyjíždíme přibližně 
k 40 zásahům. Vyjíždíme nejen k požárům, ale 
i k dopravním nehodám, odstraňujeme spada-
né stromy, myjeme silnice, zaléváme městskou 
zeleň a v současné době také rozvážíme vodu 
lidem, kteří ji nemají ve studních. Toto vše dě-
láme dobrovolně ve svém volném čase, a jako 
jednotlivci za to nečekáme žádnou finanční 
kompenzaci. Naše zásahová jednotka, zařaze-
ná mezi jednotky požární ochrany III. stupně, 
má povinnost na výzvu Krajského operační-
ho střediska vyjet k nahlášené události do 10 
minut po obdržení oznámení. Díky tomu je 
minimalizována prodleva před příjezdem pro-
fesionálních jednotek HZS a zabráněno tak 
větším škodám. Je jedno, v jakou denní dobu 
výzva přijde, zda brzy ráno nebo pozdě v noci, 
vyjíždíme vždy, kdy je to třeba. Zde bych chtěl 
zdůraznit, že ve výjezdové jednotce SDH Pe-
cerady je v současné době zařazeno 25 členů, 
kteří absolvovali množství specializačních kur-
zů, kterými jsou například obsluha motorové 
řetězové pily, nositelé dýchací techniky, strojní-
ci či velitelé družstev. 

Současné zásahové vozidlo CAS 25 Škoda 
706 bylo vyrobeno před 51 lety. Sbor dobrovol-
ných hasičů Pecerady ho zakoupil od Trhového 

Štěpánova. Až následně bylo jeho pořízení fi-
nancováno městem Týnec nad Sázavou. V po-
slední době jsme na tomto vozidle museli řešit 
několik vážných technických závad, které nám 
znesnadnily zásah. Je zřejmé, že to nejlepší má 
již bohužel za sebou. Mohu-li být konkrétní, 
při výjezdu k požáru automobilu pod Zboře-
ným Kostelcem se utrhl silentblok držící mo-
tor, při požáru pole ve Václavicích odešel první 
převodový stupeň a při hašení stodoly v Buko-
vanech se objevila prasklina v cisterně, která je 
způsobená korozí. Nejzávažnější a nejnebez-
pečnější byla závada na brzdách, na kterou se 
přišlo při výjezdu k požáru za areálem továr-
ny Jawa. Závadu jsme naštěstí odhalili ještě 
u požární zbrojnice, hned při prvním šlápnutí 
na brzdu. Veškeré dosavadní opravy, které byly 
na vozidle nutné, jsme prováděli ve svém vol-
ném čase.

Zde bych chtěl zmínit, že udržení naší zása-
hové, téměř historické techniky, v bezvadném 
stavu je pro nás neustále náročnější. Také proto 
prochází automobil každoročními technickými 

prohlídkami na stanici technické kontroly stá-
le obtížněji. Velkým úsilím se to doposud daří, 
avšak sbor již dlouhou dobu čeká na vyhovující 
nové zásahové vozidlo. Pořízení staršího nebo 
vyřazeného vozidla od HZS je nerentabilní. 
V uplynulých dvou letech jsme žádali Gene-
rální ředitelství hasičského záchranného sboru 
o udělení dotace, která by cenu nového vozidla 
částečně pokryla. Bohužel pokaždé bez úspě-
chu.  Doufáme proto, že pořízení vozu bude 
jednou z hlavních rozpočtových priorit nového 
vedení města pro rok 2019.  

Samozřejmě si vážíme spolupráce s městem 
Týnec nad Sázavou, ale i samotní představi-
telé a obyvatelé města by měli mít pochopení 
pro naše společné priority, kterými jsou ochra-
na obyvatelstva, majetku a v neposlední řadě 
i naše životy. Proto věřím, že nové zásahové 
vozidlo bude pořízeno již v následujícím roce, 
abychom mohli i nadále bezpečně plnit povin-
nosti výjezdové jednotky města Týnec nad Sá-
zavou. 

Za SDH Pecerady Marek Povolný

•  8. 1.– 1:12, požár automobilu, Chářovice. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Pecerady, JSDH Netvořice
•  22. 1. – 8:37, dopravní nehoda, silnice č. 107, pod Zbořeným Kostelcem, hořící automobil. Zjištěna závada na vozidle CAS 25 Škoda 706  

(utržený silentblok motoru). Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Pecerady
•  17. 4. – 9:52, požár, Týnec nad Sázavou – planý poplach. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Pecerady
•  18. 4. – 8:25, požár osobního automobilu, Bukovany. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Bukovany, JSDH Pecerady
•  23. 4. – 14:23, požár, travní porost, Bukovany. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Bukovany, JSDH Pecerady
•  30. 4. – 21:38, požár, Týnec nad Sázavou– planý poplach. Zasahující jednotky: JSDH Pecerady
•  01. 5. – 10:29, technická pomoc – záchrana zvířat z vody, Týnec nad Sázavou - Pecerady. Zasahující jednotky: JSDH Pecerady
•  23. 6. – 18:00, požár travní porost podél železniční trati Týnec nad Sázavou. Zasahující jednotky: HZS Benešov, HZS Jílové, JSDH Pecerady, 

JSDH Bukovany
•  09. 7. – 13:22, technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, Týnec nad Sázavou – transport pacienta. Zasahující jednotky: HZS Benešov, 

JSDH Pecerady
•  15.07., 20:06, technická pomoc, odstranění stromu Týnec nad Sázavou. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Jílové, JSDH Pecerady
•  21.07., 14:12, požár pole v délce cca 80m, Václavice. Zasahující jednotky: HZS Benešov, HZS Jílové, HZS Říčany, HZS Kladno, JSDH Pecera-

dy, JSDH Bystřice, JSDH Čerčany, JSDH Čtyřkoly, JSDH Krhanice, JSDH Neveklov, JSDH Olbramovice, JSDH Postupice, JSDH Soběhrdy, 
JSDH Vrchotovy Janovice, JSDH Bukovany, JSDH Václavice, JSDH Lešany, JSDH Pyšely, JSDH Kamenný Újezdec, JSDH Sedlčany.  
V průběhu zásahu zjistil strojník jednotky SDH Pecerady závadu na převodovce vozidla CAS 25 Škoda 706.

jednotka sboru dobrovolných hasičů pecerady čeká na vyho-
vující zásahové vozidlo

Zásahy jednotky sboru dobrovolných hasičů  
pecerady v roce 2018
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V Týnci nad Sázavou u staré školy stojí hasičská 
zbrojnice, která nedávno získala nový kabát. Sídlí 
v ní SDH Týnec nad Sázavou. V příštím roce bu-
dou dobrovolní hasiči v Týnci už 120 let, a určitě 
to jaksepatří oslavíme. 

Co děláme, když neslavíme? Jsme připraveni 
dobrovolně vyrazit kdykoliv nám zavolají. K zá-
sahu nejsme zatím voláni moc často. Těšíme se, 
že s novým autem, které dostaneme jako před-
časný dárek ke kulatinám i k Vánocům a s vyba-
vením, které máme, to bude mnohem častěji.

A cO teDy VlAstně DěláMe?
Dobrovolně se zapojujeme při aktivitách 

na území Týnce i mimo něj.

Tradičně pořádáme čarodějnice v Týnci, sídliš-
ti. Před akcí stavíme vatru a připravujeme májku 
- kluci strom a holky věnec. Během odpoledne 
vztyčíme májku a pak zapálíme vatru s čaroděj-
nicí. U menšího ohně se dají opéct buřty. Pro děti 
jsou připraveny různé aktivity. 

Kromě čarodějnic se pravidelně účastníme 
„Dne pohybu a zdraví“ a „Rozloučení s létem 
v Čakovicích“ s ukázkou techniky nebo i s oblí-
beným bludištěm, které je hned plné dětí. Ty si 
mohou vyzkoušet stříkání z hasičské proudnice, 
což má u nich veliký úspěch.

Na některých akcích jako je třeba Rockpark 
nebo Svatomartinský lampionový průvod děláme 
požární dozor. Každoročně také provádíme sběr 
šrotu, a leckdy je to i servis spojený s odnošením 
věcí ze zahrady nebo sklepa.

Kromě toho se účastníme hasičského cvičení 
v Přestavlkách, kde jsme již po několikáté získali 
první místo v součinnostních úkolech nebo si vy-
zkoušíme sami u řeky požární útok a prověříme 
techniku, abychom byli připraveni nejen na ha-
sičské soutěže, ale v případě potřeby i na zásah. 
Cvičení se účastníme nejen tak, že cvičíme. Ně-

kteří z nás se účastní jako figuranti, a to přede-
vším při cvičení zásahu při hromadném neštěstí. 
Figuranti jsou namaskováni a dostanou instrukce 
od lékaře, aby věděli, jaké mají další příznaky zra-
nění. Hasič nebo záchranář má za úkol správně 
vyhodnotit zranění a poskytnout odpovídající 
první pomoc. 

Rádi bychom dělali i více. Pokud máš chuť 
do toho jít s námi, ozvi se. 

SDH Týnec nad Sázavou
https://www.facebook.com/HasiciTNS/

774 582 565 – Michal Pěkný

sdh týnec nad sázavou

•  22. 7. – 22:02, požár Týnec nad Sázavou, Brodce – planý poplach. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Pecerady, JSDH Bukovany
•  27. 7. – 3:55, požár stodoly Bukovany. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Pecerady, JSDH Bystřice, JSDH Čerčany, JSDH Krhanice, 

JSDH Mrač, JSDH Nespeky, JSDH Bukovany, JSDH Lešany, JSDH Senohraby. Po ukončení zásahu byla jednotka SDH Pecerady odhlášena 
z výjezdu z důvodu závady na vozidle CAS 25 Škoda 706.

