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Milé čtenářky, vážení čtenáři
první číslo Týneckých
listů v roce 2019 nabízí
ohlédnutí za městským
plesem, jehož už 15. ročník je úspěšně za námi.
Rád bych Vám poděkoval
za příjemnou atmosféru,
ale především velké díky
patří všem, kteří přispěli
svými dary, ať už věcnými nebo finančními,
do tomboly. Poprvé v historii výtěžek plesu
překonal hranici 50 tisíc korun, a tyto peníze už tradičně poputují týneckým dětem
na nákup sportovních potřeb.
V mediích se můžeme dozvědět o růstu cen
snad všech komodit. Ceny, které město Týnec může ovlivnit, se příliš měnit nebudou.
Na stejné úrovni jako minulý rok zůstává
svoz odpadu a stejně tak se nemění ani daň
z nemovitosti. Neočekáváme ani zvýšení
ceny tepla, která je dlouhodobě na nejnižší
úrovni regionu. Jediné navýšení, a to opravdu mírné, se týká vody. Při průměrné spotřebě zaplatíme na osobu a měsíc o dvacet
korun více než v předchozím roce.
Vážené čtenářky a čtenáři, tyto Týnecké listy vycházejí v prvním jarním měsíci. Věřím,
že zima už je za námi a nadcházející dny
v probouzející se přírodě budou zalité jarním sluncem. Užívejte toto krásné období
všemi smysly. Přeji Vám, ať jsou i další měsíce roku stejně tak hezké.
Martin Kadrnožka,
starosta města

Informace z radnice

Změnili jsme smluvní útulek pro zatoulané psy. Byla podána výpověď útulku v Maršovicích. Byla uzavřena smlouva s útulkem
v Opřeticích.
Pokračují práce na stavbě klubovny v areálu tenisových kurtů. Byla zahájena stavba
chodníku do Zbořeného Kostelce a nového
autobusového nádraží. Dokončujeme dokumentaci na zateplení ZUŠ. Připravuje se
projekt vyhlídky na hrad a Sázavu pod MěÚ
a zpřístupnění břehů Sázavy.
Byly podány žádosti o dotaci z Fondů
Středočeského kraje na projekt Nákup komunikačních prostředků pro SDH Pecerady
a na projekt Rekonstrukce sportovního zázemí městského sportoviště Náklí (rekonstrukce buněk - kabiny).
Podařilo se projednat omezení průjezdu

těžkých vozidel přes Čakovice. Dopravní
značení by mělo být osazeno na jaře 2019.

Informace z rady

Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo a poskytování
služeb s RENTEL a.s. Dodatek prodlužuje spolupráci i na rok 2019 (vzdělávání
úředníků)
• Rekonstrukci vodovodních řadů C13, C14,
C15 v ulicích Lipová, Růžová a U Janovického potoka provede Laros s.r.o., cena bez
DPH je 2 950 120 Kč
• Smlouva o partnerství a spolupráci na Projektu Terénní sociální práce na malých obcích s RUAH o.p.s. V rámci smlouvy bude
v Týnci pracovat sociální pracovník. Náklady na jeho práci budou hrazeny z dotace.
Byly poskytnuty dary a dotace
• MC Motýlek – na akci Festival s lehkostí
motýlka 35.000 Kč
• Český svazu chovatelů – na zakoupení 10
kusů voliér 14.000 Kč
• Benešovský klubu onkologicky nemocných
- příspěvek na činnost 1.000 Kč
• Klub českého pohraničí, z.s. – na pietní
a vzpomínkové akce v květnových dnech
v Týnci nad Sázavou 1.000 Kč
•
Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou – na opravu střechy nad vstupem

do kostela sv. Šimona a Judy 50.000 Kč
• Posázaví o.p.s. – na akci Čistá řeka Sázava
6.000 Kč
• Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
- na Mistrovství České republiky hry Plamen 1.000 Kč
•
Spolek zdravotně postižených – na rekondiční a relaxační pobyty pro seniory
30.000 Kč
• Myslivecký spolek Háj Pecerady – na podporu spolkové činnosti 15.000 Kč
•
Organizace nevidomých a slabozrakých
– na činnost oblastní pobočky Benešov
1.000 Kč

Informace ze zastupitelstva

Únorové zastupitelstvo mimo jiné schválilo:
• Úpravu rozpočtu města pro rok 2019. Podrobnosti jsou v samostatném článku.
• Zastupitelstvo poskytlo dotace v spolkům
na podporu pravidelné činnosti i jednorázových aktivit. Celkem bylo rozděleno
900.000 Kč
• Byly ustanoveny osadní výbory. Jejich úkolem je zprostředkovat komunikaci a předávat požadavky obyvateli našich vesnic
vedení města. Osadní výbory jsou zřízeny
v Chrástu nad Sázavou – vesnice, Chrástu
nad Sázavou – sídliště, Peceradech, Krusičanech, Podělusích, Čakovicích, Brodcích
a ve Zbořeném Kostelci. Jména členů jsou
na webu města.
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Rozpočet města na rok 2019
Hospodaření města v roce 2018 skončilo s přebytkem. Zastupitelstvo
města schválilo úpravu rozpočtu města a část přebytku ve výši 16,3 mil
Kč zapojilo na financování důležitých projektů v roce 2019. Město je
nyní v dobré finanční kondici. Úvěry jsou spláceny v termínech a zbývají finance i na další rozvoj města.

