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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
v rukou máte poslední 
vydání Týneckých lis-
tů tohoto roku. V jejich 
úvodu Vám ještě jednou 
děkuji za přízeň, kterou 
jste nám věnovali, za Váš 
zájem o město. 
Chceme město, které 

máme rádi, kde se cítíme dobře. My, naše 
děti i rodiče. Město, které nabízí bydlení 
a dostupné služby pro všechny, péči o ty nej-
potřebnější, místa pro volný čas. Město, které 
je bezpečné… Někdy nám pohled zvenku - 
pohled od Vás - ukáže, že bychom mohli věci 
dělat i jinak a lépe. Takový podnět vítáme 
a děkujeme za něj. Rada, která práci zjedno-
duší a třeba i ušetří peníze z městského roz-
počtu, je k nezaplacení. 
Končící rok 2018 byl pro Týnec hektický. Re-
alizovali jsme slušnou řádku stavebních akcí. 
Ač to tak občas nevypadalo, i složité projekty 
nakonec dopadly velmi dobře. Máme nové 
silnice, děti se radují z nové školy, sportovci 
z nové tělocvičny. O to větší radost z těchto 
výsledků máme.
Vážení obyvatelé Týnce nad Sázavou, milí 
Týnečáci, i v novém kalendářním roce by-
chom rádi pokračovali ve zvelebování našeho 
města. Rok 2019 zahájíme novoročním kon-
certem v kostele sv. Šimona a Judy, 2. února 
si nenechte ujít Ples města. A těšit se mů-
žeme i na nové autobusové nádraží, které se 
začne stavět v nejbližší době.

Přeji Vám požehnané Vánoce  
a v roce 2019 štěstí a pevné zdraví.

 Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice
Dočkali jsme se oprav krajských komunikací. 
Nový povrch má most TGM a silnice z Týnce 
do Podělus (od okružní křižovatky až na výjezd 
z Podělus na Chleby). Byla také ukončena uza-
vírka silnice II/603 mezi Ládvím a Babicemi, 
a s ní i objízdná trasa přes Čakovice. Na rok 
2019 máme příslib Středočeského kraje, že 
opraví silnici z Týnce přes Chrást na Prosečnici.
Dokončili jsme sanaci skládky Vánovec, přístav-
bu školy a tělocvičny. Pokračují práce na klubov-
ně v areálu tenisových kurtů. Před zahájením je 
stavba chodníku do Zbořeného Kostelce a nové-
ho autobusového nádraží. Dokončujeme doku-
mentaci na zateplení ZUŠ. 
Máme požádáno o dotaci na stavbu chodníku 
do Podělus. Pokud dotaci získáme, mohla by 
stavba začít ještě v roce 2019.

Informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:

•  Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
díla Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sáza-
vou s firmou Fastav Bau, s.r.o. Změny rozši-
řují stavbu o nové položky.  Cena se navyšuje 
o 470.823,67 Kč bez DPH. Konečná cena díla 
je 35.766.721,20 Kč bez DPH.

•  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
díla Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou - 
dokončení s firmou Fastav Bau, s.r.o. Změna 
rozšiřuje stavbu o nové položky. Cena se navy-
šuje o 162.761,83 Kč bez DPH. Konečná cena 
díla je 24.005.190,83 Kč bez DPH.

•  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností  
SARAHS associates s. r. o. k zakázce Karkul-
čin háj - pořízení mobiliáře, herních a cvičeb-
ních prvků. Dodatek prodlužuje termín plnění 
do 30. 4. 2019 z důvodu nedostatečných výrob-
ních kapacit subdodavatelské firmy.

•  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování vo-
dovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu 
s Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. Doda-
tek stanovuje nájemné za rok 2018 ve výši 
3.269.000 Kč.

Rada schválila rozpočtové opatření - drobné 
úpravy rozpočtu města
Rada projednala rozpočet Technických služeb 
Týnec s.r.o. na rok 2019. Jsou objednány služby 
za 16,7 mil Kč s DPH. Největší náklady jsou 
za likvidaci a svoz odpadů (7,6 mil), údržbu ze-
leně (3,1 mil) a letní a zimní úklid města (3,8 
mil).
Byl schválen Pokyn rady města č. 1/2018 O při-
dělování bytů v domech s pečovatelskou služ-
bou. Pokyn upravuje kritéria pro přidělení bytu 
v DPS. 
V novém volebním období mohou provádět sva-
tební obřady zastupitelé: Mgr. Martin Kadrnož-
ka, Ing. Bedřich Pešan, Mgr. Marta Vacková, 

Mgr. Marcela Krejčíková, Mgr. Petr Znamená-
ček.

Informace ze zastupitelstva
Ustavující zastupitelstvo Týnce nad Sázavou, 
které se konalo v pondělí 19. listopadu, potvrdilo 
starostu Martina Kadrnožku ve vedení města. 
Stalo se tak už potřetí v historii. Kromě něj se 
o správu Týnce nad Sázavou budou starat čty-
ři neuvolnění radní - František Kašpárek, Pavel 
Korec, Petr Znamenáček a Bedřich Pešan. Ten 
bude navíc zastupovat starostu v době jeho ne-
přítomnosti. Zastupitelstvo také zvolilo finanční 
a kontrolní výbor. Kontrolní výbor pracuje ve 
složení: Vlastimil Vanžura – předseda, Zdeněk 
Šandera a Michal Andrlík – členové. Finanční 
výbor pracuje ve složení: Jindřich Petrášek – 
předseda, Milena Povolná, Klára Fišerová – čle-
nové.
Prosincové zastupitelstvo mimo jiné schválilo:
•  Rozpočet města pro rok 2019. Podrobnosti 

jsou v samostatném článku.
•  Zastupitelstvo poskytlo dary TJ Jawa Pecerady, 

FK Týnec nad Sázavou na podporu činnosti 
spolků a trenérů.

•  Zastupitelstvo poskytlo dotace na rok 2019 
pro Pečovatelskou službu Benešov (poskyto-
vání pečovatelských služeb v Týnci), RUAH 
(provoz sociální poradny) a Posázaví (podpora 
spolupráce v regionu)

•  Byla stanovena nová cena pro vodné a stočné 
od 1.1.2019. Podrobnosti jsou v samostatném 
článku.

•  Byly přijaty Obecně závazné vyhlášky: O po-
řádání kulturních a sportovních akcí (obsahuje 
ohlašovací povinnost pro pořadatele) a O zá-
kazu heren a automatů (obsahuje zákaz provo-
zování heren na celém území města).
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Rozpočet města na rok 2019

Proč měníme cenu vody

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2019. Rozpočet 
je sestaven jako vyrovnaný. Do příjmů nejsou zapojeny přebytky minu-
lých období. Na významné opravy či investice jsou plánovány výdaje ve 
výši 46,9 mil Kč. Krytí je zajištěno dotacemi ve výši 31,8 mil Kč. Proti 
roku 2018 jsou navýšeny mzdové prostředky - nárůst dle nových mzdo-
vých tarifů schválených vládou. V rozpočtu byl také navýšen příspěvek pro 
základní školu z důvodu vyšších provozních nákladů nové budovy a tělo-
cvičny.

Provozní přebytek ve výši 17,8 mil tvoří dostatečné zdroje pro splátky 
úvěrů 5,9 mil Kč - jistina a 0,77 mil Kč úrok. Na účtech města se předpo-
kládá zůstatek z nevyčerpaných položek předchozích rozpočtů ve výši cca 
15 mil Kč. Tento zůstatek může být využit jako spoluúčast k dotacím a na 
prioritní projekty po schválení zastupitelstvem v 2/2019. 

Do Fondu obnovy vodohospodářského majetku se převádí 0,3 mil Kč. 
Ve Fondu obnovy vodohospodářského majetku je k dispozici 1,1 mil Kč. 
Na realizaci Plánu obnovy jsou naplánovány výdaje za 0,3 mil Kč z fondu 
a 3,6 mil Kč v investiční části rozpočtu. Ve Fondu rozvoje bydlení je k dis-
pozici 6,5 mil Kč. Je možné je využít na poskytování půjček obyvatelům. 
Z Fondu rozvoje a rezerv je naplánováno čerpání dotací na studny ve výši 
0,3 mil Kč a 0,3 mil Kč na přípravu projektu Hlinka II.

Významné akce - priority pro rok 2019 - zařazené do rozpočtu:• 
• dopravní terminál - rekonstrukce autobusového nádraží
• chodník Zbořený Kostelec
• Lesík Brdce - Karkulčin háj
• opravy komunikací a chodníků
• opravy starých hřbitovů
• lávka Brodce - dokončení dokumentace
• klubovna na tenisových kurtech
• úprava stání na kontejnery

Rozpracované projekty pro dlouhodobou realizaci (2019-
2022)::
• Likvidace splašků v Krusičanech a Čakovicích
• Vodovod Kostelec, Pecerady, Chrást, Čakovice, Krusičany
• Chodníky Kostelec, Podělusy, Jílovská, Pecerady, Chrást…
• Zateplení ZUŠ, úprava parteru
• Zdravé město (MA21 a práce s veřejností)

• Zavedení energetického managmentu
• Kamerový systém
• Rekonstrukce lávky u Jawy
• Revitalizace hřbitovů - oprava zdí
•  Úpravy obecních rybníků - Pecerady (u ostatních rybníků se nepodařilo 

vyřešit vlastnické vztahy - Čakovice, Podělusy)
• Bezbariérový úřad - zpřístupnění zasedaček v přízemí
• Rekonstrukce parkoviště u MěÚ, možnost zřízení P+R

Stručný přehled schváleného rozpočtu:

 O konkrétních akcích financovaných z rozpočtu města Vás budou Tý-
necké listy průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpočtu můžete sle-
dovat na internetových stránkách města v Rozklikávacím rozpočtu a vývoj 
rozpočtu je zobrazen v aplikaci MONITOR na portálu Ministerstva fi-
nancí.

Martin Kadrnožka,starosta města

V důsledku velmi horkého letního období s výrazným nedostatkem 
dešťových srážek nestačí vlastní zdroje pitné vody pokrýt celkovou po-
třebu pitné vody v Týnci nad Sázavou, proto bylo nutné tuto potřebu 
doplnit pitnou vodou z Želivky. Provozní náklady na odebranou pitnou 
vodu z Želivky se zvýšily cca o 1 mil korun oproti nákladům při odběru 
pitné vody z vlastních zdrojů. Od 1. 1. 2019 má společnost Vak Týnec 
vysoutěženou také novou cenu elektřiny, která je ovšem významně vyš-
ší, než byla v předchozím období (kdy se podařilo elektřinu nakoupit 
za mimořádně nízkou cenu). Tyto vlivy mají zásadní vliv na výsledky 
vodního hospodářství a je nezbytné upravit cenu pro spotřebitele, která 
se neměnila od 1. 1. 2012. 

Zastupitelstvo města projednalo kalkulaci ceny a schválilo novou cenu 
vodného ve výši 42,58 Kč/m3 bez DPH (48,97 s DPH) a stočného 
ve výši 45,57 Kč/m3 bez DPH (52,41 s DPH).

Při průměrné spotřebě 30 m3/rok na osobu, to je nárůst 250 Kč na oso-
bu/rok, tj. 20 Kč na osobu/měsíc.

Pokud by se cena nezměnila, pak by se snížily investice do obnovy in-
frastruktury, síť by zastarávala a její kvalita, spolehlivost a ztráty by se 
zhoršovaly.