•  15. 8. – 15:23, požár osobního automobilu, Bukovany. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Bukovany, JSDH Pecerady, JSDH Bystřice
•  23. 8.,17:23, požár, travní porost Bukovany. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Bukovany, JSDH Pecerady, JSDH Mrač, JSDH Byst-

řice
•  24. 8. – 3:56, technická pomoc, odstranění stromu na silnici č. 107 – Čakovice. Zasahující jednotky: JSDH Pecerady
•  24. 8. – 4:37, technická pomoc, odstranění stromu z komunikace mezi Krusičany a Chrášťany. Zasahující jednotky: JSDH Pecerady
•  26. 8. – 8:32, požár, travní porost Bukovany. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Pecerady, JSDH Čerčany
•  6. 9. – 13:29, požár, travní porost Týnec nad Sázavou, Brodce – za areálem továrny Jawa. Zasahující jednotky: HZS Benešov. Jednotka SDH 

Pecerady k události nevyjela z důvodu technické závady na brzdách u vozidla CAS 25 Škoda 706.
•  7. 9. – 5:42, technická pomoc, únik nebezpečných látek do řeky Sázavy u továrny Jawa. Jednotka SDH Pecerady vyjela k místu události s tech-

nikou OA VW Transporter + přívěs s vybavením pro práci na vodě. Zasahující jednotky: HZS Benešov, JSDH Pecerady
• 24. 9. – 9:51, technická pomoc, odstranění stromu Týnec nad Sázavou. Zasahující jednotky: JSDH Pecerady
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Exkurze, besedy, přednášky a semináře pro 
žáky i pedagogy nabízí Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II (MAP), který pro školy 
z území Obce s rozšířenou působností (ORP) 
Benešov realizuje společnost Posázaví o.p.s. 
Projekt s náklady kolem 12 milionů korun 
získal podporu z Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání. Přihlásilo se do něj 
42 mateřských, základních a základních umě-
leckých škol, včetně těch z Týnce nad Sázavou.  

V Týnci nad Sázavou se do projektu zapoji-
la základní a mateřská škola i jejich zřizova-
tel – město, Gaia (mateřská škola, komunit-
ní základní škola a vzdělávací centrum nejen 
s tématikou Montessori) a Mortimer English 
Club. Aktivní je také Spolek rodičů a přátel 
dětí a školy (SRPDŠ) při ZŠ Týnec nad Sá-
zavou. „Naší vizí je propojit děti, rodiče a učitele 
a zlepšit jejich vzájemnou komunikaci. Chceme 
získat informace, vyměňovat si nápady a zku-
šenosti. Podobné cíle má i MAP, takže věřím, 
že zapojení do něj bude oboustranně přínosné,“ 
řekla členka SRPDŠ a projektová manažerka 
Městského úřadu v Týnci nad Sázavou Mar-
tina Höhnová. 

Své zástupce má Týnec nad Sázavou i v pra-
covní skupině Rovné příležitosti, která je 
součástí MAP II. Z jejího prvního jednání 
vyplynulo, že školy na Benešovsku pociťují 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků z tak-
zvaných podpůrných profesí i peněz na jejich 
zaplacení. Nedostává se jim zejména školních 
psychologů a asistentů pedagoga. Zástupkyně 
ředitelky Základní školy Týnec nad Sázavou 
Radka Nováková upozornila také na pro-
blémy ve vzdělávání žáků s odlišným mateř-
ským jazykem. „Jako spolupracovnice METY 
o.p.s. (nezisková organizace podporující cizince 
ve vzdělávání a pracovní integraci) mám velký 
zájem na tom, aby se tato bariéra co nejvíc sni-
žovala a odstraňovala,“ uvedla. Přínos pracov-
ní skupiny vidí zejména ve sdílení a výměně 
zkušeností. Upozornila také na nejednotnost 
výkladu termínu rovné příležitosti. Bude pro-
to podle ní důležité v první řadě vydefinovat 
tento pojem, tedy co si pod ním kdo předsta-
vuje a hlavně jak ho naplnit ve školách. Další 
setkání této pracovní skupiny je plánováno 
na konec listopadu. Velkým tématem bude 
také identifikace finančních zdrojů pro aktivi-
ty v oblasti rovných příležitostí.

Místní akční plán vzdělávání II podporu-
je spolupráci, sdílení zkušeností, plánová-
ní a identifikuje také potřeby vzdělávacích 
zařízení v regionu ORP Benešov. Zařaze-
ní projektů do přehledu investičních prio-
rit je předpokladem, aby na ně školy mohly 
žádat o dotace z evropských a národních 

zdrojů. Vedle aktualizace MAP I (tzv. analy-
tické části) má MAP II také část implemen-
tační neboli projektovou. Ta se zaměřuje na tři 
hlavní oblasti: vzdělávání pedagogů, komuni-
kace/sdílení zkušeností a děti a region. Kromě 
seminářů počítá s letními školami pro peda-
gogy, zábavně edukativními pořady pro ma-
teřské a základní školy a exkurzemi v regionu. 
Projekt se bude realizovat do srpna 2022.

Jaroslava Tůmová

posázaví „mapuje“ potřeby škol na Benešovsku  
a týnečtí jsou u toho

podzimní týnec
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I letos jsme uspořádali pro děti naší místní rybářské organizace 
dětský rybářský tábor.  Zúčastnilo se ho 29 dětí, které jsme učili, 
jak se chovat u vody, vše okolo rybaření, poznání ryb, živočichů 
a rostlin kolem vody a chování v přírodě.

Nejdůležitější bylo poznání ryb a vodních organismů, které lze 
potkat na našich řekách. K tomu jsme použili odbornou litera-
turu, a také se podařilo pár ryb pro názornou ukázku nachytat. 
Mezi ně patří kapr obecný, cejn velký, ostroretka stěhovavá, hrou-
zek obecný, candát obecný, jelec tloušť atd. 

Nedílnou součástí bylo dětem vysvětlit, naučit a vyzkoušet si 
rybolovné techniky, se kterými se mohou na našich vodách se-
tkat. Jde o lov na položenou, plavanou, přívlač nebo muškaření. 
V půlce týdne jsme pro děti přichystali rybářské závody, které se 
skládaly z teorie (rozpoznávání ryb, rybářský řád), a také z chy-
tání ryb. 

Nejlepším účastníkem se stal Vojtěch Hašek. Ten uhodl všechny 
otázky teorie a nachytal nejvíc ryb, a to v celkové délce 493 cm 
a v závěru o celkovém součtu 523 bodů. Vítěze jsme vyhlásili 
ve čtvrtek podvečer a všichni obdrželi nějakou hodnotnou cenu. 
Ty byly pořízeny za finančního přispění MO ČRS Týnec nad Sá-
zavou, MŠMT a společnosti INFINITY BAITS, které poskytly 
dětem velké množství návnad a krmítkových směsí. 

Celým týdnem nás provázela celotáborová hra zaměřená na ry-
bařinu. Každý den musely teamy splnit jeden z úkolů - maskování 
v přírodě, náčiní k lovu, scénku a básničku. 

Tento týden strávený s dětmi na řece Sázavě pokládám 
za úspěšný. Děti se naučily vše, co se týká rybaření, a také chování 
v přírodě a k přírodě a rybářský řád. 

Přemysl Černušák
www.malirybaritynec.webnode.cz

Rybářský tábor

Jako každý mladý člověk i člověk se zdravot-
ním postižením se v určité fázi svého života po-
třebuje osamostatnit, žít život dospělého člověka 
podle svých vlastních představ. V ideálním pří-
padě podporuje člověka se zdravotním postiže-
ním i v dospělosti jeho rodina. Není nutné ani 
žádoucí, aby v podpoře takového člověka zůstala 
rodina osamocena. Naopak z mnoha důvodů je 
velmi přínosné, když se okolo člověka se zdra-
votním postižením vytvoří síť subjektů, které za-
stupitelnou část povinností rodiny zajistí. Měs-
tem, kde se takové 

„podpůrné sítě“ kolem lidí se zdravotním po-
stižením daří vytvářet, je Týnec nad Sázavou. 
Obecně prospěšná společnost Rytmus Střední 
Čechy, o.p.s. (poskytovatel sociálních služeb) 
několik lidí se zdravotním postižením v Týn-
ci nad Sázavou podporuje v běžných aktivitách 
jako je vedení domácnosti, hospodaření s penězi, 
jednání na úřadech, cestování, ale i při získávání 
zaměstnání a následném udržení si práce. Město 
Týnec nad Sázavou velmi ochotně pomáhá ře-
šit potíže kolem bydlení i pracovního uplatnění. 
Přirozeně se do „sítě podpory“ zapojují i lidé 
z místní komunity, jako jsou lékaři, lékárníci, 

bankovní úředníci, prodavači, firmy ale i lidé ze 
sousedství a další. A všichni dohromady pomů-
žeme člověku se zdravotním postižením žít sa-
mostatným životem, zároveň zůstat ve známém 
prostředí, nablízku své rodině a přátelům. Navíc 

ušetříme nemalé státní peníze, protože terénní 
sociální služby jsou levnější než sociální služby 
pobytové. 