1. Daňové příjmy

81 254 300

2. Nedaňové běžné příjmy

13 951 400

3. Kapitálové příjmy

31 233 000

Nové významné akce doplněné do rozpočtu města:

4. Běžné přijaté dotace

• Navýšení kapacity ČOV Chrást - před dokončením je projektová dokumentace, stavba by měla začít ještě letos. Kapacitu je třeba navýšit
z důvodu nové výstavby v sídlišti. Na stavbě se podílí také investor
nové výstavby.
• Studny u obecních domků – Pecerady, Podělusy, Kostelec – náhrada
za cisterny, zdroj pro zásobování obecních nemovitostí a nouzové zásobování obyvatel.
• Vodovod v místních částech – projektová příprava akce.
• Chodník do Kostelce – první část z Brodců ke komínu.
• Chodník do Podělus – stavba je připravena, čekáme na rozhodnutí
o přidělení dotace ze SFDI. Pokud dotaci získáme, stavba bude zahájena ještě letos.
• Dopravní terminál – modernizace autobusového nádraží, propojení
s vlakovým nástupištěm. Na stavbu čerpáme dotaci z ITI.
• Optimalizace topné soustavy v objektech města - cílem je snížení
nákladů za energie
• Klubovna Chrást vesnice – zřízení zázemí pro pořádání akcí
• Cisterna pro SDH Pecerady - nové zásahové vozidlo. Na jaře budeme žádat o dotaci Ministerstvo vnitra. Pokud budeme úspěšní,
na konci roku by mohla být cisterna v Peceradech
• Úprava zahrady a venkovních prvků pro děti v mateřské škole
• Zdravé město – příprava na realizaci výstupů vyplývajících ze setkání
s veřejností a pravidel MA21
a mnoho dalších drobností…
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5 962 270

Příjmy celkem		

132 400 970

5. Běžné výdaje

84 610 770

6. Kapitálové výdaje

58 185 000

Výdaje celkem		

142 795 770

Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-)

-10 394 800

8. Financování

10 394 800

Saldo		

0

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

www.mestotynec.cz
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Pořád se něco děje …
Rekonstrukce vodovodu
Ve starém Týnci začala rekonstrukce vodovodu. Týká se ulic Lipová, Růžová a části ulice
U Janovického potoka. Stávající vodovodní
potrubí je 80 let staré, litinové a rekonstrukci
už opravdu potřebuje. Nově se položí do země
polyetylenové potrubí, které zajistí dostatečnou kapacitu vody pro jednotlivé přípojky.
Zhotovitelem akce za bezmála 3 miliony korun bez DPH je firma Laros s.r.o., vítěz výběrového řízení. Práce by měly začít s nástupem
jara a dokončení se předpokládá do prázdnin.
S tím souvisí i oprava povrchu komunikací
dotčených stavbou. Budou uvedeny do původního stavu a následně, v roce 2020 nebo 2021,
se tyto ulice dočkají kompletní rekonstrukce.

Terénní sociální
pracovník
Ve spolupráci se společností Ruah o.p.s.,
se snažíme začít s realizací projektu, který
už na Benešovsku funguje ve 3 lokalitách,
a jehož cílem je pomoci sociálně znevýhodněným skupinám žít plnohodnotný život. Ať
už se jedná o osamocené seniory, ohrožené
různými prodejci zboží – takzvanými šmejdy,
zloději a podvodníky, případně i domácím
násilím. Může však jít i o matky samoživitelky, rodiny s dětmi, kde rodiče nemají práci nebo jsou dlouhodobě nemocní. Terénní
sociální pracovník dokáže nabídnout pomoc
i drogově závislým, gamblerům, bezdomovcům. Projekt by měl odstartovat v první polovině tohoto roku a trvat zhruba tři roky.
lm

Akce je financována z městského rozpočtu,
z plánu oprav vodovodů a kanalizací.
lm