Základním dokumentem vodního hospodářství je Plán financování 
obnovy infrastruktury, který obsahuje soupis majetku, jeho hodnotu 
a míru opotřebení. Výstupem je roční hodnota, kterou by měly vytvo-
řit tržby na vodném a stočném na budoucí obnovu majetku. Tato roční 
hodnota je vypočtena na 12,6 mil Kč. Tomu odpovídá cena vody cca 
140  Kč (vodné + stočné). Tato cena by generovala dostatečné zdroje pro 
obnovu veškeré stávající infrastruktury. Aktuálně jsou výnosy na obnovu 

cca 4 mil Kč ročně. Tato částka je velmi nízká a umožňuje jen pozvolnou 
obnovu menších celků. Na obnovu čističky či dalších technologických 
celků tyto zdroje nestačí. Město takovou obnovu majetku musí finan-
covat z vlastních zdrojů, zpravidla s pomocí úvěru a dotace. Přesto je to 
pro městský rozpočet významná zátěž.

Cena vody by se tak v budoucích letech měla průběžně upravovat dle 
změn cen na vstupu (nákup vody z Želivky, cena elektřiny, mzdy…), 
a také o nároky dle Plánu financování obnovy infrastruktury. 

Martin Kadrnožka, starosta města

Cena vody (Kč/m3 bez DPH) v okolních obcích  
ke dni 1. 12. 2018

1. Daňové příjmy  81 254 300 Kč

2. Nedaňové běžné příjmy 13 951 400 Kč

3. Kapitálové příjmy 31 830 000 Kč

4. Běžné přijaté dotace 5 550 870 Kč

 Příjmy celkem 132 586 570 Kč

5. Běžné výdaje  82 933 570 Kč

6. Kapitálové výdaje 43 785 000 Kč

 Výdaje celkem 126 718 570 Kč

Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-) -5 868 000 Kč

8. Financování 5 868 000 Kč

 Saldo 0 Kč

Týnec nad Sázavou 38,00 43,00

Benešov 38,00 34,76

Jílové 53,07      33,58

Krhanice 48,89     -

Davle 45,91 29,00

Čerčany 39,82 28,00

Lešany 35,65 29,57

ObeC VODNé StOČNé
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Martin Kadrnožka obhájil post starosty
Ustavující zastupitelstvo Týnce nad Sá-

zavou, které se konalo v pondělí 19. listo-
padu, potvrdilo starostu Martina Kadrnož-
ku ve vedení města. Stalo se tak už potřetí 
v historii. Kromě něj se o správu Týnce nad 
Sázavou budou starat čtyři neuvolnění rad-
ní – František Kašpárek, Pavel Korec, Petr 
Znamenáček a Bedřich Pešan. Ten bude 

navíc zastupovat starostu v době jeho ne-
přítomnosti. Listopadové ustavující zastu-
pitelstvo Týnce nad Sázavou se konalo jako 
jedno z posledních v kraji. Průběh říjnových 
voleb byl napaden žalobou, a až počátkem 
listopadu rozhodnutí soudu potvrdilo plat-
nost volebních výsledků. 

lm

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo Pro-
gram podpory rozvoje regionů pro rok 2019 
pro obce nad 3 000 obyvatel, kam spadá i Tý-
nec nad Sázavou. V příštím roce tedy bude-
me mít možnost požádat o dotaci například 
na opravu místních komunikací nebo na ob-
novu sportovní infrastruktury.

Jsme připraveni požádat o dotaci na dokon-
čení bezbariérového úřadu – pořízení zdviha-
cích plošin do zasedací a obřadní místnosti 
v budově městského úřadu.

Dále se připravuje projekt a žádost o dota-
ci na rekultivaci a zpřístupnění břehu Sáza-
vy od jezu v Náklí k mostu, na rekonstrukci 
a zateplení budovy hudební školy, na rozšíření 
městského kamerového systému.

Ve spolupráci s místní akční skupinou Posá-
zaví a dalšími subjekty se připravuje projekt 
na rozvoj sociální práce, na který poskytne 
místní akční skupina finanční prostředky.

V rámci projektu Zdravé město budou i na-
dále probíhat osvětové akce Den Země, Čistá 

řeka Sázava, Den pohybu a zdraví, ve spolu-
práci s místními spolky a podnikateli, před-
nášky a výstavy k udržitelnému rozvoji a se-
tkávání s veřejností k aktuálním tématům.

Máme zpracovaný akční plán pro rok 2019 
(zveřejněn na webu města), podle kterého 
budeme postupovat a pracovat na napláno-
vaných projektech pro rozvoj města.

Martina Höhnová, 
projektová manažerka

Plánované projekty na rok 2019

Karkulčin háj – cvičební a naučné 
prvky v lesíku Brdce

Rekonstrukce skládky  
Vánovec

Zdravé město II

Oslavy výročí 700 let  
– Týnecký střep
Chodník Zbořený Kostelec-Brodce 
podél silnice III/1068
Chodník Podělusy podél  
silnice III/10513
Dětská olympiáda  
– SDH Pecerady

Vybavení a odborná příprava  
pro SDH Pecerady

Celkem
Pořízení nové cisternové 
automobilové stříkačky  
pro SDH Pecerady

Vydání knihy o Týnci

Projekt Dotační titul / Fond Celkové náklady Výše dotace Stav, realizace

Program rozvoje venkova

Operační program Životní 
prostředí

Operační program  
Zaměstnanost
Fond Kultury  

Středočeského kraje
Státní fond dopravní 

infrastruktury
Státní fond dopravní 

infrastruktury
Fond Hejtmanky 

Středočeského kraje

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo kultury

 974 050 Kč

7 580 331 Kč

6 169 500 Kč

99 992 Kč

3 962 236 Kč

17 315 554 Kč

51 000 Kč

48 263 Kč

36 200 926 Kč

6 050 000 Kč

400 000 Kč

974 050 Kč

6 429 627 Kč

5 861 025 Kč

80 000 Kč

1 810 000 Kč

9 380 880 Kč

48 450 Kč

48 263 Kč

24 632 295 Kč

2 500 000 Kč

199 000 Kč

schváleno, realizace jaro 2019

schváleno, v realizaci

schváleno, akce proběhla v srpnu

schváleno, realizace 2019 - 2021

schváleno, v realizaci

čeká se na schválení

schváleno, akce proběhla v červnu

schváleno, profinancováno

neschváleno, nedostatek finančních 
prostředků fondu

neschváleno, nedostatek finančních 
prostředků fondu

PODaNé žáDOStI O DOtaCe Na PROjeKty MěSta týNeC NaD SázaVOu

termíny zasedaní rady a zastupitelstva města v roce 2019
14. a 28. ledna; 18. února; 4. a 18. března; 1. a 29. dubna; 20. května; 3. a 24. června;  
15. července; 12. srpna; 2. a 23. září; 7. a 21. října; 11. a 25. listopadu; 16. prosince.
termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019
11. února; 15. dubna; 17. června; 16. září; 9. prosince
uzávěrka týneckých listů v roce 2019
1. únor; 29. březen; 31. květen; 26. červenec; 27. září; 29. listopad

Dotační rekapitulace za rok 2018
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Kritický nedostatek vody v Peceradech, Kos-
telci a Podělusích, a těžkou situaci tamních oby-
vatel, alespoň částečně pomohou zmírnit nové 
studny. Město jejich výstavbu zahájí na jaře příš-
tího roku. V Peceradech vznikne studna u hasi-
čárny na návsi, v Podělusích u knihovny s hasi-
čárnou a v Kostelci u sokolovny. Stojan s pitnou 
vodou bude obsluhovat v předem určeném čase 
správce. V současné době je na vybraných mís-
tech, po dohodě s proutkařem, v přípravě zku-
šební vrt. Následovat bude výstavba řádného 
vrtu o průměru nejméně 200 milimetrů a hloub-

ce mezi 20 a 40 metry, případně i hlubší. Sta-
rosta města Martin Kadrnožka doplňuje: „Město 
studny postaví z vlastních finančních zdrojů. V tuto 
chvíli zásobujeme zmiňované části cisternami, což 
nás stojí řádově 50 tisíc korun měsíčně. Výstav-
ba studní vyjde levněji a lidé budou mít alespoň 
v omezené míře vodu dostupnou.“ Město stále po-
čítá s tím, že do těchto městských částí vodu při-
vede pomocí vodovodu. To je však běh na mno-
hem delší trať. Příprava stavby potrvá nejméně 
dva roky, poté začne shánění dotace a samotná 
realizace, řádově také dva až tři roky. „My musíme 

k lidem tu nejzákladnější věc - vodu, dostat mno-
hem dříve. V této krizové situaci ji potřebují hned. 
Proto volíme výstavbu studní,“ potvrzuje Martin 
Kadrnožka.  

 lm

Obecní domek Podělusy prošel rozsáhlou 
vnitřní a částečně venkovní rekonstrukcí. Za-
hrnovala i opravu přilehlé hasičské zbrojnice 
včetně nové střechy. Hasiči díky tomu získali 
prostor pro uskladnění techniky, a také nové 
zázemí v podobě klubovny v přízemí domku. 

Zde bude v provozu i malá hospůdka, která 
v létě nabídne posezení na nové terase v zadní 
části domku. Město akci realizovalo z měst-
ského rozpočtu, celkové náklady jsou 600 tisíc 
korun.

lm

Středočeský kraj ukončil rekonstrukci silnice 
do Podělus a částečně na Chářovice. Pokud se 
městu podaří získat dotaci, příští rok se obyvatelé 
obce dočkají i nového chodníku v úseku od pily 
na začátek Podělus a rekonstrukce stávajícího 
chodníku v centru obce. 

Po rekonstrukci Benešovské, výstavbě kru-
hové křižovatky, opravy povrchu mostu, silni-
ce na Brodce i té do Podělus a Chářovic dojde 
také na kompletní rekonstrukci komunikace 
do Chrástu. V současné době je vydáno staveb-
ní povolení na úsek od přejezdu v Chrástu až 

k Prosečnici. Starosta města Martin Kadrnožka 
upřesňuje: „Je připravena soutěž na zhotovitele. 
Po jeho výběru se budou stanovovat termíny uza-
vírek, kudy povedou náhradní trasy a kdy. Všechno 
řeší Středočeský kraj. Město pouze může jeho roz-
hodnutí připomínkovat.“ Během rekonstrukce 
dojde na úplnou výměnu povrchu silnice. Ta 
dostane nový asfaltový koberec. Pokud vše půjde 
podle plánu, dočkat bychom se mohli už příští 
rok. Doufejme, že se to podaří. 

lm

Obecní studny

Obecní domek Podělusy 
je opravený 

Rekonstrukce silnice do Podělus je u konce, příští rok snad  
přijde na řadu Chrást

Opravili jsme zeď fary u školy máme nové lavičky

Pořád se něco děje …
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Vítěz výběrového řízení, firma PSG, převzala 
staveniště a po Novém roce s ohledem na poča-
sí, zahájí samotnou výstavbu. Hotovo by mělo 
být v roce 2020. Náklady na realizaci doprav-
ního terminálu jsou 31 milionů korun, dotace 
z ITI uhradí 29 milionů. V rámci rekonstrukce 
vznikne nové autobusové nádraží, nástupní plo-
cha s ostrůvky, čekárna s toaletami a moderním 
informačním systémem. Díky němu se dozvíme 

nejen čas odjezdu a příjezdu vlaků a autobusů, 
ale i aktuální polohu našeho spoje. Takže bude-
me vědět, jestli si v nádražním občerstvení ještě 
stihneme dát kávu anebo už raději ne A.  

lm

Stavba dopravního terminálu byla zahájena

týnecké momentky

Cílem akce bylo zabezpečit roky nepoužíva-
nou skládku, přesto pro životní prostředí stále 
velkou hrozbu, proti úniku škodlivin do půdy 
i do vzduchu. V rámci rekonstrukce, kterou 
provedlo Sdružení „Skládka Vánovec 2018 
– PROXIMA – PASTELL“, byly oprave-
ny i odvodňovací příkopy a šachty. Realizaci 
projektu podpořil Fond Soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí část-
kou 6,4 mil. Kč, město zaplatilo z rozpočtu 1,1 
mil. Kč.

lm

Rekonstrukce skládky Vánovec je u konce

Před reKonStruKcí Po reKonStruKci
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Dne 29. listopadu proběhlo v obřadní síni 
Městského úřadu v Týnci nad Sázavou Vítání 
občánků. Ke slavnostnímu aktu bylo pozváno 
celkem 23 miminek se svými rodiči a dalšími 
příbuznými. Nejprve matrikářka Marta Vrko-

slavová děti i jejich rodiče přivítala. Následo-
valo vystoupení žáků Základní školy v Týnci 
nad Sázavou, zakončené slavnostním proje-
vem Marty Vackové. Poté se rodiče podepsali 
do pamětní knihy města, maminky byly obda-

rovány květinou a obdržely poukaz v hodnotě 
3.000 korun. Setkání bylo zakončeno fotogra-
fováním v tradiční kolébce.