Za tým pracovníků  
Rytmu Střední Čechy, o.p.s., Petra Povolná

a všichni dohromady uděláme moc
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Rádi bychom se s Vámi podělili o informace o chystaných akcích na letošní pod-
zim. Podrobně se o jednotlivých akcích dozvíte na našich internetových stránkách 
vždy 14 dní před jejich konáním nebo na plakátovacích místech MC Motýlek. 
PutOVání zA sVětýlky 2. listOPADu
Čeká na Vás šestý ročník večerní procházky kolem lesa při svíčkách, spojený s há-
dáním pohádkových bytostí. Na konci čeká na všechny malá odměna. Děti si s se-
bou mohou vzít vlastní baterku. 
sVAtOMARtinský lAMPiOnOVý PRůVOD 11. listOPADu
Jako každý rok pro Vás pořádáme Svatomartinský lampionový průvod s progra-
mem v zahradě společenského centra. Čeká Vás legenda o svatém Martinovi, pís-
ničky, opékání buřtů a mnoho dalšího. Svatý Martin na bílém koni přijede včas, 
tak ho nezmeškejte!
VyRábění ADVentních DekORAcí 29. listOPADu
Čtvrteční odpoledne určené dětem a maminkám. Přijďte si společně s dětmi vy-
robit vánoční dekorace, které si odnesete domů a budou vám zdobit vaše Vánoce. 
Výrobky od Vašich dětí jsou ty nejkrásnější a budou nosit radost každý den během 
adventního času.
Mikuláš V MOtýlku 3. PROsince
Přijďte na Mikuláše k nám do Motýlku a nemusíte ho zvát k sobě domů. Pro děti 
bude připraven program, malování, zpívání koled a na konci přijde čert, Mikuláš 
i anděl. 
VánOční tVOření PRO Děti 13. PROsince 
Každoroční vánoční tvoření pro děti nebude chybět ani letos. Přijďte se k nám 
zastavit na chvíli v předvánočním čase a užít si tvořivé vánoční odpoledne s dětmi.

Za MC Motýlek Kateřina Pikousová

co pro vás chystáme na listopad 
a v předvánoční čas v Motýlku

SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

v neděli 11. 11. 2018

Průvod v čele se Svatým Martinem na bílém koni vychází
v 17:00 od MC Motýlek Týnec n. S.

a poputuje do zahrady Společenského centra.

Program v zahradě:
Legenda o Svatém Martinovi v podání DS NETOPÝR

Pěvecké vystoupení pro děti v podání Kateřiny Ševidové
tradiční svatomartinské rohlíčky a teplý čaj

na místě bude hořet oheň – možnost opečení vlastních buřtů
programem vás provede Míša Příkopová

Příspěvěk na akci je 30 Kč/osoba 
Děti do 1 roku zdarma

Spolupořadatelé: 
Skautský oddíl Tysan Týnec n. S.

Sponzoři: 
Město Týnec nad Sázavou

Poděkování za spolupráci: 
Pekárna STIBUREK, SC Týnec n. S., Městská policie, Policie ČR,  

SDH Týnec n. S., Pavel Vilímek, Michal Jakubů, Jarka Raková

pořádá

V sobotu 1. září se konal na týneckém hradě 
další ročník ochotnického divadelního festi-
valu. 

Program byl velmi pestrý. Odpoledne po-
hádka z písniček Lenky Hamajdové, vystou-
pení kouzelníka Paula Merilda, který svými 
kouzly nadchnul děti i dospělé, pěkné bylo 
i Bářino toulavé divadlo s pohádkou Nebojsa. 

Součástí festivalu byl i dětský koutek. Zde 
měly děti připraveny kostýmy divadelního 
spolku Netopýr, do kterých se mohly převlé-
kat. Takže jsme měli za chvíli okolo sebe prin-
cezny, vodníky, dokonce i čerty. Další stano-

viště nabídlo dětem malování, hry zručnosti, 
zatloukání hřebíků do špalku, děti tvořily i fi-
gurky z papíru. Nejvíce je zaujalo malé lout-
kové divadélko, protože si samy mohly zahrát 
svoji pohádku nebo sledovat tu, kterou jim za-
hrála členka divadelního spolku paní Jarka Ja-
natová. Vyvrcholením celého odpoledne byla 
premiéra představení spolku Netopýr Dva 
muži v šachu. Návštěvníci se při této veselohře 
dobře bavili.

Přestože nám počasí moc nepřálo, na ná-
vštěvnosti diváků se to nikterak neprojevilo.

Pořadatelem festivalu byl divadelní spolek 
Netopýr z.s., za přispění města Týnec nad Sá-
zavou.

Těšíme se na další ročník.
Eva Hasmanová 

Ochotnický divadelní festival
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Letošní, již 54. ročník dálkového pochodu 
Přes čtyři zámky se uskutečnil v sobotu 15. září. 

Pořadatelé připravili pro účastníky pět tras růz-
ných délek. Od 8 do 50 kilometrů. Ze 130 po-
chodníků se jich nejvíce vydalo na trasy 8 a 15 
kilometrů. Byli mezi nimi rodiče s dětmi (často 
i v kočárcích), žáci místní školy a jejich učitel-
ky. Přijeli i turisté z Brandýsa nad Labem, Pra-
hy, nebo Sedlce-Prčice. Ti, co se vydali na delší 
trasy, si přinesli houby z požárských lesů. Všem 
opět přálo pěkné počasí, které si budeme přát 
i při jubilejním 55. ročníku v příštím roce.

Organizátoři pochodu,
 KČT Týnec nad Sázavou

turistický pochod

Bude-li se někdo ptát, kdo slavil devadesát?
Řeknete: člověk se srdcem ze zlata, náš milý pan a kamarád Ríša Košata.

Zdraví, štěstí, slunce v duši, úsměv ať mu stále sluší.
Ohníčky v očích ať mu hoří, to mu přejí turisti - senioři.

turisti slaví 90. narozeniny

Keltský večer vznikl jako každoroční slavnost-
ní rozloučení se sezónou na hradě. Letos pro-
běhl již třináctý ročník. Skladba programu byla 
opět pestrá. Vždy vybíráme kapely, které hrají 
převážně irskou, keltskou a bretaňskou hudbu. 
Svou kapkou do mlýna letos přispěly i kapely 
hrající country - River Grass nebo rock – ka-
pela Luftt. Jejich píseň Smoke on the Water 
od anglické kapely Deep Purple, která zazněla 
na závěr večera, jsme si všichni s chutí zazpíva-
li. Hlavně se však snažíme, aby si každý u nás 
našel svůj oblíbený žánr, a především strávil pří-
jemný podvečer a večer v areálu našeho hradu. 
Z loňských let si u nás letos zahrála opět mla-
dá kapela Cowentina. Předvedla jak skotské, 
tak irské písně, slavné jako třeba Scarborough 
Fair a Galway Girl, ale poslechli jsme si i jejich 
vlastní tvorbu. Loni jsme se moc těšili na trio 
Sally Gardens. Ze zdravotních důvodů však 

nemohlo vystoupit. O to větší radost jsme měli, 
že se to letos povedlo. V jejich podání jsme si 
poslechli irskou a balkánskou hudbu. Na hous-
le nám opět zahrála naše paní doktorka z ORL 
Mravcová. Hudbu vystřídal tanec, a ten jsme si 
vychutnali v podání skupin Wild Rose a Sim-
ply Dance. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit i jeho 
výuky. Po krásných tanečnicích nás již čekalo 
slavnostní představení hraběte Vrtby. K výročí 
700 let od první písemné zmínky o našem měs-
tě jsme nechali zhotovit figurínu v honosném 
dobovém kostýmu. Hraběte Vrtbu můžete nyní 
nově potkat v expozici týnecké kameniny v na-
šem muzeu. Tak se od dubna do září zastavte 
u nás na hradě, abyste se s ním mohli seznámit. 
A pokud se Vám nechce čekat až do jara, máte 
ještě možnost o adventních nedělích, na které 
je opět přichystán bohatý program.

Magdalena Timplová

Keltský večer 2018 na hradě v týnci
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Letošní rekondiční pobyt členů SZP a seni-
orů Týnec nad Sázavou se konal v Jizerských 
horách, v Janově, v hotelu Semerink. Pro velký 
zájem se jelo opět ve dvou termínech. Celkem 
se zúčastnilo 97 členů. Den začínal jako vždy 
rozcvičkou, kterou vedla s první skupinou Jana 
Krejčová, a s druhou skupinou Jana Voláková. 
V průběhu pobytu účastníci podnikali vycház-
ky do okolí hotelu nebo se společně vyjíždělo 
autobusem na výlety. V pondělí to bylo do Ha-
rrachova, kde jsme navštívili nejstarší fungující 
sklárnu na světě a muzeum skla, které je sou-
částí areálu sklárny. V úterý byla naším cílem 
firma Kaipan ve Smržovce, která je výrobcem 
automobilů. Při zpáteční cestě jsme se krátce 
zastavili v Jablonci nad Nisou a odpoledne jsme 
ještě vyjeli na Královku, kde ti zdatní vystoupa-
li na místní rozhlednu a kochali se pohledem 
do okolí. Na středu byl připraven celodenní výlet 
do Polska, do Jelení Gory. Následující den jsme 

navštívili Bozkovské dolomitové jeskyně, které 
jsou nejdelším jeskynním systémem v České re-
publice, vytvořeným v dolomitech. Prohlídka vr-
cholí v Jezerním dómu s překrásně prosvětleným 
největším podzemním jezerem v Čechách. Pátek 
byl věnován výletu do Liberce. Účastníci buď vy-
šlápli na Ještěd nebo navštívili ZOO, případně si 
prošli město. Několik večerů jsme se sešli a spo-
lečně si zazpívali s kytarovým doprovodem Olgy 
Vrané. Týden uběhl jako voda a již tady byla 
sobota a návrat domů. V závěru chci poděkovat 
těm, kteří mají největší zásluhu na konání těchto 
pobytů, a to Jarce Zdražilové a Olze Vrané. Také 
všichni děkujeme panu Josefu Peškovi, řidiči au-
tobusu, za jeho bezpečnou jízdu po celou dobu 
pobytu. A kam se nasměruje příští rekondiční 
pobyt? Sledujte vývěsní skříňky proti OD Hruš-
ka a Lidlu, včas budete informováni.