Lezecká stěna u řeky
Betonová zeď podél cesty u řeky z Brodců
k mlýnu se změní v lezeckou stěnu. Nápad
vznikl na základě podnětu jednoho z našich
spoluobčanů, který podobnou věc viděl v zahraničí. Lezecké prvky budou mít podobu
různých stupaček, lan zavěšených tak, aby pro
děti byly bezpečné. Myslíme i na dopadové
plochy z tlumící vrstvy zamezující zranění.
Určitě půjde o zajímavé zpestření pro rodiče
s dětmi, kteří tuto cestu využívají k procházkám. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci, následně budeme žádat
o dotaci a příští rok už by děti mohly nové
sportoviště využívat.
lm

Čakovice bez těžkých nákladních aut
Neúnosná situace s průjezdem těžkých
nákladních aut po úzké silnici vedoucí přes
Čakovice končí a obyvatelé obce si konečně budou moci oddechnout. Po dlouhých
měsících, kdy tudy kvůli rekonstrukci Staré Benešovské projížděly tisíce aut, se nyní
doprava sice zklidnila, ale řidiči těžkých nákladních aut, které sem vede i navigace, tudy
jezdí stále. Lidem se třesou domy, krajnice
se drolí a hluk je neúnosný. Nyní se městu, po dlouhých jednáních, podařil prosadit
zákaz vjezdu těžkých nákladních vozidel
do obce. Zákazové značky budou osazeny
v nejbližší době. Řidiči pak musí zvolit cestu přes Babice. To je pro ně, vzhledem k šíři
vozovky, ale cesta rozhodně pohodlnější.
lm

Přípravná třída
Základní škola v Týnci nad Sázavou plánuje
rozšířit nabídku vzdělávacích programů o přípravnou třidu, který by měla pomoci dětem se
specifickými poruchami učení, lépe zvládnout
nástup do první třídy. Děti díky ní budou mít
více času na seznámení se školou, s učiteli, se
spolužáky a zahájení povinné školní docházky tak pro ně bude mnohem lehčí. Projekt by
měl být zahájen s příchodem nového školního
roku 2019/2020.
lm

Nový altánek u řeky
Nový altánek vznikne u řeky pod parkovištěm u městského úřadu a nabídne krásný výhled na hrad i jez. Od Lidlu k němu povede
mlatová stezka, po které dojdeme až do kempu. Její součástí budou i hravé naučné tabule a děti se, kromě krmení kachniček, dozví
spoustu informací ze života zvířat a rostlin.
lm

Dopravní terminál
Práce na stavbě dopravního terminálu probíhají dle schváleného harmonogramu. V současné
době je v realizaci skrývka a odtěžení stávajících
konstrukčních vrstev nádraží. V nejbližší době
se začnou budovat sítě a překládat vedení, která
stavbě překáží. Po dokončení akce, které se předpokládá v příštím roce, dojde k propojení auto-

www.mestotynec.cz
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busové a železniční dopravy. Pro cestující to znamená, že autobusové i vlakové nádraží bude mít
jednu budovu, společný terminál s informacemi
a spojené nástupiště vlaků a autobusů. Cena
stavby je necelých 31 milionů korun a na akci
čerpáme dotaci z programu ITI.
lm
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Stojan s pitnou vodou u městského úřadu pomáhá
zmírnit kritickou situaci s vyschlými studnami
Město nechalo u radnice v Týnci nad Sázavou postavit výtokový stojan s pitnou vodou,
který je napájen z obecního vodovodu. Voda
je určena pro obyvatele místních částí, kterým
došla ve studni voda. Pro její odběr je nutné mít
vlastní nádoby a o přístup ke stojanu požádat
v pracovní době městského úřadu v podatelně.
Dalším krokem, kterým se město snaží řešit
nedostatek vody v soukromých studnách, je výstavba obecních studní. Ty na jaře postaví v Peceradech u hasičárny, v Podělusích u knihovny
a v Kostelci u sokolovny. Studny budou náhradou za přistavované cisterny s vodou.
Je také nutné připomenout, že vzhledem
k finanční a časové náročnosti výstavby vodovodu, se realizace této akce uskuteční nejdříve

za 4 až 5 let. Toho si je město vědomo, a proto
občanům nabízí dotace ve výši 30 tisíc korun
na výstavbu vlastních studní. Dotační program
je určen pro občany, kteří mají trvalé bydlení v obci minimálně 5 let. Pokud se na jednu
studnu složí například 4 majitelé sousedících
nemovitostí, každý z nich může dotaci čerpat
a studnu pak pořídí s minimálními náklady.
Bez vody se opravdu žít nedá. Někteří vlastníci domů (například staří lidé, pokud jim nepomohou jejich děti), už si na výstavbu vlastní studny netroufnou. I proto se město Týnec
nad Sázavou snaží výše uvedenými kroky nad
rámec svých povinností vodu k pokrytí základních potřeb zajistit. Zároveň pokračuje náročná
příprava stavby vodovodu. Než ale dojde k vý-

stavbě vodovodu, je třeba zdůraznit, že největší
díl zodpovědnosti za zajištění vody do svých
domácností, zůstává na vlastnících domů.
lm