 Marta Vrkoslavová,
sociální odbor

Vítání občánků

natálie Hendrychová Štěpánka Holubová

Mia ottová

Jan Hruška nela Hrušková

Anna Kotlárová

Klára Berková emílie Boháčková

Jaromír Johanes

denisa netolickáLukáš Maroušek

eliška Fantová

Vojtěch LandaLukáš Kuchta
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david Štěpánek

Amálie tkadlečková

tomáš PolidarKristýna Polechová

Amálie Procházková Johana Štěpánová

Václav PovolnýMatouš Šmejkal

emma troblová

Nové dětské hřiště
Společnost ELTODO, a.s., správce osvět-

lení v našem městě, darovala Týnci nad Sáza-
vou 200 tisíc korun na pořízení a opravy dět-
ských hřišť. Během listopadu už děti mohly 
vyzkoušet nové herní prvky mezi domy č.p. 

425, 426 a 427. Tady se nedávno musely pů-
vodní prolézačky odstranit, protože nevyho-
vovaly požadavkům na bezpečnost. Kolotoč, 
pískoviště, vahadlová houpačka, prolézačka, 
houpadlo na pružině, to vše už dětem slou-

ží. Rodiče, až bude tepleji, určitě rádi využijí 
lavičky. Další malinké hřišťátko, díky peně-
zům od Eltoda, vzniklo u pěší zóny. Nové 
pískoviště a houpadlo na pružině ale mrňata 
využijí nejspíš až na jaře. Teď by je zábly ru-
čičky. Doplněna budou také hřiště v Podě-
lusích a Peceradech, kde se děti můžou těšit 
na nový kolotoč. 

lm
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Balada pro banditu v podání Jihočeské filharmonie je opravdu krásný 
zážitek. V pátek 9. listopadu jsme tímto koncertem završili rok oslav 
700 let od první písemné zmínky o Týnci nad Sázavou. 

Většinou slavnostně oblečené dámy a pánové chvíli před sedmou ve-
čer vstupovali do sálu s malými obavami. Přece jen vážná hudba není 
úplně pro každého posluchače. První tóny skladeb, které nemáme 
naposlouchané z rozhlasových přijímačů, však přikovaly svou krásou 
diváky do židlí. Šumení lesů, síla větru, vůně luk i zurčení potoka… 
Každý tón nás dokázal přesvědčit, že jsme právě v tu chvíli, stejně jako 
hlavní hrdinové románu Ivana Olbrachta, na Podkarpatské Rusi. Drs-
né a krásné. Krásné a nelítostné. Lehounce jsme se přenesli do děje, 
báli se o lásku Nikoly a Eržiky. A doufali, že třeba tentokrát, tentokrát 
Nikolu nezabijí. Sekyra zcela výmluvně zaseknutá do špalku na hraně 
pódia však hovořila i beze slov.

Pokud nám to děj dovolil, bylo zajímavé pozorovat i dirigenta a všech-
ny členy téměř 40 členného sboru. Nesmírně je představení bavilo. Nás 
také. Děkujeme. 

lm

balada pro banditu

termíny svozu bIO odpadu v roce 2019 
1. Svoz bude probíhat v období březen – listopad 2019
2.  Prakticky bude prováděn 1x za 14 dní počínaje dnem 7. března 2019, dále 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7.,  

25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10, 14. 11.  2019. O případném dalším svozu po 14. listopadu 2019 rozhodne  
Městský úřad Týnec nad Sázavou.

3.  Požadavky – objednávky je nutno podat u Technických služeb Týnec s.r.o., nejpozději do 31. ledna 2019. Požadavek - objednávku musí 
podat každý žadatel o svoz, a to i ti, kterým byl svoz prováděn v roce 2018. Ti, kterým byl svoz prováděn v roce 2018, a na rok 2019 svoz 
nežádají, jsou povinni nádoby vrátit.      

4.  Začlenění případných dalších objednávek svozu, podaných po 31. lednu 2019, bude nezávazně realizováno až od května 2019,  
případně července 2019, podle termínu podané objednávky. 

5. Nádoby na BIO odpad z domácností jsou 240 l pro rodinný dům, 770 l pro bytový dům (bytovky), 770 l pro kontejnerová hnízda.
6.  Do nádob a kontejnerů je zakázáno vkládat jiný materiál než BIO, tzn. odpad neukládat do igelitových pytlů, sáčků apod.  

Cena znečištěného BIO odpadu je 1.010 korun za tunu místo 330 korun, plus převoz na skládku TKO do Přibyšic.

2. Termíny a časy fungování sběrného místa v roce 2019        
a) Všední dny: Po, St, Pá  08,00 – 11,00 12,00 – 14,00                                                                         
 Út 08,00 – 11,00 12,00 – 16,30
 Čt  12,00 – 16,30
b) Soboty:                Od května 2019 do října 2019 je otevřeno od 9 do 12 v následující dny:                                         
 4. 5.  / 18. 5.  / 1. 6.  / 15. 6.  /  29. 6.  / 13. 7.  / 27. 7.  / 10.8. / 24.8. / 7.9. / 21.9. / 5.10. / 19.10.  

3. Odpady, které je možné odevzdat ve sběrném dvoře
Viz ceník odpadů sběrného místa odpadů Týnec nad Sázavou 2019 na webových stránkách Technických služeb Týnec s.r.o. – www.tstynec.cz  
Odpady neuvedené v ceníku odpadů, je nutné odevzdat na skládku Přibyšice (u Konopiště)    

4. Informace ke svozu odpadu ze sběrných míst chatových oblastí v r. 2019
V roce 2019 bude svoz odpadu ze sběrných míst probíhat v následujících termínech:
1. V zimním období: 8. 1., 5. 2., 5. 11., 3. 12. 2019, tj. 1x/měsíc, vždy první úterý v měsíci
2. V letním období: počínaje 5. 3. 2019 každé úterý do 29. 10. 2019

Jaromír diblík, ředitel technických služeb
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zase po roce jsou tu Vánoce…
První adventní sobotu jsme společně rozsvítili náš týnecký vánoční 

strom. Už pár dní předtím děti z mateřské i základní školy vyzdobi-
ly město smrčky s vlastnoručně vyrobenými ozdobičkami. Na stro-
mečkách se rozsvítily barevné žárovičky, na lampách zazářily sněhové 
vločky a v krásném, ručně vyřezávaném Betlému, Jezulátko zahřívají 
beránek a ovečky a hlídá ovčácký pes. Dary mu přinášejí Tři králové. 
Vánoční atmosféru dokouzlilo i počasí, které se začalo chovat jako už 
opravdu zimní. Však právě 1. prosince začala meteorologická zima, tak 
mělo akorát čas. Sněhem pokryté ulice nás vrátily do dob pana Lady, 
jen Pašík a Mikeš se neukázali.  

Už od sobotního odpoledne se městem linula vůně trdelníků i sva-
řeného vína, z reproduktorů zněly vánoční koledy a na pódiu před 
obchodním domem se chystali první účinkující – Lucie Kyptová, Ma-
rek Vyskočil a Iva Pirníková. Jak umí zpívat, předvedly následně děti 
ze staré školy s paní učitelkou Janou Vackovou, mrňata ze školky to 
rozjela ve velkém stylu a pod vedením Jitky Jalovecké písnička střídala 
písničku. Závěr patřil zpěváčkům z nové školy s Pavlínou Kleinovou. 
Dozněla poslední píseň a starosta města Martin Kadrnožka za mohut-
né podpory diváků zahájil odpočítání do rozsvícení stromečku: „….4, 
3, 2, 1! už svítí!“ Potlesk a nadšené výkřiky dětí i dospělých přivítaly 
tajemný vánoční čas, který právě přicházel do Týnce nad Sázavou. 

Krásné Vánoce
lm

Zrekonstruované zdravotní středisko nabí-
zí pomoc handicapovaným nebo tělesně po-
stiženým pacientům, pro které je překonání 
vzdálenosti z parkoviště do polikliniky takřka 
neřešitelné. Pro usnadnění přístupu je možné 

si na středisku zapůjčit invalidní vozík. Cesta 
z auta do ordinace by tak měla být pro nemo-
houcího pacienta i jeho doprovod o moc jed-
nodušší. 

lm

Dobrá zpráva
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O adventních nedělích je hrad plný krásné atmosféry provoněné jeh-
ličím, purpurou a svařeným vínem. Letos připadl první advent na první 
prosincovou neděli. Hrad zaplnilo 10 stánků se sortimentem vhodným 
jako vánoční dárečky – domácí čokoládové bonbony, originální šperky 
z polodrahokamů, háčkované hračky, dekorace pletené z papíru, krásné 
ozdoby na stromeček, adventní věnce… Kdo chtěl, mohl si vyrobit svícen 
nebo keramickou ozdobu. Určitě si všichni návštěvníci vybrali aspoň něco 
malého pro radost nebo jako dáreček.

V galerii si mohli návštěvníci hradu prohlédnout výstavu malířů Posá-
zaví. Ve dvou místnostech vystavuje šestnáct místních umělců. Nechybí 
ani bohatá nabídka kulturních akcí. Na letošní první advent jsme po-
zvali manžele Marešovi, kteří nám v neděli 2. prosince zahráli v galerii 
na křišťálové a tibetské mísy i irskou flétnu. Následně krásně popovídali 
o adventu a jeho duchovním významu a společně se všemi návštěvníky 
koncertu zapálili první svíčku na adventním věnci.

Každoroční Mikulášská nadílka s čerty a andílky proběhla ve středu  
5. prosince. Děti se potěšily s Mikulášem a zkoumáním obsahu balíčků, 
mohly se zahřát teplým čajem nebo si za asistence čertů opéci buřtík. Pak 
už vypukl diskotékový rej na pódiu u hradu. Vánoční písničky nenechaly 
nikoho v klidu, tančilo se s čertíky i s andílky. Rozdávali jsme odměny 
za nejkrásnější kostýmy. Obzvláště ty čertovské se letos moc povedly.

Druhá adventní neděle patřila již tradičně dětem – pohádku Cesta 
do Betléma nám přijel zahrát náš oblíbený Honza Hrubec. Kalendář Tý-
nec v proměnách času, který díky iniciativě Vlastivědného spolku a pod-
poře města Týnec n/S letos vyšel, si mohli návštěvníci prohlédnout a za-
koupit na jeho křtu. Pokud si ho pořídíte, budete mít celý rok na očích 
krásné fotky a můžete porovnat, jak moc se naše město za poslední de-
sítky let změnilo.

Vánoční koncertní turné Dity Hořínkové a Richarda Pachmana, které 
mělo letos zastávku i na našem hradě, všem vyčarovalo tu pravou vánoční 
náladu.