Za výbor Spolku zdravotně postižených a seniorů
Jiřina Kafková

spolek zdravotně postižených a seniorů v jizerských horách

Upozornění na změnu ordinační doby MUdr. alice Čečilová

PoNDělí    7.00 - 13.30 hodin
úTerý        7.00 - 13.30 hodin
STřeDa      7.00 - 13.30 hodin
čTVrTek   12.00 - 17.00 hodin - pouze pro objednané pacienty
PáTek       7.00  - 13.00 hodin

Prosíme pacienty, aby dodržovali následující časový rozvrh:
  7.00 - 8.15  odběry biolog materiálu
  8.15 - 11.00  akutní případy, kontroly práce neschopných
11.00 - 13.30  objednaní pacienti

Zároveň prosíme pacienty, aby v maximální míře využívali možnosti objednání na určitou dobu a zejména v nastávajícím infekčním období  
se zbytečně nevystavovali riziku infekce v době ošetření jiných akutních případů.

Zájemce o očkování proti chřipce, eventuálně proti pneumokokové infekci žádáme o co nejrychlejší návštěvu lékaře za účelem vakcinace.

Pod Hradištěm 121, Týnec nad Sázavou
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Obyvatelé dps na výletě v Regionálním muzeu  
v jílovém u prahy

Na sobotu 6. října byl pro obyvatele DPS v Týnci nad 
Sázavou připraven výlet do muzea v Jílovém u Prahy, 
kde začínala výstava „Český granát“, mineralogic-
ký symbol Čech. Tu uspořádalo Regionální muzeum 
v Jílovém ve spolupráci s Družstvem umělecké výroby 
GRANÁT Turnov a Ivanem Turnovcem. Sraz zájem-
ců (12 žen) byl na autobusovém nádraží a linkovým 
autobusem jsme se přesunuly do Jílového, kde ve 14 
hodin v muzeu zahájil Ivan Turnovec vernisáž této vý-
stavy. Přítomní si pak v patře muzea prohlédli nádher-
né šperky a ostatní výrobky zdobené českými granáty. 
Dále se účastníci přesunuli do další části muzea, kde 
bylo připraveno občerstvení. Následovala přednáška, 
zaměřená na české granáty. Počasí nám přálo, bylo slu-
nečno a tak jsme se vracely spokojené z příjemně pro-
žitého sobotního odpoledne.

 Organizátorka akce Jiřina Kafková
Foto: Jilove

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy ve spolupráci s Družstvem umělecké výroby  
GRANÁT Turnov a RNDr. Ivanem Turnovcem zvou na výstavu

Více informací na ` nebo na 
www.muzeumjilove.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: denně mimo  
pondělí (pokud není svátkem)  

9-12 a 13-16 hod.

Výstava granátových šperků, které reprezentují Čechy ve všech světadílech.

6. 10.  – 18. 11. 2018
Vernisáž výstavy se uskuteční 6. 10. 2018 ve 14.00 hod.

ČESKÝ  
GRANÁT

MINERALOGICKÝ SYMBOL ČECH

Jenom trénink dělá mistry, proto i letos v létě 
náš oddíl sportovní gymnastiky z Týnce uspo-
řádal letní soustředění, které proběhlo v srpnu 
v sokolovně ve Zbořeném Kostelci. Týnec-
ká tělocvična ještě nebyla v provozu, ale zas 
tak moc nám to nevadilo, protože sokolovnu 
v Kostelci jsme využívali už od února, a tak 
jsme tam měli veškeré potřebné nářadí. A jako 
bonus jsme to měli kousek do hostince U Ho-
lubů, kam jsme chodili na výborné obědy. Naše 
soustředění jsme zahájili 19. srpna a trvalo pět 
dní, od devíti od rána do pěti hodin odpole-
dne. Výjimkou byl třetí den, kdy jsme v tělo-
cvičně spali, a také ten den společně vyrazili 

do Jump parku na Zličín. Zde děti předvedly, 
že gymnastika a trampolíny k sobě prostě pa-
tří a nejeden návštěvník nestačil zírat, co i ty 
nejmenší děti dovedou. Trenéři trošku doufa-
li, že se podaří děti unavit, ale to se spletli…
Ihned po návratu do Kostelce si šly všechny 
děti společně zahrát fotbal. Potom následo-
valo pečení buřtů a marshmallow. Nesměla 
chybět pohádka na dobrou noc, a pak už jsme 
všichni zalezli do spacáků. Ráno děti čekal 
budíček v 8 hodin a výborná snídaně, kterou 
trenérky připravily. Následovalo opět cvičení, 
ale našel se čas i na hry. Naše soustředění jsme 
zakončili asi hodinovou ukázkou pro rodiče. 

Doufáme, že se dětem celé soustředění líbilo, 
a že příští léto se sejdeme ještě ve větším po-
čtu. Děkujeme také za dárečky a kytičky, kte-
ré jsme dostali. Moc nás těší, že to děti baví. 
A v neposlední řadě děkuju trenérkám, že 
svou dovolenou v práci vyčerpaly na soustře-
dění, a i přes to, že zdraví občas zlobilo, celý 
týden jely na sto procent! 

R. Součková

soustředění sg týnec nad sázavou
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Osmý ročník oblíbené sportovní akce se již 
tradičně konal 28. září.

Svatý Václav nezklamal a přivezl nám i letos 
do kempu v Náklí krásný, slunečný den. Svá-
teční odpoledne plné pohybu prožili účastníci 
bez jediného šrámu a v plném zdraví. Všichni 
se při zkoušení nejrůznějších sportů skvěle ba-
vili a nejaktivnější byly rozhodně děti. Největším 
letošním tahákem byla vozítka segway. Pozadu 
ale nezůstaly ani projížďky na ponících nebo jíz-
dy na kanoích. Naštěstí areál, kde Den pohybu 
a zdraví pořádáme, je přímo u jezu. Proto i přes 
velmi nízký stav vody v Sázavě mohly kanoe vy-
razit. Celkem bylo přichystáno přes 20 sportov-
ních stanovišť + několik doplňkových, aby si při-
šli na své i ti lenivější. Dámy a pánové se zvážili 
na super chytré váze (hlavně „hubeňouři“), pro-
hlédli si léčebné přípravky a kosmetiku, kterou 
si mohli také koupit. Především holčičky se ne-
chávaly přemalovat na různá zvířátka. Návštěv-

níci se mohli naučit poskytování první pomoci 
od vojenských záchranářů a seznámit se s jejich 
prací. Také bylo na co koukat. Děvčata z oddílů 
sportovní gymnastiky a aerobiku připravila pro 
diváky pódiová vystoupení. Dalším sportovním 
stanovištěm byly kurty u mostu. Tam členové 
volejbalového klubu uspořádali dětský turnaj pro 
děti.

Odpoledne uteklo jako voda, v podvečer se 
rychle ochladilo, a tak do 18 hodin všech 60 or-
ganizátorů program ukončilo. Celkem se spor-
tovního odpoledne zúčastnilo, včetně volejbalu, 
510 osob, z toho bylo 230 dětí.  Z pověření Stře-
dočeské krajské asociace pořádá každoročně Den 
pohybu a zdraví Odbor sportu pro všechny TJ 
Týnec nad Sázavou, z. s., ve spolupráci s městem 
Týnec nad Sázavou. Do organizace akce se pra-
videlně zapojují i další spolky, neziskové organi-
zace a podnikatelé. Letos to byly skautský oddíl 
Tysan, Jezdecký klub Čtyřkolák z.s., hasiči a ry-
báři z Týnce, Bisport s.r.o., Fotbalový klub Týnec 
a Volejbalový klub Týnec. Výborné občerstvení 
pro organizátory vyrobily kuchařky ze školní jí-
delny. O bezpečnost účastníků se tradičně starala 

městská policie. Den pohybu a zdraví byl usku-
tečněn také za podpory z Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci projektu Týnec nad Sáza-
vou – zdravé město pro všechny. Velké díky patří 
všem sponzorům, organizátorům, pořadatelům 
i pomocníkům.

Věra Junova, Martina Höhnová

sportuj s námi aneb den pohybu a zdraví 

středočeská krajská asociace 
sportu pro všechny 
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Škola taekwon-do hwa-Rang

Rádi bychom vám blíže představili náš oddíl ze strany celoročních 
akcí a způsobu tréninků. Nový rok začínáme zimním soustředě-
ním, které spolu s pražským oddílem Dan-Gun pořádáme již 15 let 
vždy v třetím týdnu v lednu. Doposud jsme jezdili na chatu Lovrana 
do Jánských lázní, příští rok jsme zajistili toto soustředění do Černého 
dolu. Protože chceme od svých svěřenců i jinou pohybovou aktivitu, 
je toto soustředění zaměřené převážně na lyžování. V průběhu sou-
středění se snažíme zajistit tréninky v nedalekých tělocvičnách. Zatím 
jsme měli vždy ohromné štěstí na sněhové podmínky a doufáme, že 
tomu bude i nadále. 

V měsíci březnu pořádá Český svaz Taekwon-do ITF mezinárodní 
soutěž Czech open. Tato soutěž je velmi kvalitně obsazena i zahranič-
ními účastníky. Soutěží se zde od nejnižších pásků a nejmladších dětí, 
až po ty nejzkušenější. Soutěž se kvalitou jednotlivých disciplín dostala 
na úroveň ME a toho se snaží využít i několik reprezentací z různých 
koutů světa. Velice často zde využívají možnosti otestovat svou formu 
před následujícím ME nebo MS. Pro ty nejmenší je to velká příležitost 
k vidění toho nejlepšího.