Týnec nad Sázavou je Skokanem roku
Zvítězil v anketě Národní sítě Zdravých měst ČR, což je asociace sdružující na
130 měst, obcí a regionů, které systematicky podporují kvalitu veřejné
správy, kvalitu strategického
plánování a řízení s ohledem
na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Týnec nad
Sázavou je členem této asociace od roku 2016. Oceněn byl
za komunikaci a plánování rozvoje
ve spolupráci s občany i za řízení
a odpovědné chování úřadu. Porotu
přesvědčilo také hodnocení investičních projektů z hlediska udržitelného
rozvoje a ochrany životního prostředí,
a s tím související podpora zdraví týneckých obyvatel.
Zástupci města, Martina Höhnová a Jan
Vrňata, ocenění převzali z rukou ředitele
Národní sítě Zdravých měst ČR Petra Švece v pražském hotelu Ambassador během

celostátní konference s názvem VYŠVIHNĚTE SE!, s podtitulem UDRŽITELNĚ
A ZDRAVĚ VE MĚSTECH. Skleněná plaketa s nápisem Skokan roku je k vidění v kanceláři starosty Týnce nad Sázavou Martina
Kadrnožky. „Je radost spolupracovat s týneckými
obyvateli, kteří se aktivně podílejí na chodu města. Jsem moc rád, že jsme v tom opravdu dobří,
o čemž vypovídá toto ocenění. Rozhodně však
neplánujeme usnout na vavřínech. Připraveny
jsou další akce, i za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost, díky kterým
bude naše město ještě zdravější,“ uvedl Martin
Kadrnožka.
Na akci se setkali zástupci obcí, měst a regionů, ale i představitelé Poslanecké sněmovny
a Senátu, zástupci ministerstev i mezinárodních institucí a organizací, zástupci univerzit
a řady dalších významných institucí a organizací. Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách Národní sítě
Zdravých měst.
lm

Projekt Zdravé město II.
Od března zahajujeme druhou etapu projektu Zdravé město. V letech 2017 a 2018 jsme
rozjeli aktivity v souladu s principy udržitelného rozvoje, aktivně spolupracovali s Národní sítí Zdravých měst ČR, zpracovali strategické dokumenty, na kterých se také podíleli
občané při veřejných setkáních, vytvořili jsme
pasport budov a zavedli energetický management, a to vše pod hlavičkou metody kvality
místní Agenda 21, získali jsme kategorii D
a ocenění Skokan roku 2018.
V nastavených procesech Zdravého města
a v rozvoji a zlepšování dalších činností budeme pokračovat od března 2019 do února 2021

s podporou z Operačního programu Zaměstnanost.

• Rozvoj energetického managementu
• Participativní rozpočet

Aktivity projektu:

Termíny akcí zdravého města pro
rok 2019

• Nové strategické dokumenty – strategie
kultury a volného času, pasport zeleně, plán
zdraví a kvality života
• Rozvoj metody kvality - dosažení kategorie
C v místní Agendě 21
• Osvětové akce a semináře k tématům udržitelného rozvoje
• 10 auditů udržitelného rozvoje
• Veřejná setkání, kulaté stoly
• Vzdělávací a propagační materiály

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
4

8. – 14. 4. 2019
Čistá řeka Sázava
17. 4. 2019
Den Země
16. 9. 2019	Přednáška k zahájení výstavy „Klima se mění,
změn se i ty“
16. 9. - 30. 9. 2019	Výstava „Klima se mění,
změn se i ty“
24. 9. 2019
Veřejné fórum
28. 9. 2019
Den pohybu a zdraví
Bližší informace o projektu Zdravě město
naleznete na webových stránkách Týnce nad
Sázavou v sekci Zdravé město.
Martina Höhnová, koordinátorka projektu
Zdravé město a MA21
www.mestotynec.cz
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Z odboru projektového řízení
Byly podány žádosti o dotace:
• ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup radiostanic pro SDH Pecerady
• ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na rekonstrukci sportovního zázemí městského sportoviště Náklí (rekonstrukce
buněk-kabiny)
• ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu chodníku v Podělusích
• z programu Ministerstva pro místní rozvoj na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů na pořízení zdvihacích plošin k zasedací
místnosti a k obřadní síni

Tajemník Městského úřadu
v Týnci nad Sázavou vyhlašuje

Výběrové řízení
referent/ka
odboru výstavby

mzdová/ý účetní

Na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou.