Na poslední adventní neděli jsme se moc těšili, už proto, že ochutnáme 
něco dobrého při soutěži o NEJ cukroví. První tři soutěžící opět získali 
krásné ceny. Cukroví všem návštěvníkům moc chutnalo. Na závěr večera 
jsme si poslechli již tradiční koncert skupiny Agnatha v rotundě a tímto 
zážitkem jsme se pro letošek rozloučili. 

Závěrem bych všem, kdo se letos přišli podívat na hrad, ať již na pro-
hlídku nebo na nějakou naši kulturní akci, chtěla srdečně poděkovat 
za podporu. Zároveň doufám, že jste se u nás cítili dobře a na chví-
li mohli zapomenout na shon všedního dne. Rádi všechny přivítáme 
na hradě v Týnci i v roce 2019.

Přejeme všem pokojné vánoční dny  
a mnoho štěstí v novém roce.

Magda timplová 
kastelánka hradu týnec

advent na hradě
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Tak jako každý rok se i letos Vám, spoluobčanům z Týnce a okolí, 
pokusíme my, skauti z oddílu TYSAN, pomoci naladit pravou vánoční 
atmosféru ve vašich příbytcích. Jak se již stalo tradicí, naši členové Vám 
v těsně předvánočním čase - 23. prosince od 17 do 18 hodin, nabídnou 
plamínky Betlémského světla, tedy možnost proměnit své domovy v cíl 
téměř 4 000 kilometrů dlouhé pouti.

Právě takovou vzdálenost totiž musí plamínky Betlémského světla ura-
zit po souši, aby z izraelského Betléma, rodiště Ježíše Krista a nejcitova-
nějšího místa vánočních koled, dorazily do naší vlasti a prozářily naše 
domovy nejen svým teplem a světlem, ale i svým duchovním významem. 
Tuto cestu tam i zpět musela také absolvovat skupina florentských mužů, 
kteří se v 11. století vypravili do Svaté země pod znaky kříže bojovat 
s jinověrci. Jeden z nich při odchodu přísahal přinést z výpravy plamínek 
věčného světla z Betlémské basiliky, a navzdory všem překážkám se tak 
podle legendy skutečně stalo. Na této historii postavili novodobou ideu 
Betlémského světla pracovníci rakouského rozhlasu v roce 1986, když 
hledali motiv pro finanční sbírku na pomoc zrakově postiženým dětem.

Z Rakouska roku 1986 už je o dost kratší cesta do naší současnos-
ti i do našeho města. Na konci této novodobé cesty budou stát členo-
vé týneckého 3. smíšeného skautského oddílu TYSAN. S rozsvíceným 
světélkem a drobnými upomínkovými předměty pro všechny zájemce je 
potkáte 23. prosince od 17:00 do 18:00 hod.:

• ve starém Týnci před rotundou
• před obchodním domem Hruška v novém Týnci
• u kapličky na návsi v Peceradech

Přijďte si pro světlo a teplo pravých Vánoc, těšíme se na Vás.
Marek Skupa

betlémské světlo

•  ve starém Týnci  
před rotundou

•  v novém Týnci   
před obchodním  
domem Hruška

•  v Peceradech na návsi  
u zvoničky

dne 23. prosince 
mezi 17. a 18. hod

Sejdeme se:



prosinec  2018týnecké listy

12 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Děti z Týnce nad Sázavou po roce zapálily Pla-
mínek přátelství. V pátek 23. listopadu se školáci 
z družin obou budov základní školy spolu s paní 
učitelkami sešli před městským úřadem. Každý 
z nich si přinesl vlastnoručně vyrobenou krásně 
pomalovanou lucerničku se svíčkou uvnitř, a také 
dárek pro svého spolužáka z druhé družiny. Akci 
děti vymyslely loni, letos tedy proběhla podruhé 
a určitě ne naposledy. Pokud jste lucerničky nevi-
děli, budete mít šanci zase za rok.

                                                                                                                     lm

V Týnci nad Sázavou 
a přilehlých obcích bude 
v prvním a druhém týd-
nu roku 2019 probíhat 
Tříkrálová sbírka. Její vý-
nos je tradičně z největší 
části věnován na pod-
poru záměrů pro lidi 
v nouzi na území ČR. 

Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemoc-
né, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky 
s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné. 
Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdě-
lení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků 
zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou 
stanoveny záměry, na které se v daném roce vybí-
rá. Z daru, který hodíte koledníkům do kasičky, 
pomůže 65% přímo v našem městě nebo regio-
nu, 15% využije na své projekty místní diecézní 

Charita, 10% po-
může potřebným 
v zahraniční, 5% 
jde na celostátní 
projekty a 5% je 
režie sbírky. Kole-
dování v průběhu 
Tříkrálové sbírky 
podléhá jasným 
pravidlům. Sku-
pinku tvoří ob-
vykle tři koledníci v dětském věku, převlečení 
za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle 
tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému 
Ježíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkaz-
ky vystavené Charitou ČR a potvrzené diecézní 
Charitou. Průkazka koledníka obsahuje podpisy 
odpovědných osob, případně i razítko diecézní 
Charity. Údaje na průkazu koledníka musí sou-

hlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si 
dárce může vyžádat. Kasička, do které koledníci 
vybírají, je úředně zapečetěná místně příslušným 
městským či obecním úřadem nebo magistrátem. 
Číslo pokladničky souhlasí s číslem průkazky. 
Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem 
Charity. Děkujeme za Vaši štědrost. 

lm

Plamínek přátelství

tříkrálová sbírka 2019

Týnec nad Sázavou se stará o ty, kteří potřebují pomoc - ve zdravotnickém středisku je otevřena sociální po-
radna.
Mohou se na ní obracet lidé, kteří si nevědí rady se svou životní situací. „Mohou to být dluhy, náhlé onemocnění člena 
rodiny a péče o něj, poruchy příjmu potravy, vztahové problémy a další situace, kdy člověk neví, kam se může obrátit,“ 

přiblížil záměr starosta Martin Kadrnožka.
Každý čtvrtek mezi 14. a 16. hodinou je ve zdravotním středisku přítomný odborný sociální pracovník, který pomůže lidem najít řešení buď 
přímo, nebo prostřednictvím dalších odborníků. K dispozici je psycholog, právní občanská poradna, zdravotní sestry domácí péče a další lidé, 
kteří se snaží společně najít řešení nejrůznějších sociálních situací. Provoz poradny zajišťuje nezisková organizace RUAH o.p.s., za finanční pod-
pory města Týnec. Její ředitelka Marta Vacková k poradně řekla: „Přála bych si, aby lidé pochopili, že říct si o pomoc není selhání, ale velký kus 
odvahy, a že východisko z každé situace existuje. Chtěli bychom ho pomoci lidem hledat.“ Schůzku s poradcem si lidé mohou domluvit i mimo 
pravidelnou dobu.
RUAH v regionu Benešovska poskytuje sociální a zdravotní služby v domácnostech klientů včetně specializované hospicové péče o lidi na sklon-
ku života. Svou činnost zahájila v roce 2012 a poskytla pomoc již stovkám klientů. 
Více informací: tel. 733 741 704

lm

Sociální poradna v týnci nad Sázavou
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I letos jsme se s kolegyněmi zúčastnily slavnostního rozsvěcení vá-
nočního stromku. Nabízely jsme vánočku s ovocným čajem a spolu 
s dětmi i dospělými jsme si užily předvánoční atmosféru. V jídelně va-
říme tradiční vánoční jídla a spolu s dětmi se těšíme na Vánoce.  Přeje-
me dětem, jejich rodičům a všem lidičkám:

ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj v duši.

Co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.

Pohodu, klid a žádné hádky,
štěstí, lásku a krásné svátky.

Těšíme se na naše malé i velké strávníky v roce 2019.
                                              

      Jana Malinová s děvčaty ze školní jídelny

 Dne 22. listopadu v 9 hodin přijali strážníci městské policie v Týn-
ci nad Sázavou telefonické upozornění na volně pobíhajícího psa 
a göttingenské prase v prostorách před restaurací Vrtiška. Po příjezdu 
hlídky strážníků byl již pes, černý labrador, odchycen velitelem místní-
ho oddělení PČR Týnec Miroslavem Sedláčkem, který se v době svého 
volna pohyboval v uvedené lokalitě. Následně se pokusila hlídka měst-
ské policie za pomoci odchytové tyče odchytit prase. To se nedařilo, 
protože tyč není uzpůsobená na jeho stavbu těla, a prase se pokaždé 
dostalo ven ze smyčky. Proto přistoupila hlídka k tomu, že ho zahna-
la do sklepních prostor jednoho z přilehlých domů, kde se podařilo 
za pomoci Miroslava Sedláčka odchytit a převézt i se psem do kotce 
u městského úřadu. Z něj pak oba uprchlíci putovali po zaplacení blo-
kové pokuty ke své majitelce do Chrástu nad Sázavou, odkud přiběhli.

Klenovec tomáš, velitel městské policie

Přání ze školní jídelny

ze svodky městské policie

Rádi bychom pozvali nejen občany Pecerad,  
ale i ostatní zájemce na výstavu  

„VÁNOCE V PECERADECH“,  
která se po několikaleté přestávce opět uskuteční  
ve dnech 22. až 26. prosince v zasedací místnosti  

peceradské hasičárny. Po všechny uvedené dny bude výstava  
přístupná od 10 do 17 hodin.  

Výjimku tvoří pouze 24. prosinec, kdy se výstava uzavře v 15 hodin.
 

Osadní výbor Pecerady,  
SDH Pecerady a občané Pecerad

V neděli 9. prosince byl slavnostně pokřtěn nový kalendář 
vytvořený z fotografií Týnce - kdysi a dnes. Kalendář pokřtil 

nový Významný občan pan Stanislav Šípek společně s kastelánkou 
hradu a Vlastivědným klubem na hradě v Týnci.
Kalendář si můžete zakoupit na podatelně MěÚ. 

Pozvánka do Pecerad

KaLeNDáŘ  
týnecké proměny v čase

TÝNECKÉ 
PROMĚNY V ČASE

2019

Foto: Kateřina Tomášková

Foto: Pavel Kadeřábek

Č E R V E N
 PO ÚT ST ČT PÁ SO NE        1 2   3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16   17 18 19 20 21  22 23   24 25 26   27 28 29 30

Foto: Lucie Onderčaninová
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Týnecké posvícení a zahrádkářská výstava patří 
již nerozlučně k sobě. Sice jen v sudých letech, 
neboť v těch lichých náleží prostory městského 
úřadu vlastivědnému spolku.  Letošní výstava 
byla již jedenadvacátá s mottem – Dřevo a ká-
men. 

Vzhledem k tomu, že letošní rok se nesl v du-
chu oslav stého výročí republiky, promítla se tato 
událost i do výstavy. Návštěvníky přivítaly dvě 
lípy, bonsaje paní Alblové a Vyskočilové, dopl-
něné lipovými ratolestmi s trikolorami paní Ha-
velkové. 

Letokruhy lípy pana Šefrny nám zase připo-
mněly důležité události v životě naší republiky. 
V národních barvách se předvedly dýně paní 
Bursové, zatímco pan Bobek vystavil kameny 
z bájných hor Blaníku a Sionu, též ozdobené 
malou trikolorou. Výročí připomněla i odrůda 
jablka pana Švece s příznačným jménem Česko-
slovensko.