Již několik let pravidelně jezdíme na jarní soustředění do Sportovní-
ho centra Zbraslavice. Společně s námi jezdí další oddíly a Středisko 
talentované mládeže. Ubytováni jsme ve velmi hezké budově Sport 
a trénujeme v několika tělocvičnách pod vedením zkušených mezi-
národních instruktorů, kteří byli i několik let velmi úspěšnými repre-
zentačními trenéry. Snažíme se, abychom všechny účastníky rozdělili 
do výkonnostních skupin, kterým na míru vytvoříme plán tréninků. 
Není důležité je fyzicky unavit, ale vhodnou formou je připravit k dal-
ším zkouškám nebo účasti na dalších soutěžích. Soustředění se zúčast-
ňují i ti nejmenší, pokud zvládají odloučení od rodičů. Nejmladšímu 
členovi našeho oddílu bylo 5let a doposud s námi jezdí na všechna 
soustředění.

Tento rok náš svaz na nový systém soutěží a rozdělil MČR na dvě 
výkonnostní skupiny – skupinu B (barevné pásky) a skupinu A (červe-
né a černé pásky). V květnu uspořádal MČR pro skupinu B a v listo-
padu bude pořádat MČR pro skupinu A. Tento nový systém se velice 
osvědčil a mnoho oddílů přivezlo velmi velký počet závodníků, kte-
ří se dříve neměli možnost MČR zúčastnit. Díky tomu, že se MČR 
rozdělilo na dvě skupiny, uspořádal nás svaz soutěž i pro ty nejnižší 
technické stupně. Většina svazových soutěžích je určena pro závod-
níky od žlutého pásku. Letos si na těchto závodech mohli zazávodit 
i držitelé bílého a bíložlutého pásku. Toho využil i náš oddíl a hned 
nominoval několik těchto závodníků.

Květen je zároveň měsíc, kde se každoročně setkáváme s oddíly z celé 

republiky na soutěži v Praze. Pořádá ji na Petři-
nách (Praha 6) místní oddíl Sonkal pod názvem 
Sonkal Open. Vzhledem k tomu, že je tato sou-
těž vhodná i pro mladší věkovou skupinu a nižší 
technické stupně, velmi rádi na tuto soutěž pra-
videlně jezdíme i se závodníky, kteří zatím žádné 
zkušenosti ze soutěží nemají. 

Český svaz Taekwon-do ITF v červnu uspořádal 
v Brně první kolo setkání středisek talentované 
mládeže (STM). Na tuto akci jezdí pouze vy-
braní závodníci z celé republiky, kteří zde testují 
svou výkonnost. Trenéři reprezentace velmi často 
vybírají mezi těmito závodníky, aby doplnili kádr 
především juniorské reprezentace. Vybraní členi 
našeho oddílu jsou sdruženi spolu s členy dalších 
osmi oddílů ve středisku STM PRAHA I. Všich-
ni velmi kvalitně reprezentují náš oddíl a vozí si 
pravidelně medaile z testování středisek talen-
tované mládeže. Oba trenéři našeho oddílu jsou 
zároveň i trenéry STM PRAHA I. a mají nemalý 

vliv na zvyšování výkonnosti závodníků tohoto střediska.
V červnu vycestovala autobusem česká reprezentace na Romania 

Open. Oddílům bylo nabídnuto několik volných míst v autobuse. Náš 
oddíl toho využil a poslal s reprezentací naše dva velmi kvalitní juniory 
Filipa Kučeru a Michaela Salátka. Oba jsou členi STM a byla to pro 
ně velká zkušenost vyzkoušet si soutěžní úroveň v jiné destinaci. 

Protože se náš oddíl chce aktivně účastnit při pořádání soutěží, po-
řádáme hlavně pro děti a juniory soutěž v technických sestavách do-
posud pod názvem Týnecké tullení (tull – technická sestava). Vloni 
byl uspořádán již 5. ročník, kterého se zúčastnilo přes 100 závodníků. 
Letos jsme bohužel z důvodu rekonstrukce školy a přístavby nové haly 
nemohli navázat na tuto soutěž. Nicméně novou halou vznikají nové 
možnosti, a my máme možnost posunout tuto soutěž na vyšší úroveň, 
a zařadit ji tak do plánu soutěží Českého svazu Taekwon-do ITF. 
I nadále chceme tuto soutěž vést jako neziskovou a veškeré finanční 
prostředky použít na ceny pro všechny účastníky naší soutěže. Tím je 
naše soutěž ve svazu výjimečná, neboť si každý účastník bez ohledu 
na umístění odnese několik věcných cen. Zároveň chceme i touto sou-
těží propagovat týnecký region a jeho krásné okolí.

Aby to nebylo pouze o cvičení, setkáváme se každoročně před letními 
prázdninami s dětmi i rodiči na společném akci při opékání špekáčků. 
Velmi rádi se zde setkáme s rodiči našich svěřenců, protože je toto 
setkání v pohodové atmosféře, a máme čas si pohovořit s nimi nejen 
o taekwondu. Tato akce není sportovně organizována a naši členové si 
sami určují způsob prožití tohoto setkání. Je to pro ně možnost navá-
zání nového přátelství nebo uvidět se s kamarády, kteří navštěvují jiné 
skupiny. Na trénincích taekwonda jsou všichni rozděleni do výkon-
nostních skupin podle technických stupňů. Tady je toto odbouráno 
a nejsou tu pravidla, která platí v tělocvičně. Akce se pořádá především 
ke stmelení kolektivu. 

Podobným setkáním je i záchranářská akce pořádaná oddílem, který 
s námi jezdí na Letní soustředění, oddílem Na-Mu. Na tuto akci jsou 
zváni i členové našeho oddílu. Probíhají zde soutěže, ale především se 
mají děti možnost naučit několik základních prvků první pomoci pří-
mo od vodních záchranářů. Třešničkou na dortu je svezení se na rych-
lých záchranných člunech po Vltavě.

V červenci pořádá náš oddíl Letní soustředění ve Sportovním stře-
disku Zbraslavice. V létě jsme ubytování ve venkovních apartmánech. 
Prostředí je velice pěkné a máme zde prostor k mnoha sportovním, 
ale i zábavným aktivitám. Lanové centrum, plážové hřiště, fotbalové 
hřiště, rybník, nohejbalové hřiště a několik tělocvičen. Jelikož vozíme 
na soustředění všechny děti, tedy i ty nejmenší, pojali jsme ho z po-
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loviny jako tábor. Dopoledne všichni cvičí taekwondo, ale odpoledne 
jsou zábavné sportovní hry a aktivity. Kdo má zájem o větší sportovní 
trénink, může se v odpoledních hodinách zúčastnit dobrovolného tré-
ninku s naší vedoucím oddílu, mezinárodním instruktorem a bývalým 
šéftrenérem reprezentace Jaroslavem Vomáčkou 5.dan. Ve volném dni 
si mohou všichni dostupné aktivity: např. střelbu ze vzduchovky, luko-
střelbu, lanové centrum a podobně. Ve večerních hodinách pak zábava 
nekončí. Pořádáme diskotéky, táborák, hry na herní konzoli apod. Pro-
tože chceme, aby se děti věnovali i jiným činnostem, vybereme na za-
čátku soustředění telefony a jiná elektronická zařízení. Pokud chtějí, 
večer si mohou ze svých mobilů rodičům zavolat. Z praxe je známo, že 
tuto možnost využijí zpravidla první dva dny a poté si většinou na te-
lefon už ani nevzpomenou. V areálu je sice dostupná Wi-Fi, ale chce-
me, aby děti trávily čas co nejvíce spolu a pokud možno i venku. Děti, 
které jezdí již několik let, se naučily vozit si stolní hry a dokáží se veli-
ce hezky stmelovat při těchto aktivitách. Pokud nám dítě řekne, že se 
mu nestýská, je to pro nás známka toho, že na stýskání nemá čas, a to 
je jedině dobře. Rodiče jsou v první chvíli sice smutní, že si dítě ani 
nevzpomene, ale zjistí-li, že mu nic nechybělo, hodnotí to pozitivně.

Jako první v pořadí po letních prázdninách je již tradičně soutěž na-
zvaná Moravia Open konaná v září. I této soutěže se zúčastňujeme, 
ale zatím z důvodů finanční náročnosti, v menším obsazení. Soutěž je 
velice dobře organizovaná a je tady možnost vyzkoušet si mnoho dal-
ších disciplín, které není možné zkusit si na jiných soutěžích našeho 
svazu. Snad i my začneme tyto závody navštěvovat brzy ve větším po-
čtu. Nicméně vzdálenost a finance velmi ovlivňují zájem o tuto soutěž.

V září proběhlo další sportovní soustředění před druhým setkáním 
středisek talentované mládeže. Hlavní trenér našeho oddílu zaměřil 
toto soustředění na pilování nácviků především pro sportovní boj. 
I když se nácviků účastnili nižší technické stupně, pozornost byla za-
měřena především na žáky a juniory vyšších technických stupňů. To-
hoto soustředění se zúčastnili i naši čtyři juniorští závodníci.

V polovině října proběhne druhé kolo testování STM, které se bude 
tentokrát pořádat v Nymburce. Opět si zde mohou naši nejlepší zá-
vodníci vyzkoušet svou formu a zjistit, jestli o prázdninách nezaháleli. 

Koncem října pořádáme další pravidelné soustředění. I tentokrát je 
situované do Zbraslavic a stejně jako na jaře bude opět společné spo-
lu s pražským oddílem Dan-Gun a STM PRAHA I. Soustředění je 
vedené stejně jako na jaře ke zkvalitnění technik na další technické 
stupně a zároveň po sportovní stránce k nácviků pro sportovní boj. 
Nácviky pro sportovní boj jsou přizpůsobeny i pro nižší technické 
stupně, aby měli možnost si vyzkoušet i jiné prvky, než kterým se vě-
nují na pravidelných trénincích v oddíle. Všechny tréninky probíhají 
v zateplených tělocvičnách a halách.