referent/ka odboru
projektového řízení
Více informací naleznete na:

www.mestotynec.cz
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Zástupci obou komor Parlamentu ČR na návštěvě v Týnci

Věra Kovářová, poslankyně Parlamentu ČR,
a senátor Zdeněk Hraba v pondělí 14. ledna
navštívili radnici v Týnci nad Sázavou. Během

přátelského setkání s představiteli města - starostou Martinem Kadrnožkou, tajemníkem
Milošem Alblem, vedoucími odborů městského úřadu a zástupci společnosti Posázaví
probírali témata, která se dotýkají nás všech.
Mezi nimi například nutnost zjednodušení stavebního řízení nebo nedostatek vody
v krajině a hledání způsobu, jak ho řešit. Starosta Martin Kadrnožka upozornil na přísná
a leckdy těžce splnitelná pravidla dotačního
řízení a vysoké sankce, které hrozí i za malé
odchýlení od nich. Zároveň však poděkoval
za poskytnuté dotace na stavbu školy a tělocvičny, díky kterým máme jeden z nejmodernějších školních areálů v kraji, a podotkl, že
v čerpání dotací patříme k těm úspěšnějším.
Dlouhou debatu vyvolalo téma stavebního
zákona a stavebního řízení, probíraly se i nároky na pasivní bydlení a ekologické formy
vytápění nemovitostí. Poslankyně Věra Kovářová slíbila, že se pokusí připomínky, které
slýchává na mnoha radnicích měst naší velikosti, zpracovat tak, aby případné novely zá-

konů vycházely občanům a obcím více vstříc.
„Ty myšlenky musí vyjít od vás, od vedení
obcí. Vy víte, jak vypadá praxe. Sepište mi
vaše podněty, návrhy na zjednodušení stavebního řízení, a já budu dělat, co mohu, abych
tyto změny prosadila,“ dodala Věra Kovářová.
Návštěva se po necelých dvou hodinách jednání přesunula do školy, aby si zde prohlédla
novou přístavbu a tělocvičnu. Zároveň senátor Hraba přislíbil účast na příštím zasedání
zastupitelstva města. Viz níže.
lm

Senátor Zdeněk Hraba v Týnci podruhé
Senátor Zdeněk Hraba navštívil zasedání
zastupitelstva Týnce nad Sázavou, které se
konalo 11. února. „Děkuji za milé přivítání,
jsem rád, že zde mohu být s Vámi,“ uvedl Zdeněk Hraba v úvodu jednání. Zároveň nabídl
pomoc při řešení problémů, které občany i vedení města trápí, a které může z pozice své senátorské funkce ovlivnit. Při loučení pochválil
příjemnou atmosféru jednání týneckého zastupitelstva i organizaci jeho průběhu. „U nás
v Říčanech, kde působím v současné době jako
zastupitel, a předtím na pozici místostarosty, bývají jednání mnohdy velmi napjatější,“ uzavřel
svou návštěvu v Týnci nad Sázavou senátor
Zdeněk Hraba.
lm

2019

Známky
na popelnice

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

Známky na popelnice pro rok 2019
si můžete vyzvednout v podatelně
městského úřadu.
Vylepit by se měly do konce března.
Po tomto datu popelnice neoznačené
povinnou známkou pracovníci Technických
služeb nebudou vyvážet. Složenky budou
zaslány v průběhu března. Splatnost
poplatku je do 31. května 2019.

20. března 2019 od 14 do 17 hodin

pomoci občanům při vyplňování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob
za zdaňovací období roku 2018. Vzhledem k omezenému množství tiskopisů je možno
tyto stáhnout přímo ze stránek Finanční správy
lm

lm
6

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

únor / březen 2019

týnecké listy

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

IK TYNEC REG T1

zasílání všech důležitých zpráv pro 	Týnec nad
Sázavou

IK TYNEC REG T2

zasílání všech důležitých zpráv pro

Brodce

IK TYNEC REG T3

zasílání všech důležitých zpráv pro

Čakovice

IK TYNEC REG T4

zasílání všech důležitých zpráv pro 	Chrást nad
Sázavou

IK TYNEC REG T5

zasílání všech důležitých zpráv pro

Krusičany

IK TYNEC REG T6

zasílání všech důležitých zpráv pro

Pecerady

IK TYNEC REG T7

zasílání všech důležitých zpráv pro

Podělusy

IK TYNEC REG T8

zasílání všech důležitých zpráv pro 	Zbořený
Kostelec

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

317 701 431
317 701 434

CO POSKYTUJE CZECH POINT:
•Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky
(služby podle zákona 300/2008 Sb.)
www.mestotynec.cz
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Zrušit registraci můžete
zasláním této zprávy:
IK TYNEC ODREG nebo IK TYNEC
ODREG Tx – číslo zvolte podle odhlašovaného tématu obdobně jako při registraci.
Je důležité přesně dodržet formát zasílané
zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje
roli.
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma.
Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotova. Stejným způsobem
můžete službu kdykoli zrušit.
SMS zprávy pro přihlášení a odhlášení jsou
zpoplatněny dle Vašeho tarifu jako běžná odchozí SMS zpráva.
Příchozí SMS jsou zdarma. Náklady na jejich rozesílání nese městský úřad.
Službu pro město zajišťuje společnost KONZULTA Brno, a.s., která garantuje zabezpečení dat a je registrována na Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