Předsálí zasedací místnosti vévodily dva sta-
rodávné dřevěné úly, které pan Stejskal, včelař, 
zapůjčil z muzea v Louňovicích. K 50. výročí 
časopisu Zahrádkář vyrobil pan Janoušek velký 
dřevěný znak zahrádkářské organizace, který 
bude napříště zdobit akce týneckých zahrádká-
řů. Velmi nápaditá aranžmá a výrobky ze dřeva 
předvedla paní Janoušková. Její sovy a králík na-
dchly malé i velké návštěvníky. 

Také ostatní aranžmá byla velice pestrá a za-
jímavá. Iva Kouklíková – Vilímková, nám při-
pomněla, že Vánoce jsou již za dveřmi, a že 
můžeme být šetrní k přírodě, pokud si smrček 
vypěstujeme sami v květináči.

Pozornost vzbudily také méně známé  suiseky 
paní Vyskočilové a pana Kubaly z Čechtic, který 
nám ochotně zapůjčil také vlastnoručně vyrobe-
né dřevěné obrázky. Zde platí, že kdo si hraje, ne-
zlobí, jak napsal pan Korbel do výstavní kroniky. 

Pan Bobek vystavil své kaktusové miláčky 
a nové pěstitelské „špeky“ jako vitánii snodár-
nou, bazalku thajskou a bazalku posvátnou. Již 
tradičně výstavu hlídal sukulent z Madeiry pana 
Potůčka. Tento sukulent je od výstavy k výstavě 
stále větší a větší. Neméně zajímavé, avšak méně 
známé, bylo granátové jablko manželů Bělohláv-
kových. Návštěvníky zaujala svojí pestrostí také 
kopřivěnka Milana Povolného. Ovoce bylo letos 
dostatek a hezky se vyjímalo na nových ošat-
kách. Zeleniny bylo naopak málo, a zde zahrád-
káře zachraňovala paní Šafratová.

V předsálí měly jako vždy prostor nápadité 
výtvory žáků základní a mateřské školy. Děti si 
též zasoutěžily a odnesly si jako cenu malé suku-
lenty, které pro ně vypěstovala paní Flejberková. 
Celkem byly k vidění exponáty více než tří desí-
tek vystavovatelů.

Výstavu navštívilo 553 návštěvníků, a dále více 
než sedm desítek dětí z družiny a mateřské ško-
ly. Na návštěvnosti se nepříznivě projevilo špatné 
počasí v neděli, přesto účast překonala loňská 
čísla.

Zápisy v knize výstav jsou velice povzbudivé, 
takže pořadatelé se za dva roky jistě vynasna-
ží opět předvést své výtvory či výpěstky, a to 
na téma Křehká krása skla a květin.

eva Vyskočilová

zahrádkářská výstava 2018

Milí spoluobčané,
už jste se jistě seznámili s výsledky voleb do za-
stupitelstva města. KSČM, jako strana, tento-
krát nemá žádného zastupitele. Mohu ale ujis-
tit všechny, kteří nám dali svůj hlas, jako straně 
i jednotlivým kandidátům, že to nebyly hlasy, 

které by „propadly“. Řada věcí, které máme ve 
volebním programu, je i ve strategickém plánu 
města, a tak budeme i z lavic občanů dohlížet 
na to, aby se postupně uskutečnily. Zasedání za-
stupitelstva často nebývají příliš atraktivní pro 
diváky. Aktivní občané se tu však mohou nejen 

něco dovědět, ale i řadu věcí v rámci bodu 5., což 
bývají Návrhy a připomínky občanů, i navrhovat 
a hlavně připomínat, co je nutné ještě zařídit, aby 
se nám v Týnci dobře žilo. Do roku 2022 je času 
na něco málo, ale na něco dost.

Milena Povolná

Otevřený dopis
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Také letos v podzimních měsících členové SZP a seniorů vyjížděli 
plavat do bazénu na Měříně. Začínali jsme ve středu 12. září, a pak 
vždy po čtrnácti dnech až do 7. listopadu. Celkem 5x. Nástupní sta-
nice byla v Týnci nad Sázavou na nádraží a další účastníci přistu-
povali v Chrástu, Krhanicích, Lešanech a Netvořicích. Na Měříně 
si každý vybral podle svého. Například velký bazén, vířivku, rych-
lou řeku, různé proudy a podobně. Závěrem chci poděkovat vedení 
města, které nám poskytuje dotaci na dopravu při této akci. 

Za výbor SZP a seniorů  
Jiřina Kafková

SzP a seniorů týnec nad Sázavou – podzimní plavání  
na Měříně v roce 2018

Společnost Posázaví o.p.s. vydala v listopa-
du nového turistického průvodce „Poznáváme 
Posázaví“.  Jsou v něm informace o zajímavých 
a dostupných místech regionu od Stvořidel 
po soutok Sázavy s Vltavou. Nechybí tu ani 
Týnec nad Sázavou. Kromě informací o pamě-
tihodnostech a místních zajímavostech v něm 
zájemci najdou i tipy na výlety v okolí, například 
na Zbořený Kostelec, do Lešan nebo Hornopo-
žárského lesa. V publikaci se prezentuje také tý-
necký Bisport a Společenské centrum TÝNEC.

Novinkou brožury, která vychází každoroč-
ně v aktualizovaném vydání, jsou upoutávky 
na místa v Posázaví, která si „zahrála“ ve filmech 
nebo seriálech. Například v Týnci nad Sázavou 
se natáčely scény z filmu Báječná léta pod psa. 
Před jedním z týneckých panelových domů 

vznikly třeba záběry oslav prvních svobod-
ných polistopadových voleb a v továrně JAWA 
v Brodcích měl kancelář ředitel otce hlavního 
protagonisty Kvida. 

Turistický průvodce představuje nejen řeku 
Sázavu a její blízké okolí, tedy Jílovsko, Týnec-
ko, město Sázavu, Český Šternberk, Kácovsko 
a Zručsko, ale i Benešov, Konopiště a Jemniště, 
Neveklovsko, Netvořicko, Dolní Břežany, Prů-
honice nebo Velké Popovice. Jsou v ní praktic-
ké informace i tipy na výlety nebo služby. Vyšel 
v nákladu 20 000 kusů, a k dostání je v infor-
mačních centrech v regionu. Na jaře 2019 bude 
vydána jeho anglická a německá mutace a počítá 
se i s dotiskem české verze.

Společnost Posázaví o.p.s. letos vydala také 
4 000 kusů kapesních kalendáříků na rok 2019. 

Radost určitě udělají 
nejen sběratelům, ale 
i dětem. Jsou na nich 
motivy z pracovních 
listů projektu Čistá 
řeka Sázava. Obrázky 
do nich namalovala 
ilustrátorka Michaela 
„Nyemi“ Hertlíková.

Stejné motivy, tedy 
obrázky z pracovních 
listů Čistá řeka Sázava, 

jsou také v nových dětských blocích. Kromě vol-
ného prostoru pro kreativní tvorbu dětí jsou v se-
šitech také zábavné doplňovačky. Doplňovačky 
a křížovky, tentokrát na téma posázavských pa-
mátek, jsou pak v nových poznámkových blocích 
pro dospělé, které stejně jako dětský sešit vyšly 
v nákladu 1 000 kusů.

Nového, aktualizovaného vydání se příští rok 
dočká také série skládacích map Rodinné výlety 
v Posázaví, která vyšla loni a je už rozebraná. 

Všechny propagační materiály Posázaví se dis-
tribuují zdarma.

Jaroslava tůmová

V nových propagačních materiálech Posázaví  
je pozvánka i do týnce nad Sázavou 

18 19

V Týnci nad Sázavou se natáčely scény z filmu Báječná léta pod psa 
– před jedním z místních panelových domů vznikly třeba záběry oslav 
prvních svobodných polistopadových voleb, v továrně JAWA měl kan-
celář ředitel otce hlavního protagonisty Kvida. Krhanice poskytly kuli-
sy komedie Křtiny. Ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech byla 
fiktivní státní hranice, která se objevila v historickém dramatu České 
století, točily se zde i záběry filmu Chlapci a chlapi. 

TÝNEC NAD SÁZAVOU 
První zprávy o týneckém hradu jsou z roku 1318. Podle archeolo-
gických nálezů však byla tato oblast osídlena už v 8. až 10. století. 
V 11. století zde byl postaven nejprve dřevěný, později kamenný hrad 
s románskou rotundou. Majitelé týneckého hradu se často střída-
li a objekt pustl. Rozvoj zaznamenal až za hraběte Františka Josefa 
z Vrtby, který se stal jeho majitelem v roce 1785. V Týnci založil to-
várnu na kameninové zboží a k továrním účelům nechal upravit i are-
ál hradu. V roce 1812 nechal postavit novou tovární budovu, kterou 
později František Ferdinand d’Este přeměnil na hotel. Zakladatelem 
moderního průmyslu ve městě se stal v 30. letech minulého století 

Posázaví
PO FILMOVÝCH STOPÁCH

V továrně JAWA v Týnci nad Sázavou měl kancelář ředitel otce hlavního protagonisty Kvida z filmu Báječná léta pod psa.

Ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech se točila fiktivní státní hranice z dramatu České století nebo film Chlapci a chlapi.

Krhanice se přeměnily na obec 

Žalovice, kde se měly uskutečnit 

smyšlené Křtiny ve stejnojmenné 

bláznivé komedii. 

TÝ
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Hrad Týnec

Zbořený Kostelec

pražský podnikatel Ing. František Janeček, který v Týnci postavil slévárnu hli-
níku, oceli a barevných kovů METAZ a v bývalé přádelně na Brodcích zahájil 
výrobu motocyklů JAWA a osobních vozů MINOR.

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

HRAD TÝNEC S MUZEEM A GALERIÍ
V muzeu je k vidění vzácná expozice týnecké kameniny. V hranolové gotické 
věži, která je letním sídlem chráněného netopýra velkého, je rozhledna.

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

ZBOŘENÝ KOSTELEC 
Zřícenina hradu v minulosti nazývaného Kostelec. Byl založen pravděpodobně 
za vlády Václava II. na konci 13. století a měl střežit obchodní stezku. V 15. sto-
letí ho zničila vojska krále Jiřího z Poděbrad. Z Týnce nad Sázavou se k ní přiblí-
žíte po dřevěné lávce pro pěší a cyklisty, k níž vás dovede cyklostezka.

LEDCE 
V osadě u řeky Sázavy se nachází kostel sv. Bartoloměje z 2. poloviny 13. sto-
letí.

PROSEČNICE 
Bývalé plicní sanatorium, které bylo největší svého druhu v Čechách. V le-
tech 1916–1922 ho vybudoval spolek Humanita. Do roku 1937 se zde léčilo 
20 000 pacientů. Během druhé světové války se léčebna přeměnila na školu 
pro pancéřové granátníky, která byla součástí cvičiště jednotek SS.

KRHANICE 
První písemná zmínka o Krhanicích se váže k roku 1228, kdy byla polovina 
obce v držení Ostrovského kláštera a druhá část patřila pravděpodobně sou-
sednímu kosteleckému panství. V Krhanicích se narodil herec Otakar Brousek 
– významného rodáka připomíná pamětní deska na budově obecního úřadu.

LEŠANY 
V malebné vesničce vyrůstal básník František Hrubín. Připomíná ho pamětní 
síň na obecním úřadě. 

Hotel a Společenské centrum TÝNEC

Naučná stezka v Lešanech

P O S Á Z AV Í
p o z n á v á m e
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Ve středu 28. listopadu se ve Společenském 
centru v Týnci nad Sázavou konala členská 
schůze místního spolku ZP a seniorů. Kulturní 
program opět zajistily děti z Mateřské škol-
ky pod vedením paní učitelky Jitky Jalovecké 
a malé mažoretky. Předsedkyně SZP a senio-
rů paní Jarka Zdražilová seznámila přítomné 
s činností spolku za uplynulé období a in-
formovala, co je připravováno do budoucna. 
Následoval tah oblíbené tomboly a v závěru 
se mohli zájemci přihlásit na některý z připra-

vovaných pobytů v příštím roce. Budou to opět 
Lázně Bechyně (v únoru a březnu) a Jeseníky 
(koncem srpna a začátkem září). V závěru chci 
poděkovat všem, kdo se podílí na činnosti na-
šeho spolku a všem sponzorům, kteří přispěli 
na tombolu při členské schůzi. V průběhu 
roku informujeme o svých akcích ve vývěsních 
skříňkách proti OD Hruška a Lidlu. 