Listopad bude zahájen MČR skupiny A. Velmi se na tyto závody 
těšíme, protože zde budou startovat nejlepší závodníci z řad nejvyšších 
technických stupňů. Bude to velký svátek českého taekwonda.

Další listopadovou soutěží bude Pohár českého svazu Taekwondo 
pro barevné a černé pásky. Ten tradičně opět obsadíme i nižšími tech-
nickými stupni v žákovských a juniorských kategoriích.

Poslední měsíc v roce je zahájen národním seminářem v Brně pro 
červené a černé pásky. Český svaz Taekwon-do ITF pořádá po celý 
rok pro nejvyšší technické stupně semináře po celé republice. Seminá-
ře především vede mezinárodní instruktor, velmistr prof. Hwang Ho-
-jongem 9. dan. Na těchto seminářích se učíme správně porozumět 
technice a umět ji i správně vysvětlit. Mezinárodní seminář je vrcho-
lem v této oblasti. Naší republiku navštěvují významní lidé z celého 
světa, protože je pro ně čest, setkat se s velmistrem prof. Hwang Ho-
-jongem 9.dan. Tato celosvětově uznávaná osobnost působí v české 
republice od roku 1997 a je nám všem učitelem. 

Posledními soutěžemi v roce určené především pro děti a juniory 
jsou Čertovský na Praze 6 – Petřinách a Mikulášský pohár v Mladé 
Boleslavi. Obě tyto soutěže jsou pro děti velice hezky pořádané, a po-
kud neprobíhají ve stejném dni, obě tyto soutěže velmi rádi navštěvu-

jeme. Zvláště pro děti je velmi vhodná soutěž v Mladé Boleslavi, neboť 
jsou zde děti rozděleny do malých skupin po čtyřech, soutěží formou 
každý s každým a všichni si tak mohou odvést některou z medailí.

Rozloučení s rokem zakončujeme na Vánočním soustředění v Ko-
řenově. Ubytováni jsme ve velmi útulném prostředí hotelu Kořínkov. 
Součástí hotelu je i tělocvična se zrcadli. I na tomto soustředění se 
cvičí taekwondo, ale není to zdaleka jedinou věcí, kterou podnikáme. 
Pokud je nám dopřán sníh, připravujeme dětem venku závody a růz-
né soutěže. Každý rok je vybrána nějaká tématika a děti ve skupinách 
vyrábějí z různých materiálů své výrobky. Loni bylo téma např. Star 
Wars. Dětská fantazie nezná mezí a každý rok nás všichni velice mile 
překvapí svými výtvory. Každý rok nás též navštíví Ježíšek a nadělí pod 
stromeček všem dětem dárek. Pro všechny je to vždy milé překvapení.

Mezi všechny tyto akce se vždy zapracují ještě minimálně dvakrát 
ročně zkoušky na další technické stupně. Na tyto zkoušky se vždy sna-
žíme pozvat našeho velmistra prof. Hwang Ho-yonga 9.dan. Pokud 
někdo z jakéhokoliv důvodu nestihne zkoušky s velmistrem, může si 
zvýšit svůj technický stupeň při nejbližší příležitosti před naším ve-
doucím mezinárodním instruktorem Jaroslavem Vomáčkou 5.dan.

Měli jste možnost nahlédnout do celoročního plánu našeho oddílu.
Snažíme se našim dětem věnovat co možná nejlépe a připravovat jim 

nejen pestré tréninky. Děti se nám odvděčují svou přízní a radostí ze 
cvičení. Můžeme s hrdostí říct, že technická úroveň našich členů je 
na velmi vysoké úrovni. To je potvrzeno každoročně vysokými znám-
kami při zkouškách na vyšší technické stupně a na soutěžích medailo-
vými umístěními.

Každoročně pořádáme nábor nových členů. Pokud vás naše činnost 
zaujala, rádi vás přijmeme mezi sebe. 

Za trenérský tým, který vám představíme příště
Věra Vomáčková

 
 

Srdečně vás zveme na dětské vánoční vystoupení 
 

 
 
 

Nevíte, co podniknout na druhou adventní neděli? 
Tak přijďte podpořit děti z pěveckého a dramatického kroužku 

pod vedením Mgr. Terezy Kadlecové. 
Sváteční atmosféru nám vykouzlí na sále nazdobené stoly 

se svíčkami a cukrovím,  
a také písně a pohádky, které ke každým Vánocům 

neodmyslitelně patří. 
 

                           
 

Vánoce pod taktovkou dětí v příjemném prostředí 
 

Kdy ? V neděli 9.12.2018 v 15:00 
Kde ?  Na sále společenského centra TÝNEC 
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Město Týnec nad Sázavou ve spolupráci s Vlastivědným spolkem pořádá  
k oslavám 100 let republiky a 700 let města Týnec nad Sázavou výstavu

28. 10 – 21. 12. 2018  
v prostorách MěÚ Týnec

TÝNECKÉ 
PROMĚNY V ČASE

Z vybraných fotografií bude 
vytvořen jubilejní kalendář pro rok 2019. 
Jeho křest proběhne druhou adventní 
neděli na hradě v Týnci.

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

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.

Po úspěšné loňské 
volejbalové sezóně 
2017 – 2018 jsme se 
hned začali připravovat 
na tu další. Přípravu 
jsme začali v tělocvičně 
ve Zbořeném Kostel-
ci, kde jsme v červnu 
změřili síly na turnaji 
ve smíšeném deblu. 

Tradiční klání si nenechalo ujít šest týmů, které jsme rozdělili do dvou 
skupin, a poté se utkaly o celkové umístění. K vidění bylo řada zajímavých 
výměn a obdivuhodných výkonů. O výsledky nám až tolik nešlo, hlav-
ně jsme byli rádi, že si můžeme zahrát trochu odlišnou formu volejbalu 
a hlavně se u našeho oblíbeného sportu pobavit. To nám vyšlo dokonale.

Další díl přípravy 
jsme si naplánovali 
na poslední srpnovou 
sobotu. Hned ráno 
jsme se vydali do Po-
povic, kam jsme jeli 
obhajovat stříbrnou 
příčku na Memoriálu 
Marka Šupky – Po-
povické sako.  Oproti 

loňskému roku se k potěšení všech zúčastněných smíšený turnaj rozrostl 
na osm týmů, a tak naše obhajoba se stala ještě těžší. Zejména když jsme 
si do naší čtyřčlenné skupiny nalosovali Benešov a Nespeky, které pomýšlí 
na nejvyšší příčky v okresním přeboru. V základní skupině se nám celkem 
dařilo. Sice jsme s Nespeky první zápas prohráli, ale náš výkon nebyl zas 
tak špatný. Výhrou nad Bukanýry jsme oživili šance na postup ze skupiny 
a v posledním zápase proti Benešovu bojovali o přímý postup. Ten se nám 
povedl. Téměř po bezchybném výkonu jsme se mohli radovat z postupu 
do semifinále. V něm jsme narazili na nažhavené domácí Popovice „M“. 
S těmi jsme měli dost práce a vítězství jsme vydřeli až v tie-breaku. Ve fi-
nále proti Nespekům jsme již neměli co ztratit. Ačkoliv jsme se snažili se 
soupeřem držet krok, tak obhájce vítězství ukazoval svoji sílu a převahu 
na hřišti. Po dvou setech jsme na kýžené vítězství nedosáhli a byli jsme 
spokojení s obhájením stříbrné pozice z loňského ročníku. 

Poslední prověrku jsme absolvovali na smíšeném turnaji Čerčanská šav-
le. Jak již název napovídá, turnaj se uskutečnil v Čerčanech, a to v sobotu 
22. září 2018 v tamní Sokolovně. Zjistit aktuální formu před novou sezó-
nou přijelo pět družstev, které se utkaly systém každý s každým. A opět 
bylo na co koukat. My jsme hned v úvodním zápase narazili na domácí 
tým. Po rozpačitém začátku jsme se v průběhu prvního setu dokázali srov-
nat a vyhrát utkání ve dvou setech. Ve druhém klání nás čekalo silné Měs-

tečko. Boj jsme svedli vyrovnaný, ale vždy jsme si soupeře nechali utéct 
v půlce setu o čtyři body. Ačkoliv se nám v obou setech náskok protivníka 
podařilo stáhnout, na zvrat v utkání to již nestačilo. Náladu jsme si spra-
vili s benešovskými Bukanýry. Zápas to jednoduchý sice nebyl, ale herní 
převahu jsme dokázali přetavit v náš prospěch, a tak jsme se mohli rado-
vat z výhry 2:0. Za to v posledním duelu proti Postupicím jsme zejména 
ze začátku zápasu šlapali dost vodu. Soupeř se nás držel jako klíště a my 
nebyli štorc se bodově odtrhnout. Do koncovky jsme šli s mankem pěti 
bodů, které jsme dokázali na poslední chvíli smáznout a sebrat soupeři pět 
setbolů, ale po dalších deseti výměnách jsme už kapitulovali. Ve zbytku 
zápasu jsme měli tedy co dělat, abychom nepříznivý vývoj otočili, což se 
nám nakonec podařilo. V tiebreaku jsme si již nabídnutou šanci vzít nene-
chali a vítězstvím jsme si zasloužili druhou příčku na turnaji. Na putovní 
Čerčanské šavli bude pro letošní rok vyryto jméno Městečko. My ještě 
potrénujeme a příští rok se snad dočkáme. 