Police ČR

974 871 740

Kabelová
televize

602 358 138

Městská
policie

606 393 382

Teplárna

317 704 300

Elektřina

840 850 860

Osvětlení

800 101 109

Plyn

1239

Voda
kanalizace

777 241 036
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Vítání občánků

Narodilo se Vám miminko a chcete se s ním zúčastnit tradičního obřadu Vítání občánků? Těšíme se na Vás, ale nejprve musíte
své děťátko sami přihlásit na radnici v Týnci nad Sázavou. Obřad
je určen pro děti a jejich maminky, které mají v době narození
dítěte trvalý pobyt v Týnci nad Sázavou nebo jeho místní části.
Prosíme proto rodiče nově narozených dětí, aby zatelefonovali na Městský úřad Týnec nad Sázavou paní Vrkoslavové - te-

lefon 317 701 933, a nahlásili údaje potřebné k této slavnostní
události.
Více informací podá Marta Vrkoslavová, Kancelář tajemníka,
tel.: 317 701 933, e-mail: vrkoslavova@mestotynec.cz
Marta Vrkoslavová,
Kancelář tajemníka

Univerzita třetího věku
Studenti Univerzity třetího věku zakončili 12. prosince 2018 semestr,
který byl pokračováním tématu „České dějiny a jejich souvislosti II.“
Další semestr začal 28. ledna 2019 a studenti si vybrali téma:

„KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ
V ČESKÝCH ZEMÍCH“

Osnova:
• Květná zahrada v Kroměříži (1666–1675) – sochařská galerie
all´antica a barokní Řím
• Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) – proměny
přírody v umění
• Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě
(1710-1711) – skvostné Pomníky barokní slávy svatých
• Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze
(1714-1716) – evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
• Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) – s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
• Betlém u Kuksu (1723-1731) – les poustevníků a Kristových zjevení
Více informací podá Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka, tel.: 317 701 933, e-mail: vrkoslavova@mestotynec.cz
Marta Vrkoslavová, Kancelář tajemníka

Vlajka pro Tibet 2019
Rada města se rozhodla podpořit mezinárodní
kampaň Vlajka pro Tibet.
Starosta Martin Kadrnožka
upřesňuje: „Kampaň vznikla
v polovině devadesátých let v západní Evropě
a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských

práv nejen Tibeťanů.“ Akce probíhá každý
rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání
v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zahynulo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech
nebo v důsledku hladomoru. V České republice se ke kampani připojuje pravidelně od roku

1996 kromě různých organizací, měst a obcí,
také spontánně mnoho občanů. V tomto roce
si připomínáme už 60. výročí tibetského povstání. Týnec nad Sázavou vlajku poprvé vyvěsil v roce 2010, a i letos tento barevný symbol
ochrany lidských práv před radnicí zavlaje.
Více informací najdete na www.lungta.cz
lm

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

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

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

Ze svodky městské policie
Během prosince a ledna zasahovala městská
policie Týnec nad Sázavou ve více než 50 případech. Asistovala u záchrany tonoucího v Sázavě
pod Zbořeným Kostelcem, řešila podezření z
vloupání do bytu, konflikty mezi občany, zamrzlé labutě. Dále pomáhala likvidovat násled8

ky sněhové nadílky včetně vyvrácených stromů,
ve spolupráci s policií ČR zadržela pachatele,
který se vloupal do chaty ve starém Týnci. Další
spolupráce proběhla i s kriminální policií Benešov při vyšetřování smrtelného úrazu občana, k
němuž došlo pádem ze schodů. K méně závaž-