Za výbor SZP a seniorů  
Jiřina Kafková

Členská schůze SzP a seniorů – podzim 2018

V sobotu 1. prosince se opět sešli v MC Mo-
týlek obyvatelé obou DPS a další senioři při 
podvečerním posezení s „Harmonikářem“, 
aby si společně zazpívali a někteří i zatanči-
li. Zajištěno bylo i pohoštění, a tak přítomní 
prožili příjemný začátek adventu. 

Poděkování patří panu Kubátovi a Romanu 
Bumbálkovi (hudebníkům), Lidunce Šiňoro-
vé, která zajistila pohoštění včetně obsluhy, 
a také vedení města, které se podílí na finan-
cování těchto akcí.     

Za obyvatele obou dPS Jiřina Kafková

Setkání s harmonikářem v Motýlku
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V dalším díle historie města se podíváme, jaké 
události hýbaly Týncem v roce 1968. A stalo se 
toho opravdu hodně.  Dokonce tolik, že podle 
kronikáře by události tohoto roku vystačily na 
několik generací. 

Tím nejdůležitějším, co přinesl rok 1968, bylo 
zavedení pětidenního pracovního týdne a od no-
vého školního roku i pětidenního vyučování se 
všemi sobotami volnými. 

Dne 31. května odešel do důchodu dlouholetý 
předseda MNV Josef Barek, kterého ve funkci 
vystřídal Miroslav Berka. Volby NV plánované 
na květen však byly v důsledku rostoucího napětí 
ve společnosti a následných mimořádných udá-
lostí odloženy až na druhou polovinu roku 1971. 

Hospodářský, technický a politický význam 
obce, její rozloha a vybavení umožnily roku 1968 
udělení statutu města s platností od 1. ledna 
1969. Se získáním statutu města bylo spojeno 
i udělení městského znaku, který byl ihned po 
odborném heraldickém posouzení natištěn na 
propagační vlaječky. 

S plánovaným udělením městského statu-
tu jistě souvisela i horečná příprava stavební 
činnosti, mající za cíl vylepšit tvář celé obce. 
Odsouhlaseno tak bylo zbourání kiosků pod 
kulturním domem a osvětlení tamní křižovatky 
hlavních silnic. Vodovodní řad byl prodloužen k 
novým domům na Pražské ulici a nezapomínalo 

se ani na městské části – v Chrástu bylo vyasfal-
továno několik cest. S povýšením obce na město 
jistě přijde i velký nárůst obyvatel. Místní škola 
však již kapacitně nedostačuje, a proto se v co 
nejbližší době předpokládá výstavba nového 
pavilonu.

Dramatické události léta 1968 se promítli i do 
vedení spolků. Činnost týnecké pionýrské orga-
nizace v září téměř ustala. Ačkoliv zájem dětí byl 
dostatečný, chyběli vedoucí. Dlouholetý vedoucí 
pionýra, pan Lumír Richtr, obnovil v průběhu 
srpna po devatenáctileté pauze skautský oddíl. 
Naši skauti se na podzim stali hlavními inici-
átory kulturních oslav, včetně vysazení stromu 
republiky k 50. výročí vzniku Československa. 
Lípa republiky byla vysazena u chodníku kolem 
autobusového nádraží. Na jaře příštího roku však 
uschla. Jak podotýká kronikář, „asi byla vysazena 
ve špatné půdě“.

Kulturní akce se po celý rok potýkaly s menší 
účastí. Lidé mnohem častěji hltali nové zprávy 
z politiky, o kterých živě diskutovali, a návštěva 
kulturních akcí slábla. S velkým úspěchem však 
byly přijímány tradiční taneční čaje s rytmickou 
hudbou mladých hudebníků – o jiný druh pro-
dukce naše mládež stejně neměla zájem. Dne 
11. ledna proběhla v Týnci přednáška funkci-
onářů Sparty Praha a zároveň byl založen klub 
přátel Sparty. Účast na oslavách 1. máje byla 

zcela dobrovolná, a z tohoto důvodu byl prvo-
májový průvod celkem malý - nebyl ani jeden 
alegorický vůz. Od září byly všechny společen-
ské akce odřeknuty a oslavy VŘSR nahradila 
melody show

Naši občané se však i kulturních akcí účastni-
li i v roli vystupujících. Obrovský úspěch skli-
dil zájezd 52 členného uměleckého souboru do 
Zschopau v NDR. Vystoupení našich umělců 
zhlédlo na zcela zaplněném plaveckém stadionu 
asi 3000 lidí. Úspěch zaznamenali i hokejisté. Po 
výhře v I. A třídě postoupili do krajského pře-
boru.

Velmi dramatický rok zažilo i místní kino. Na 
jaře se začalo s úpravou a vyztužením stropu 
pomocí vkusně zakamuflované traverzy. Prv-
ním filmem promítnutým po opravě kina byla 
„Babička“. Tím nejúspěšnějším za celý rok, co 
do velikosti tržeb i počtu návštěvníků, byl film 
americké produkce „Kleopatra“. Za 4 dny pro-
mítání utržil 21 000 Kčs. Po dramatickém závěru 
léta se v kinodistribuci přestaly objevovat filmy 
sovětské, maďarské, polské, bulharské a výcho-
doněmecké.

Oproti předchozím létům prudce narostl počet 
dopravních nehod. Jen v Týnci jich bylo 46. Kro-
nikář to vysvětluje tím, že stále více lidí má vlast-
ní dopravní prostředek, dokonce i automobil.

Martin Šejbl

Město týnec v roce 1968

Děkujeme kolektivu a majitelům restaurace U Vrtišků  
za skvělé jídlo, příjemnou obsluhu i prostředí.  
Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně štěstí  

a zdraví v roce 2019.
obyvatelé dPS 520

Do nového roku 2019 přeji všem v restauraci U Vrtišků 
hodně zdraví a úspěch v práci.

Ludmila Lerchová

Poděkování

Poděkování 
Vážení občané,

rád bych Vám tímto poděkoval za podporu, která se mi 
od vás dostala při letošních senátních volbách. Jsem připra-

vený být tu po následujících šest let 
pro Vás, setkávat se s Vámi a naslou-
chat Vám, ať už přímo ve Vaší obci, 
při senátorských dnech v mé kan-
celáři, nebo třeba prostřednictvím 
mailu. Zároveň Vám přeji klidný ad-
vent, krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný nový rok. 

Váš senátor Zdeněk Hraba

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
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zlatí stříbrní florbalisté

Když jsme po minulém republikovém šam-
pionátu v Pardubicích slibovali, že zkusíme 
štěstí znovu, tušili jsme, že  uhrát solidní vý-
sledek nebude letos lehké. Začali jsme tréno-
vat v nově otevřené hale až od října, polovina 
kluků loňského zlatého týmu se díky „pokro-
čilému“ věku třinácti let dostala do kategorie 
starších žáků (kde byli pochopitelně nejmlad-
ší) a zbytek obou skupin doplnili méně zkuše-
ní hráči. O co nás bylo méně, o to byla silnější 
konkurence. Turnaj byl velice kvalitně obsaze-
ný, přijelo 17 týmů (10 mladších a 7 starších) 
ze sedmi krajů republiky!

Mladší žáci pod vedením úžasného kapi-
tána, „manažera“ a psychologa v jedné osobě 
Vojty Hrušky vpadli do turnaje jako tornádo 
a zatočili s každým týmem, který se jim dostal 
pod florbalky. Kromě jmenovaného kapitána 
to byl bezkonkurenčně nejlepší střelec turnaje 
Honza Franěk, nekompromisní obránce De-
nis Klein, dále Tomáš Beránek, Jakub Kyncl, 
Jakub Mikita, Matěj Kos, Filip Rakouský, 
Victor Hrazdil a Jakub Opauszki a v bran-
ce nás spolehlivě jistil Petr Fousek. Bohužel 
ale přišel poslední zápas celé soutěže o velké 

finále a jeho poslední minuta, 
kdy jsme dostali gól, na který už 
jsme neměli čas zareagovat. Nic 
nebylo platné, že jsme po větši-
nu hrací doby byli nastěhovaní 
na území soupeře. Nic nebylo plat-
né, že nám fandila celá hala (kromě 
pár příznivců soupeře) – atmosféra 
na olympiádě by nemohla být lepší. 
A tak naši zlatí kluci skončili jako 
stříbrní. Většina z nich to v první 
chvíli nesla jako veliké zklamání, 
ale postupem času si uvědomili, 
být druhý v republice vůbec není 
špatné. Také tým starších žáků 
pod vedením kapitána Šimo-
na Zadražila ve složení Ondra 
Langer, Kryštof Mojdl, Jonáš 
Vacek, Vojta Korbel, brankář 
Lukáš Valenta, Zdeněk Hanč, 
Filip Riepula, Vojta Pešek, 
Lukáš Beránek a David Ba-
zger odvedl výborný výkon. 
O tom, jak byl turnaj vyrov-
naný, svědčí i fakt, že mužstva na prvních 

čtyřech místech získali 12 – 13 bodů. My jsme 
měli bohužel horší skóre při vzájemném utká-
ní a zůstali jsme na nepopulárním čtvrtém 
místě. 
Už teď se těšíme na turnaj v příštím roce!!!

irena a Mirek Čechovi

Týnečtí otužilci Vás všechny zvou na už tra-
diční 6. ročník silvestrovského plavání. Usku-
teční se v pondělí 31. prosince ve 14 hodin. 
Zároveň proběhne křest nových členů a po-
přejeme si vše nejlepší do nového roku 2019. 
Občerstvení v podobě svařeného vína, grogu 
a čaje bude zajištěno. Přijďte nás podpořit. 

týnečtí otužilci

6. ročník  
silvestrovského  
plavání otužilců 
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Volejbalový podzim 2018

Nové volejbalové sezóny se dočkali i vyzna-
vači hry pod vysokou sítí v Týnci nad Sáza-
vou. První rozehry uskutečnily týmy mixů, 
které se potkaly v sobotu 20. října na turnaji 
ve Zbořeném Kostelci. Týneckému druž-
stvu se nepovedl moc vstup do turnaje, kdy 
po dvou prohrách v tiebreaku s domácími 
a Benešovem zachraňoval výsledkovou bla-
máž výhrami nad Nespeky a Postupicemi.

Ve druhém kole v Čerčanech se Týnec 
o listopadovém státním svátku radoval z vý-
hry dokonce třikrát a nestačil pouze na lídra 
soutěže z Nespek. Třetí kolo je na pořadu až 
po Novém roce, které náš volejbalový klub 
v sobotu 12. ledna 2019 pořádá. O den 
později než mixy začalo své působení v nové 
sezóně 2018-2019 mladší žactvo v kategorii 
modrého minivolejbalu. První dva turnaje se 
uskutečnily v čerčanské sportovní hale, kde se 

sešlo na dvacet týmů. Naše děti se s trojko-
vým minivolejbalem ještě sžívají a je na nich 
trochu znát nesehranost. S konkurencí doká-
žeme hrát vyrovnané výměny, ale chybí nám 
větší štěstí a šikovnost při zakončení. Nicmé-
ně všichni pevně věříme, že se budeme zlep-
šovat a naše výkony půjdou určitě nahoru. 