Novou sezónu v okresním poháru začínáme domácím turnajem v soko-
lovně ve Zbořeném Kostelci v sobotu 20. října 2018, kdy přivítáme na své 
palubovce VK Týnec nad Sázavou z. s., Sokol Benešov „B“, Sokol Nespe-
ky a Sokol Postupice. Ve druhém kole 17. listopadu máme volno. O další 
mistrovské body budeme bojovat až v sobotu 12. ledna v nové sportov-
ní hale v Týnci nad Sázavou, kde turnaj pořádá místní volejbalový klub. 
Pauzu mezi mistrovskými zápasy vyplníme 17. listopadu Kosteleckým 
pětibojem, kde se utkáme v tradičních disciplínách hod na koš, nohejbal, 
střelba na branku, stolní tenis a volejbalové debly. A o týden později vy-
ladíme formu na (Před)Vánočním turnaji smíšených družstev 4+2 v nové 
sportovní hale ZŠ Týnec nad Sázavou, kde „kolaudační“ turnaj uspořádají 
týnecké volejbalistky. Budeme rádi, když náš tým přijdete povzbudit.           

Nadšenci z Kostelce
 

příprava tj Zbořený Kostelec na novou volejbalovou sezónu
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NOVOROČNÍ
KONCERT

v úterý 1. 1. 2019 od 16:00 hod.
farní kostel Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou

VÁS ZVOU NA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST

TÝNEC NAD SÁZAVOU

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

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Adventní neděle 2., 9. a 16. prosince 2018
od 14.00 hodin / hrad Týnec nad Sázavou

Srdečně vás zveme na vernisáž prodejní výstavy
První adventní neděle 2. prosince od 15.00 hod.

Adventní výstava 
malířů Posázaví

Pořádá Město Týnec nad Sázavou
Najdete nás na Facebooku Hrad Týnec nad Sázavou
Vstupné dobrovolné / Změna programu vyhrazena
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.

V dopoledních hodinách navštívíme zwettl – krátká zastávka a prohlídka komplexu budov cisterciáckého kláštera Krems na Dunaji. Dále do-
jedeme do světově vyhlášeného poutního místa Mariazell. Městečko je zasazeno do malebné alpské krajiny a jeho nejznámější památkou je 
bazilika, která patří mezi nejvýznamnější mariánské stavby v Evropě. Barokní stavba je výjimečná svoji středovou gotickou věží a soškou Panny 
Marie ze 13. století, které se říká „Velká matka Rakouska“. V malém městečku dále uvidíme pekárnu medových perníků Pirker, vyrábějící čistě 
přírodní produkty. Dále navštívíme likérku Arzberger, pivovar i muzeum perníků.
Na adventním trhu před bazilikou jsou u stánků nabízeny tradiční produkty – medovina, perníčky, výrobky z jedlového dřeva a včelího vosku 
a další. Ve městě je řada vánočních atrakcí – andělský poštovní úřad, živé jesličky, betlémy, a také největší adventní věnec v Rakousku o váze 6 tun.
Později se přesuneme do sousední obce st. sebastian, kde od 18 hodin vypukne očekávaný průvod čertů – rakouských krampusů. Čertovské 
řádění se dědí z generace na generaci, stejně jako obdivuhodné detailně vyřezávané masky z lipového nebo borového dřeva.

sobota 24. 11. 2018
odjezd z autobusového nádraží v 5.00 hodin, předpokládaný návrat ve 24.00 hodin

Cena zájezdu: 850 kč na osobu + 10 Euro na vstupy 
V ceně je zahrnuto: doprava autobusem P BUS TOUR s.r.o., služby průvodce - dr. Dana Obrová       

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

Rezervace osobně i telefonicky do 31.10.2018
na tel: 317 729 050, 775 290 032 – turistické informační centrum týnec, Klusáčkova 2 – budova Společenského centra TÝNEC

adVentní VÝlet
MaRIaZell a san seBastIan

MěstO týnec nAD sázAVOu
pořádá poznávací výlet
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www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

Kalendář akcíTýnecko
listopad
Pá 9. 11. bAlADA PRO bAnDitu V PODání sÓlistů JihOčeskÉ FilhARMOnie 19:00
Koncert k výročí 700 let první písemné zmínky o Týnci nad Sázavou. Vstupné: 390 Kč; předprodej vstupenek v Informačním centru Týnec; 
Místo konání: Společenské centrum Týnec; Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
ne 11. 11. sVAtOMARtinský lAMPiOnOVý PRůVOD 17:00
Tradiční lampionový průvod pro děti a rodiče. Průvod v čele se Svatým Martinem vychází v 17:00 od MC MOTÝLEK a putuje do zahrady 
Společenského centra. Pořadatel: MC MOTÝLEK a Skautský oddíl Tysan Týnec n. S.
Út 13. 11. iVO JAhlekA – zPíVAJící PRáVník 19:00
Vstupné: 250 Kč; Předprodej v Informačním centru Týnec; Pořadatel.: Historický klub z.s.
čt 15. 11. týnec nAD sázAVOu V neJstARších DObách A Ve střeDOVěku 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Libuše Váňové. Přednáška se koná tradičně od 17.30  
ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.
so 24. 11. PřeD-VánOční tuRnAJ sMíšených DRuŽteV 9:00
(Před) Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev 4+2 u příležitosti „kolaudace“ nové sportovní haly ZŠ Týnec nad Sázavou.  
Vstup zdarma. Místo konání akce: Sportovní hala ZŠ Týnec nad Sázavou. Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou z. s.
so 24. 11. ADVentní Výlet DO RAkOuskA  
Adventní výlet do Rakouska Mariazell a San Sebastian. Průvodkyně Dana Obrová; Částka 850 Kč;  
Přihlášky posílejte na ic@centrumtynec.cz, 775 290 032; Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

prosinec
so 1. 12. ROzsVěcení VánOčníhO stROMu  
Rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Sázavou. Vystoupí děti ze základní a mateřské školy  
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
ne 2. 12. ADVent nA hRADě V týnci 14:00
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví, 15.00 hod. vernisáž, 16.30 koncert Křišťálové vánoce
Pořadatel: Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou
ne 2. 12. snOW FilM Fest 17:00
Dovolujeme si vás pozvat na jedinečný filmový festival Snow film fest, kde se promítají zajímavé cestovatelské filmy. Zažijte dobrodružství 
na plátně „našeho“ kina! Každý rok od října do prosince přináší Snow Film Fest do více než 200 českých a slovenských měst ty nejlepší  
zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z domácí produkce. Bisport, společenská místnost; Pořadatel akce: Bisport s.r.o.
st 5. 12. Mikuláš s čeRty A AnDílky 17:00
Rozdávání dárků dětem, dětská disco, opékání buřtíků, soutěž o nejlepší čertovský a andělský kostým. Dárky na hradě přijímáme od 14.00 
hod. Pořadatel: Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou.
čt 6. 12. leGiOnáři nA benešOVsku 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Radovana Cádera.  
Přednáška se koná tradičně od 17.30 ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.
ne 9. 12. ADVent nA hRADě V týnci 14:00
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví, 15. 00 pohádka pro děti; 16:30 křest kalendáře; 17.30 Vánoční koncert Richard Pa-
chman a Dita Hořínková; Pořadatel: Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou
ne 9. 12. VítáMe ADVent 15:00
Vánoční vystoupení dětí z pěveckých a dramatických kroužků pod vedením Mgr. Terezy Kadlecové.  
Místo konání: Hotel TÝNEC – Společenské centrum. Pořadatel: STUDIO 3 – divadlo, hudba, poezie  z.s
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Út 11. 12. VánOční kOnceRt 17:00
Vánoční koncert Základní umělecké školy J.  Suka v Týnci nad Sázavou.  Místo konání: Městský úřad Týnec nad Sázavou.  
Pořadatel.: Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov.
so 15. 12. OkResní POháR Žen 9:00
2. kolo Okresního poháru žen  ve volejbale za účasti 4 týmů (VK Týnec nad Sázavou z. s. „A“, VK Týnec nad Sázavou z. s. „B“, Sokol 
Kácov a KK Benešov). Vstup zdarma. Místo konání akce: Sportovní hala ZŠ Týnec nad Sázavou.  
Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou z. s.
ne 16. 12. MikulášskÉ záVODy Ve sPORtOVní GyMnAstice 9:00
31. ročník populárních gymnastických závodů. Termín a místo konání:  16. 12. 2018 v tělocvičně ZŠ Komenského ul,  
v Týnci nad Sázavou. Zahájení závodů: v 9,00 hodin
Pořadatel: oddíl gymnastiky odboru sportu pro všechny, TJ Týnec nad Sázavou, z.s.
Bližší informace budou zveřejněny cca měsíc před konáním závodů na www.tjtynecns.iplace.cz
ne 16. 12. ADVent nA hRADě V týnci 14:00
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví, tvořivé adventní dílny pro děti, 16.00 hod. soutěž o NEJ vánoční cukroví  
(cukroví do soutěže přinášejte od 14.00 hod.), 17.00 hod. koncert skupiny Agnatha v rotundě.  
Pořadatel: Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou
Po 17. 12. zAMilOVAný sukničkář 19:00
Představení divadelní společnosti Háta. Vstupné 380,-Kč; Předprodej v Informačním centru Týnec a v síti TicketArt;  
Místo konání: Společenské centrum Týnec; Pořadatel: Tomáš Grepl
Út 18. 12. VystOuPení DRAMAtickÉhO ObORu zuš 17:00
Vystoupení dramatického oboru ZUŠ Josefa Suka. Místo konání: Městský úřad Týnec nad Sázavou.  
Pořadatel: Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov.
Út 25. 12. VánOční DiskOtÉkA 20:00
Zveme Vás na tradiční Vánoční diskotéku s DJ Markem Kučerou. Těšíme se na Vás! Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum. 
čt 27. 12. DVA MuŽi V šAchu 17:00
Divadelní představení. Vstupné dobrovolné. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum.  
Pořádá: Za podpory Města Týnce nad Sázavou, Divadlo Netopýr z.s. 
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Inzeráty do 

posílejte na
radnice@mestotynec.cz

Uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

tÝnecKÝch
lIstů 

je v pátek 23. 11. 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
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sléVárNA HliNÍKu Ve VOticÍcH  
PřijMe DO sVéHO KOleKtiVu:
� zkušené a spolehlivé slévače pro kokilové lití
� vedoucího provozu
� technologa