ným případům pak patřilo hledání zatoulaných
psů, odchyt volně pobíhajících psů, domluvy
podnapilým osobám, řešení nedovoleného parkování, případně doručení úřední korespondence osobám, které si ji odmítají převzít.
lm
www.mestotynec.cz
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Osadní výbory pracují v roce 2019 v tomto složení:
Brodce - předseda: Jan Gavenda; členové: Josef Skupa, Miroslava Černá
Čakovice - předseda: Petr Mergeš; členové: Martin Chrudimský, Petr Kadeřábek, Michal Klenovec, Jan Randýsek,
Jiří Šamlot, Alexandr Wurm
Chrást nad Sázavou, sídliště – předseda: Josef Štilc; členové: Jaroslav Míček, Ivana Vatechová, Milan Krejzl, Antonín Lacina
Chrást nad Sázavou, vesnice – předseda: B
 edřich Pešan; členové: Světlana Drábová, Martin Janoch, Michal Horňák, Michal
Andrlík, Stanislav Jirák
Krusičany – předseda: Martin Chocholoušek; členové: Milan Mašek, Eva Marková, Pavel Franěk, Martin Jahoda,
Vlastimil Skopec, Vladislava Reissigová
Pecerady – předseda: František Ptáčník; členové: Iva Vrbová, Irena Jalovecká, Jitka Šotková, Zdeněk Radačovský,
Jaroslav Žaba, Tomáš Jirásek
Podělusy – předseda: Eva Toušová; členové: Dagmar Váňová, Zdeněk Mrha, Petr Papež, Lucie Matoušková, Jan Šitner
Zbořený Kostelec – předseda: Ludmila Šiňorová; členové: Vladimír Kříž, Martina Králíková, Vladimír Boháček, Filip Novák

Alena Kořínková, Kancelář starosty

Ples města Týnce nad Sázavou

Už 15. ples města Týnce nad Sázavou zahájilo v sobotu 2. února předtančení žáků Taneční školy Blanky Takáčové. Mladí tanečníci
a tanečnice předvedli, že spojení tance a lidských možností nezná hranic. Alespoň tak to
těm z nás, kdo si nejsme zcela jistí v tanečních
krocích, připadalo. Přesto parket poté nezůstal
prázdný a návštěvníci plesu, dámy v krásných
šatech a pánové ve slavnostních oblecích, uká-

www.mestotynec.cz
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zali, že společenské tance jako je cha-cha, waltz,
jive, tango, valčík i polka, tančit umí.
Krásnou atmosféru podtrhovala krajková výzdoba v barvách města, která byla předzvěstí
půlnočního překvapení. Akrobacie bíle oděné
akrobatky na červeném šálu, spuštěném ze stropu společenského centra, byla tak úchvatná, až
se divákům tajil dech. Mnohým z nich možná
i proto, že se báli, zda šál váhu sice velmi útlé,

ale přece jen pár kilogramů vážící artistky udrží.
Jako každý rok, i letos byla velkým lákadlem
tombola. Lístky byly rozprodány za pár minut.
Šťastný výherce si odnesl první cenu, kterou je
zájezd za 15 tisíc korun. I další hlavní výhry ale
stály za to. Televize, divočák, koloběžka, zlatý
šperk, dárkové koše, kýty, kávovar... Velmi podstatný a především potěšující je výtěžek plesu,
který činí více než 50 tisíc korun. Týnecké děti
díky němu dostanou nové sportovní vybavení
do školy.
Kapela Horváth Band a výborná moderátorka Miluška Horváthová s námi vydržely až
do rána. Když kohout zakokrhal, pak už nezbylo, než se vydat na zasněženou cestu k domovu.
Tak zase za rok. Nezapomeňte si v diáři zaškrtnout první únorovou sobotu. Těšíme se na Vás.
lm
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Novoroční koncert
Novoročním koncertem jsme zahájili rok 2019 v kostele sv. Šimona a Judy
v Týnci nad Sázavou. Návštěvníci zaplnili prostor do posledního místa a vyslechli
krásné melodie v podání umělců Lindy
Drexlerové a Josefa Zámečníka, kteří hráli
na trumpety. Na varhany je doprovázel Jo-

sef Kštica. Pro velkou zimu nástroje chvílemi vypovídaly službu, přesto si ale každý
z nás odnesl krásný zážitek umocněný výjimečností místa, které k tomuto ročnímu
období patří tak nějak více než v kterékoliv
jiné měsíce.
lm

19. ročník Tříkrálové sbírky
V prvních lednových týdnech proběhl již
devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky, kterou
pořádá Charita České republiky, a jejímž prostřednictvím se my všichni můžeme podílet
na pomoci lidem v nouzi. Velký dík patří všem
koledníkům, organizátorům a koordinátorce
sbírky, paní Haně Richterové. Děkujeme také
všem dárcům za štědrost a solidaritu.
Po celou dobu sbírky jste mohli v Týnci a dalších obcích potkávat skupinky nebo
jednotlivce se zapečetěnými pokladničkami
opatřenými logem Charity. Sbírka probíhala
v Týnci nad Sázavou, Chrástu nad Sázavou,
Zbořeném Kostelci, Peceradech, Václavicích,
Přibyšicích, Krhanicích, Netvořicích, Lešanech, Břežanech a Podělusích. „Mé poděkování
patří, stejně jako každý rok, všem, kteří dokázali
věnovat část svých finančních prostředků na dobrou věc,“ uvedla Hana Richterová, koordinátorka sbírky pro Týnecko. Výtěžek je určen