 Druhou listopadovou sobotu si rezervova-
ly pro své vystoupení v Postupicích týnecké 
ženy. Ty za účasti čtyř týmů vstoupily za ob-
hajobou titulu dvěma výhrami nad Kácovem 
a Kunicemi. Nad jejich síly byl pouze pořáda-
jící KK Benešov, se kterým prohrály v tiebre-
aku.            Na první mistrovské výměny čeka-
lo i starší žactvo. To si po uzávěrce Týneckých 
listů zahrálo nejdříve v sobotu 24. listopadu 
2018 turnaj v Čerčanech a v půlce prosince 
se vydalo dle výsledků z prvního kola buď 
do Postupic anebo do Říčan.  

 Své pouti za prvními body se nemohly 
dočkat i naše nejmladší volejbalové naděje. 
Na svůj první velký turnaj se vyrazily do Zru-
če nad Sázavou, aby si v tamní hale vyzkou-
šely, jak se hraje žlutý a oranžový dvojkový 
minivolejbal. Jak se jim dařilo, Vám rádi na-
píšeme v dalším vydání Týneckých listů.

Za celý VK Týnec nad Sázavou bychom 
Vám všem chtěli popřát krásné a veselé Vá-
noce, mnoho zdraví a pohodový celý příští 
rok 2019.

Za VK týnec nad Sázavou 
Jaromír Kuchta

Jeden za všechny a všichni za jednoho! 
V tomto duchu se nese závod „Špindlerov-
ští mušketýři“, který se každoročně koná 
ve Vrchlabí a týnečtí mušketýři se zúčastnili 
i letos. Tento závod je klasickým čtyřbojem, 
tedy prostná, kladina, přeskok a hrazda. Náš 
oddíl byl nejpočetnější skupinou, celkem se 
zúčastnilo 24 gymnastek. Medailové pozice 
obsadily:
V kat. Dívky II. B: 3.místo  
– Anna Katrin MacGregor
V kat. Dívky II. A Mistr: 3.místo  
– Anna Koptišová
V kat. Dívky III. A: 1.místo  
– Markéta Kmošková
V kat. Dívky III. B: 1.místo  
– Kristýna Jašková
V kat. Dívky IV.: 1.místo – Lenka Minářová
V kat. Dívky IV. Mistr: 2.místo – Ester  
Koudelová a 3.místo – Lucie Havránková

V kat. Dívky V. Mistr: 1.místo  
– Jana Valentová

A na závěr je také vyhlašována soutěž oddí-
lů, kam se započítávají tři nejlepší dosažené 
známky na každém nářadí, a tak se všichni 
z týmu podílí na úspěchu svého oddílu. Oddíl 
sportovní gymnastiky z Týnce se tak probojo-
val až na druhé místo a odvezl stříbrné medai-
le a pohár. 

Premiéra v nových dresech se nám moc vy-
dařila a doufáme, že se na nich budou medaile 
třpytit často.
Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky

r. Součková 

Sportovní gymnastky se předvedly v nových dresech
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V sobotu 20. října se 
nám rozběhla nová se-
zóna v Okresním pohá-
ru mixů. V prvním kole 
na naše bedra připadlo 
pořadatelství, a tak jsme 
v kostelecké sokolovně 
přivítali VK Týnec nad 
Sázavou, Sokol Benešov 
B, Sokol Postupice a VK 
Nespeky.  

 Hrálo se tradičně 
na dva vítězné sety kaž-
dý s každým, a k vidění 
byla řada zajímavých zá-
pasů. My jsme si na za-
čátku prověřili aktuální 
formu v derby s Týncem 
nad Sázavou. Jak už to 
poslední dobou v našich 
vzájemných zápasech 
bývá, hrál se vyrovnaný 
volejbal, který bavil při-

hlížející diváky a naše věrné fanoušky. Vítězný vstup do sezóny zazname-
naly naše barvy, a to výhrou v tiebreaku.  

Hned poté jsme bojovali o další body proti Benešovu B. Zápas byl 
opět dost vyrovnaný. O vítězi rozhodovaly koncovky, ve kterých jsme ov-
šem tahali za kratší konec. Po delší pauze, kdy hrály mezi sebou ostatní 
týmy, jsme nastoupili do zápasu proti Postupicím. Soupeř byl oproti nám 
z předešlých duelů trochu rozehranější, nicméně my jsme se dostali brzo 
do tempa a vítězství ve dvou setech jsme si vzít nenechali. Zakončení 
turnaje bylo ve znamení našeho souboje s Nespeky. A byla to zajímavá 
tečka. Zápas jsme sice prohráli, ale zejména v koncovce druhého setu 
jsme Nespekám brnkali dost na nervovou soustavu. Nicméně překva-
pení se z naší strany nekonalo. I přes dvě prohry jsme měli radost, že se 
příprava na sezónu povedla a my dokážeme se soupeři v mistrovských 
utkáních držet krok.  

Druhé kolo bylo na pořadu v sobotu 17. listopadu v Čerčanech. My 
jsme si vybírali pauzu, kterou jsme vyplnili na naší palubovce tradičním 
míčovým pětibojem dvojic. Účast jsme měli sice skromnou, ale čty-
ři přihlášená družstva si mohla zahrát místo „pavouka“ systém každý 
s každým, což všichni zúčastnění přivítali s nadšením. Nejvíce se dařilo 
obhájcům z loňského roku Lence Vrbatové s Pavlem Škrabalem. Ostat-
ní se v těsném závěsu zařadili hned za vítěze. O výsledky nám ovšem až 
tolik nešlo. Byli jsme rádi, že si můžeme vyzkoušet i jiné sporty, protáh-
nout se a hlavně pobavit. Což se nám dokonale povedlo. 

Kultury jsme si užili dost předešlý víkend, kdy jsme se vydali odreago-
vat na jižní Moravu do Valtic. Tam jsme přijali pozvání do rodinného 

sklípku, kde jsme mohli u výborného vína probrat naše úspěchy i zážitky. 
Aby nám nechyběl pohyb, tak jsme se šli poté protáhnout i na tamní dis-
kotéku. Druhý den jsme nepohrdli prohlídkou Valtic a nasátím předve-
černí atmosféry svatomartinského svátku. Večerní posezení u cimbálovky 
mělo opravdové kouzlo. Na mistrovský zápas se vydáme po Novém roce 
do Týnce nad Sázavou, kde místní volejbalisté pořádají 3. kolo Okresního 
poháru mixů. Z těchto turnajů vám rádi přineseme report v dalším vydání 
Týneckých listů. 

Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné a pohodové Vánoce a boha-
tého Ježíška a do nového roku plno elánu, pevné zdraví a spoustu nejen 
sportovních úspěchů. 

nadšenci z Kostelce

tj zbořený Kostelec v nové sezóně 2018 - 2019

Ledové království

NEDĚLE 13. LEDNA

 VE 14.00 
ROTUNDA 

TÝNECKÉHO 
HRADU

Cena 100 Kč za dítě/členové MC 80 Kč 

„Arendellské sestry, princezna Anna a královna Elza opět zachraňují království. 

Tentokrát potřebují pomoc od dětí v boji proti temnému a krutému čaroději 

Drukarovi. Ukradl dobré počasí a chce si nechat jaro jen pro sebe.

Když se podaří Drukara porazit, oslavíme to na bále v sálu Společenského 

centra.“

14.00 – Společný odchod od Rotundy
14.15 – Bojovka v zahradě Společenského centra 

(teplé oblečení!)
15.00 – Bál v sále Společenského centra

(plesové šaty a vhodnou obuv pro děti)
17.00 – Konec 

Prosíme o závazné přihlášení počtu dětí na mail

info@mcmotylek.cz
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12. 1. 2019 MySLIVeCKý PLeS zač. 20.00 hod.
 Pořadatel: Myslivecké sdružení Háj Pecerady
 Hraje: Unisono Vlašim
 Kontakt: p. Frischman Jiří, tel. 721 978 970

19. 1. 2019 SPOLeČeNSKý VeČeR – PLeS FaRNOStI zač. 19.00 hod.
 Pořadatel: Římsko-katolická farnost Týnec nad Sázavou
 Hraje: Duo music
 Kontakt: Bedřich Vymětalík, tel. 603 375 957 
 
2. 2. 2019 PLeS MěSta zač. 20.00 hod. 
 Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
 Hraje: Horváth Band
 Předprodej vstupenek v Informačním centru Týnec 

9. 2. 2019 HaSIČSKý PLeS zač. 20.00 hod.
 Pořadatel: SDH Pecerady
 Hraje: CODA
 Kontakt: J. Hudrlíková, tel. 737 644 599

10. 2. 2019 DětSKá MaŠKaRNÍ DISKOtéKa zač. 14.00 hod.
 Pořadatel: SDH Pecerady
 Hraje: CODA
 Kontakt: J. Hudrlíková, tel. 737 644 599

29. 3. 2019 RybáŘSKý PLeS zač. 20.00 hod.
 Pořadatel: Český rybářský svaz Týnec nad Sázavou
 Hraje: Horváth Band 
 Kontakt: František Kašpárek, tel.: 702 146 227
 
13. 4. 2019 10. PLeSOVé FINáLe taNeČNÍ SezÓNy zač. 20.00 hod.
 Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové 
 Hraje: Horváth Band
 Informace a předprodej: PaedDr. Blanka Takáčová, 775 615 503, 
 email: blanka@takacova.cz

Plesová sezóna 2019

Místo konání plesů: Hotel Týnec - Společenské centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
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www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

Kalendář akcíTýnecko
prosinec
Út 25. 12. VÁNOČNÍ DISKOTÉKA 20:00
Zveme Vás na tradiční Vánoční diskotéku s DJ Markem Kučerou. Vstupné: 100 Kč. 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. 
Po 31. 12. SILVESTROVSKÉ PLAVÁNÍ OTUŽILCŮ 14:00
Silvestrovské plavání otužilců - Náklí. Pořádá - Otužilci Týnec. Bližší informace: Vlastimil Vanžura - tel.: 603 236 281

LeDeN 2019
Út 1. 1. NOVOROČNÍ KONCERT 16:00
Město Týnec nad Sázavou a Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou Vás zvou na Novoroční koncert do farního kostela 
Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou. 
So 12. 1. OKRESNÍ POHÁR MIXŮ 9:00
3. kolo Okresního poháru smíšených družstev ve volejbale za účasti pěti týmů (VK Týnec nad Sázavou z. s.,  
TJ Zbořený Kostelec z. s., Sokol Benešov B, Slavoj Čerčany z. s. a VK Nespeky). Vstup zdarma.  
Místo konání akce: Sportovní hala ZŠ Týnec nad Sázavou; Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou z. s.
So 12. 1. MYSLIVECKÝ PLES 20:00
Pořadatel: Myslivecké sdružení Háj Pecerady; Hraje: Unisono Vlašim; Místo konání: Hotel Týnec – Společenské centrum; 
Kontakt: p. Frischman Jiří, tel. 721 978 970
Ne 13. 1. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 14:00
Akce začíná v 14.00 v týnecké rotundě. Celá skupina dětí vyrazí společně s Elzou a Annou do zahrady Společenského centra. 
Zde bude probíhat hlavní část bojovky-úkoly k poražení zlého čaroděje Drukara. Až se to podaří, v 15.00 se přesuneme 
do tanečního sálu Společenského centra, kde bude princeznovský a princovský bál. Pořádá: MC MOTÝLEK
Čt 17. 1.  DIONÝZ BEZÁK - DIAGNOSTIKA NEMOCÍ 17:00
Diagnostika nemocí podle japonských a čínských tradic. Praktické ukázky řešení dlouhodobých zdravotních a pohybových 
problémů. Dionýz Bezák povede povídání o léčbě pohybových a jiných zdravotních problémů – odstranění bolesti zad, kříže, 
hlavy, migrény, alergie, kožních problémů, problémů se sluchem, aj. + praktické ukázky. Vstupné: 50 Kč;  
Kdy: čtvrtek 17.1.2019 v 17:00; Rezervace NUTNÁ: ic@centrumtynec.cz; Kde: Hotel Týnec – společenské centrum v kavárně
Čt 17. 1.  TÝNECKÁ KRAJINA A JEJÍ VÝVOJ 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Evy Vyskočilové a RNDr. Luďka Šefrny, CSc. 
Přednáška se koná tradičně v 17.30 ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou.  
Změna programu vyhrazena. 
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OTEVÍRACÍ	DOBA	
Po	08:00	–	16:00	
Út	08:00	–	16:00	
St	08:00	–	15:00	
Čt	08:00	–	16:00	
Pá	08:00	–	17:00	

	

22.	12.	2018	-	1.	1.	2019	
	

ZAVŘENO	
	

 

VÝZVA	POŘADATELŮM	AKCÍ	PRO	VEŘEJNOST	
	

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

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

 Informace	nám	můžete	předat	osobně,	telefonicky	nebo	emailem.	
	