Nástup možný ihned, nebo po dohodě.  
MÍstO VýKONu Práce: Votice
NAbÍZÍMe PřÍsPĚVeK NA DOPrAVu 100%
KONtAKt: e-mail: obchod@metalcasting.cz
tel.: 737 809 895

NAbÍZÍMe:
HNĚDé uHlÍ, čerNé uHlÍ, NĚMecKé briKety, 

KOKs, PÍsKy, DrtĚ A KAčÍrKy

PrOVOZNÍ DObA: 
Ůt, čt, Pá: 8:00 – 15:00      st, sO:  8:00 – 12:00

telefon sklad: 602 856 414
www.uhelneskladylesany.estranky.cz

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

  605 923 371
      govindajede@govindabene.cz

objednávky od 8.00-10.30

     PĚTICHODOVÉ MENU 120,-

       množstevní sleva na 5 a více porcí !!!
              govindabene.cz

ROZVOZY OBĚDŮDOPRAVA ZDARMA ! ! !

MetalCasting  s. r. oUHELNÉ SKLADY LEŠANY
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přijme

řidiče  pro navážení suroviny na držící linku 
s oprávněním sk. c, strojnický průkaz  
– rypadlo, nakladač výhodou

údržbáře  – údržba a drobné opravy 
technologické linky – strojní  
zámečník, svářečský průkaz

Nástup možný ihned.  
bližší informace na tel.: 602 547 830

DObet spol. s r.o.
KAMeNOlOM KrHANice

 technicko – administrativní pracovník / pracovnice pro obchodní a administrativní agendu související s rozúčtováním 
nákladů na teplo a vodu v bytových domech. Náplní práce je obchodní a organizační činnost v dané věci, jednání se zákazníky, příprava nabídek 
a smluv, domlouvání termínů a organizace odečtů a montáží měřičů tepla, bytových vodoměrů a indikátorů topných nákladů, komplexní agenda 
s tím související, předávání rozúčtování, domlouvání podrobností s techniky – montéry a techniky – rozúčtování provádějícími. Výhodou je orientace 

v problematice rozúčtování, ideálně přímo praxe, technické myšlení. Požadavky: min. ÚSO vzdělání, ř. p. B, flexibilita, výborné komunikační schopnosti.

  topenář – montér topení
  svářeč – potrubář pro montáže kotelen, rekonstrukce rozvodů topení v bytových domech, instalace topení v rodinných domech, montáže 
kotlů a tepelných čerpadel atd. Požadavky: vyučen v příbuzném oboru, praxe v oboru, orientace v topenářství, fyzická zdatnost, ř.p B, schopnost 
samostatného myšlení, manuální zručnost.

Jsme malá stabilní firma rodinného typu s 15-ti letou historií a velkým záběrem v oblasti TZB. Stavíme 
a provozujeme plynové kotelny a zdroje vytápění s tepelnými čerpadly, provádíme opravy, úpravy 
a regulace topných soustav, instalace a rekonstrukce rozvodů vody.

Výborný pracovní kolektiv, férový zaměstnavatel, možnost rozvoje a profesního růstu, zaškolení, 
dlouhodobá perspektiva.

Možnost vysokého mzdového ohodnocení: k základní mzdě možnost vysoké odměny 
za dosažené výsledky, po zapracování zaměstnanecké bonusy: stravenky, telefon, možnost služebního 
vozu, příspěvku na dovolenou, příspěvku na životní pojištění apod.

Informace o nabídce a kvalifikačních předpokladech uchazečů najdete na našich internetových 
stránkách.

Firma AllTech s.r.o.

www.alltechsro.cz
Termín pohovoru si domluvte na tel:

241 400 978,  721 400 404,   
606 626 176   

Hledáme kolegy nebo kolegyně  
na plný úvazek (HPP) pro pobočku v Praze 4:
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v Týnci nad Sázavou 

Thajské masáže

 NOVĚ OTEVŘENO 

MASÁŽE od 290 Kč 
(tradiční Thajská masáž, olejová, aromatická,  

masáže zad nebo masáže nohou)

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

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

Objednávky na tel.: +420 608 095 079

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
PŘI NÁKUPU 5 POUKAZŮ 1 ZDARMA
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ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA? POŠLETE NÁM CO NEJDŘÍVE VÁŠ ŽIVOTOPIS!
(e-mail: katarina.kupcekova@hawle.cz)

Společnost HAWLE ARMATURY, spol. s r. o., významná obchodní  
a výrobní společnost v oblasti vodárenství, s mateřskou společností 
v Rakousku, hledá pro posílení svého týmu zaměstnance na pozici 
SKLADNÍK do výrobního závodu v Jesenici.

NABÍZÍME:
•   práci v soudržném kolektivu s individuálním přístupem ke každému zaměstnanci
•   práci na plný pracovní úvazek se zkrácenou pracovní dobou v pátek
•   firemní bonusy, např. 5 týdnů dovolené, stravenky v hodnotě 118Kč, sociální fond,  
    výuku cizích jazyků a podporu Vašeho dalšího vzdělávání
•   dobrou dopravní dostupnost, bezproblémové parkování v areálu společnosti,  
    možnost využití firemní dopravy zdarma

POŽADUJEME:
•   samostatnost, pečlivost a fyzickou zdatnost
•   trestní bezúhonnost
•   základní znalost MS Office Word a Excel

OCENÍME:
•   oprávnění na VZV a řidičský průkaz sk. B
•   znalost programů Navision a SAP
•   znalost německého jazyka

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

• konstruktér forem a zařízení
• slévač pro kokilové a nízkotlaké lití
• cídič/cídička odlitků
• tavič
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
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Van�ura 

KLENOTNICTVÍ 

HODINÁ�STVÍ 

• Provádíme	hodinářské	a	zlatnické	opravy	a	u	vodotěsných	
hodinek	CERTIFIKOVANÉ	tlakové	zkoušky	

• Provádíme	výkup	zlata	
• Prodej	a	servis	hodinek	CASIO,	CITIZEN,	SEIKO,	FESTINA,	

BENTIME,	MPM,	PRIM,	ORIENT	
• Zakázkové	rytí	šperků	a	dárkových	předmětů	

	

RODINNÝ	PODNIK	
A	VLASTNÍ	PROSTORY	

ZARUČUJÍ	

	

NEJNIŽŠÍ	CENY	
Pěší	518		

Týnec	nad	Sázavou		
tel.:	603	236	281	

více	na	www.klenoty-vanzura.cz	

Přejeme	všem	našim	zákazníkům	krásné	prožití	vánočních	svátků		
a	hodně	štěstí	do	nového	roku	

PROSINEC 2017 TÝNECKÉ LISTYTÝNECKÉ LISTY PROSINEC  2017
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• Provádíme	hodinářské	a	zlatnické	opravy	a	u	vodotěsných	
hodinek	CERTIFIKOVANÉ	tlakové	zkoušky	

• Výroba	zlatých	šperků	na	zakázku,	vlastní	modely	
snubních	prstenů	

• Provádíme	výkup	zlata	
• Prodej	a	servis	hodinek	CASIO,	CITIZEN,	SEIKO,	FESTINA,	

BENTIME,	MPM,	PRIM,	ORIENT	
• Zakázkové	rytí	šperků	a	dárkových	předmětů	

	

RODINNÝ	PODNIK	
A	VLASTNÍ	PROSTORY	

ZARUČUJÍ	

	

NEJNIŽŠÍ	CENY	
Pěší	518		

Týnec	nad	Sázavou		
tel.:	603	236	281	

více	na	www.klenoty-vanzura.cz	

Přejeme	všem	našim	zákazníkům	krásné	prožití	vánočních	svátků		
a	hodně	štěstí	do	nového	roku	

Dosloužila Vám doma úsporná zářivka? Odneste ji na sběrné místo, do popelnice nepatří. 

Důvody jsou hned dva. 

Vysloužilé úsporné zářivky – darujte jim nový život

Více než 95 procent materiálu z každé 

úsporky lze recyklovat –  rtuť, sklo i kovy.

Zářivky a úsporné žárovky obsahují 

stopové množství toxické rtuti, která 

je nebezpečná pro životní prostředí. 

Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, 

obchodech s elektrem nebo na místech s malou 

sběrnou nádobou, které jsou často umístěny 

v supermarketech či nákupních centrech, 

na obecních nebo městských úřadech a v řadě firem. 

Nejbližší sběrné místo najdete na www.ekolamp.cz 

nebo v mobilní aplikaci „Kam s ní?“.

Přečištěná rtuť je znovu využita v chemickém průmyslu. 

Sklo je využíváno jako technický materiál. 

Kovy je možné opětovně využít v kovovýrobě. 

Recyklační středisko  – zpracování, třídění 

jednotlivých materiálů a předání k dalšímu využití.

Vysloužilé úsporné zářivky (sbírají se lineární zářivky, 

kompaktní zářivky = úsporné žárovky, výbojky a LED žárovky; 

nesbírají se běžné, reflektorové a halogenové žárovky) Sběrná místa

EKOLAMP 

1

2

KLENOTNICTVÍ
HODINÁRSTVÍ

Vanzura
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