	

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

Děkujeme	Vám	za	přízeň	v	roce	2018,	
přejeme	krásné	a	klidné	vánoční	svátky	a	těšíme	

se	na	Vás	v	novém	roce. 

So 19. 1.  OKRESNÍ POHÁR ŽEN 9:00
3. kolo Okresního poháru smíšených družstev ve volejbale za účasti čtyř týmů (VK Týnec nad Sázavou A i B, z. s.,  
KK Benešov, Sokol Kácov). Vstup zdarma; Místo konání akce: Sportovní hala ZŠ Týnec nad Sázavou;  
Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou z. s.
So 19. 1.  SPOLEČENSKÝ VEČER - PLES FARNOSTI  19:00
Pořadatel: Římsko-katolická farnost Týnec nad Sázavou. Hraje: Duo music. Místo konání: Hotel Týnec – Společenské 
centrum. Kontakt: Bedřich Vymětalík, tel. 603 375 957 
Únor 
So 2. 2. PLES MĚSTA 20:00
Srdečně Vás zveme na Ples města v Týnci nad Sázavou. Hraje skupina HORVÁTH BAND. Čeká Vás bohatá tombola. 
Předprodej vstupenek od 17.12. 2018 v Informačním centru Týnec. Cena 150 Kč.
So 16. 2. KONCERT QUEENIE - world Queen tribute band 19:30
Královna českých Queen revivalů - reprezentuje absolutní špičku svého žánru. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské 
centrum. Vstupné: Předprodej v Informačním centru Týnec 350 Kč, na místě 390 Kč
St 20. 2. MALINA BROTHERS 19:30
Koncert bluegrass, folk a country skupiny. Vstupné 250 Kč. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum. 
Malina Brothers přivezou do Týnce nové album. Předprodej v Informačním centru Týnec.
Čt 21. 2. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ZLATA V JÍLOVÉM 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku RNDr. Jana Váni. Přednáška se koná tradičně 
od 17.30 ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena. 
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2019

Kalendar akci Ochotnický divadelní festival
Sobota 31. srpna od 14.00 hodin
Divadelní představení ochotnických spolků, šermíři, písničky pro děti, 
dílny pro děti, představení divadla Netopýr – Lakomá Barka

Keltský večer 
Sobota 28. září od 16.00 hodin
Irská, keltská i populární hudba – Cowentina, Sally Gardens,
Hekelén Tekelén, Lufft, irské tance s výukou - Wild Rose, Symple Dance

Advent na hradě v Týnci
Adventní neděle 1. prosince od 14.00 hodin
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví
16.00 Vernisáž výstavy umělců Posázaví
17. 00 Vánoční koncert 

Mikuláš s čerty a andílky
čtvrtek 5. prosince od 17.00 hodin – rozdávání dárků dětem, dětská
disco, opékání buřtíků, soutěž o nejlepší čertovský a andělský kostým

Adventní neděle 8. prosince od 14.00 hodin
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví,
15. 00 pohádka pro děti – Dřevěné divadlo – Klaunské Vánoce
16. 30 Adventní koncert

Adventní neděle 15. prosince od 14.00 hodin
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví, dílny pro děti
16.00 Vyhlášení soutěže o NEJ zabalený dárek
17.00 Vánoční koncert skupiny Agnatha v rotundě

Velikonoce na hradě v Týnci
Neděle 21. dubna od 13.00 hodin
Minitržiště, dílny – pletení pomlázek, zdobení vajíček
14.00 Vyhlášení soutěže o NEJ velikonoční nádivku
15.00 Vernisáž výstavy – Loutkové divadlo bratří Daňků

Muzejní noc na hradě v Týnci
Sobota 31. května od 17.00 hodin
Prohlídka hradu, věže, muzea a výstav, dílny pro děti, soutěže
17.00 Pohádka pro děti
18.00 Vernisáž výstavy obrazů Richarda Pachmana

Letní divadelní scéna v Posázaví
Pohádky na letním pódiu hradu – prázdninové  soboty od 17.00 hod.

Týnecký střep
Sobota 3. srpna od 10.00 hodin
Středověké tržiště, dílny pro děti, předvádění řemesel, soutěže, prohlídka 
hradu, věže a výstav, šerm, akrobacie a tance, žonglování, hry a soutěže, 
středověká hudba, Falconia – sokolnické ukázky, Divadlo Kapsa Andělská  
hora – pohádky pro děti, 20.00 koncert skupiny Poutníci

Netopýří noc na hradě v Týnci
Sobota 24. srpna od 19.00 hodin
Naučná stezka pro děti, přednáška o životě netopýrů, pozorování kolonie 
netopýra velkého,  dílny pro děti, procházka k řece

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

hrad Tynec nad Sazavou

GSPublisherEngine 896.0.28.100

ZDRAVÉ

MĚSTO

TÝNEC
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17. ledna 2019   Přednáška Mgr. Evy Vyskočilové a RNDr. Luďka Šefrny, CSc. 

Týnecká krajina a její vývoj 

21. února 2019    Přednáška RNDr. Jana Váňy 

Historie dobývání zlata v Jílovém 

21. března 2019    Přednáška Jitky Oktábcové a Tomáše Noska 

Pobřeží Slonoviny země mnoha barev a mnoha tváří

Od 17.30 ve velké zasedací místnosti městského úřadu  
v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena. 

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PŘEDNÁŠKY

Své příspěvky můžete zasílat na: radnice@mestotynec.cz

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

a   
1/1 celostrana
192 x 272 mm 

4 356 Kč
(50% SLeVa 2 178 Kč)

B   
1/2 strany

192 x 134 mm 
2 420 Kč

(50% SLeVa 1 210 Kč)

B   
1/2 strany

94 x 272 mm 
2 420 Kč

(50% SLeVa 1 210 Kč)

c   
1/3 strany

192 x 87 mm 
1 694 Kč

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

242 Kč
(50% SLeVa 121 Kč)

D   
1/4 strany

94 x 134 mm 
1 331 Kč

(50% SLeVa 666 Kč)

e   
1/8 strany

65 x 95 mm 
726 Kč

(50% SLeVa 363 Kč)

FORMáty a CeNy INzeRCe
Občané a podnikatelé v týnci nad Sázavou mají SLeVu 50% 

Inzeráty do 

posílejte na
radnice@mestotynec.cz

uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

týNeCKýCH
LIStů 

je v pátek 1. 2. 2019. 
Tento termín je závazný.

týNeCKýCH
LIStů

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

krusičany 20, tel.: 608 818 075

přímo od včelaře

prodám letošní med

cena 130 kč / kg 

MetalCasting  s. r. o

MED
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Psychologické poradenství
Co nabízím: 

Krizovou intervenci při náhlých, nečekaných
 životních událostech
 

Individuální i párové poradenství a terapii
 v  různých životních situacích: osobní obtíže,
  dlouhodobý stres a zátěž s dopadem na vztahy
 i zdraví, vztahové a pa i zdraví, vztahové a partnerské problémy
 (obtíže v komunikaci, doprovázení jedinců i párů
 v období přelomových fází a vztahových krizí,
 obdobích kolem rozchodu/rozvodu, při ztrátě
 partnera, opuštění, osamění apod.)
 

Rodinnou terapii - výchovné, školské a 
další trápení u dětí různého věku ráda další trápení u dětí různého věku ráda řeším
 ve spolupráci s celou rodinou, nebo alespoň jedním
 z rodičů

Kontakt: Mgr. Renata Veselá, tel. 777 67 63 07,
            rena.vesela@seznam.cz

Adresa: Městská Poliklinika, K Náklí 510, Týnec nad Sázavou

Další informace naleznete na www.psycholog-tynec.cz

Služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

ZAJISTÍME VÁM:
�	Třídní srazy
�	Přátelská setkání
�	Oslavy narozenin
�	Nebo přijďte jen tak – prostě posedět (Sport na o2)

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO: 11:00 – 15:00
úT – čT: 11:00 – 20:00
PÁ, SO: 11:00 – 22:00
NE: ZAVřENO
(PO DOMluVě MOžNO I DélE)

Obědy jako od maminky vám po Týnci rádi dovezeme,  
a to od 11:00 do 14:00. Objednávky od 9:00

Jídelní lístek denně na fb

Těšíme se na vás!
Kontakt: 702 666 065, 773 003 738, fb: hOSPODA V NÁKlÍ

Už to víte?…     
V NÁKLÍ DOBŘE VAŘÍME
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Bližší informace na www.tynec.net, www.pc-servis.cz nebo na prodejně

PC Computer servis s.r.o, Pěší 192, Týnec nad Sázavou Po-Pá 13-17 ; So 9-11

rychlost až 30/30 Mbpsv některých lokalitách - informujte se

cena od 236,- Kč / měs., včetně DPH!

Svoje zásilky dodávané prostřednictvím PPL nebo Zásilkovny můžete nechat posílat k nám a

vyzvednout si je u nás na Pěší ulici v Týnci nad Sázavou.

připojení na 1 měsíc na vyzkoušení zdarma !

Týnec nad Sázavou a okolí, Zbořený Kostelec, Pecerady, Bukovany, Chářovice, Podělusy, Chrást,

Krhanice, Lešany, Břežany, Nová Ves, Prosečnice, Kamenný Přívoz a okolí, Hostěradice

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
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www.mestotynec.cz

Ples 
města
2. 2. 2019
od 20:00 hod.

Společenské centrum Týnec

Předprodej vstupenek od 17. 12. 2018 v Turistickém informačním centru,  
Klusáčkova 2, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

BOHATÁ TOMBOLA
1. cena zájezd  
v hodnotě 15 000 Kč

Bohatý kulturní program
Hraje skupina HORVATH BAND

Vstupné
150 Kč

týnecké listy   – dvouměsíčník, číslo 6/2018, ročník XXVIII, vycházejí 18. 12. 2018. Vydává Město Týnec nad Sázavou, IČ: 00232904. Povoleno 
pod registračním číslem: MK ČR 10762. Distribuce ve městě Týnec nad Sázavou. Redakce: L. Morávková (lm), I. Nováková, M. Timplová, K. Tomášková. 
Redakční rada Týneckých listů si vyhrazuje právo příspěvky dopisovatelů redakčně zkrátit, upravit, případně neuveřejnit. Adresa vydavatele: Městský úřad Týnec 
nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, e-mail: radnice@mestotynec.cz, www.mestotynec.cz. Náklad 2 550 ks.