na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, hospicům. Tedy
těm nejslabším a nejzranitelnějším. Desetina
výtěžku je pak každoročně určena na humanitární pomoc v zahraničí.
Celková vybraná částka na Týnecku je 96 470 Kč
Více informací o sbírce (vybrané prostředky,
záměr sbírky, aj.) najdete na internetové stránce www.trikralovasbirka.cz
lm

Poděkování

Ve večerních hodinách 5. ledna došlo k pádu stromu ze
sousedního pozemku na naši nemovitost a do nadzemního
elektrického vedení instalovaného na hranici pozemku.
Strom zůstal zaklíněný v poměrně nestabilní pozici a dále
ohrožoval jak nemovitost, tak elektrické vedení.
Rádi bychom v této souvislosti poděkovali SDH Pecerady
(pod vedením pana Hudrlíka), HZS Benešov (pod vedením
pana Jandy) a technikům ČEZ (pan Bartoš a pan Čermoch),
kteří v nočních hodinách velmi ochotně a šetrně odstranili
zaklíněný strom a zabránili tím dalším škodám na majetku.
Alena a Jan Pivoňkovi

Gratulace

V sobotu 23. února slavila Anežka Zajícová,
rodačka z Týnce nad Sázavou,
své 93. narozeniny. Za celou rodinu přání
připojuje dcera Alena:
„Moje milá mamičko, Ty jsi naše sluníčko a my Ti přejeme,
aby Ti sloužilo zdravíčko. To Ti z celého srdce přeje dcera
Alena, vnučka Šárka s Martinem, vnučka Alena s Milanem,
pravnučka Aneta s Davidem a pravnoučátka Verunka, Matěj
a Lukášek posílají velikou pusinku.“
10
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Čistá řeka Sázava 2019 – tradiční jarní úklid se blíží!
Tradiční jarní úklid řeky Sázavy a jejích
břehů se uskuteční od 12. do 14. dubna
2019. Nové motto akce „Tři dny v roce
nestačí“ napovídá, že si nejen řeka, ale
obecně místa, kde žijeme, zaslouží mnohem více naší pozornosti, a to po celý rok.
Čtrnáctý ročník projektu Čistá řeka
Sázava přinese řadu novinek. Uklízet se
bude opět z lodí i břehů. Řeka bude opět
rozdělena na pět úseků, ale ne na každém z nich se bude čistit celý víkend. Někde budou dobrovolníci pomáhat přírodě od odpadků dva,
jinde tři dny, prostě podle potřeby. V okolí Týnce nad Sázavou budou
stejně jako v předchozích letech „operovat“ dvě party. Jedna mezi
Zlenicemi (U Kormorána) a Týncem nad Sázavou (Bisport) v pátek a sobotu, tedy 12. a 13. dubna, druhá mezi Týncem nad Sázavou
(Bisport) a Pikovicemi bude uklízet od pátku až do neděle, tedy 12.,
13. a 14. dubna. Stejně jako v předchozích letech se do projektu zapojí také Zdravé město Týnec nad Sázavou.
„Pro změny jsme se rozhodli na základě třináctiletých zkušeností. Doporučujeme proto dobrovolníkům sledovat webové a facebookové stránky projektu, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. Najdou tam i elektronický přihlašovací formulář. Počet dobrovolníků na každém úseku je letos
omezen, takže platí, že kdo dřív přijde…,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s.,
Bohunka Zemanová. Připravují se i další novinky. Dobrovolníci například dostanou vodu v menších lahvích a odpad budou sbírat do pevnějších pytlů, aby se snížilo množství plastového odpadu, který během
akce sami vyprodukují. K tomu by mělo přispět i třídění sesbíraného
odpadu.
Projekt Čistá řeka Sázava se letos bude řídit novým
Devaterem pravidel účastníka:
1. hlavní (a poslední) slovo má vždy organizátor akce:
- určí vedoucího každého úseku, který bude koordinovat úklid na vodě
i souši
- bez jeho vědomí se nikdo v nasmlouvaném zařízení neubytuje
- může pro porušení pravidel (nekázeň, alkohol) účastníka z akce vyloučit
2. počet dobrovolníků na každém úseku může být omezen na 50 lidí
a 15 lodí. Přednost mají místní, o odmítnutí budou zájemci informováni
3. v každé lodi pojedou vždy dva dobrovolníci (výjimku mají pouze instruktoři nebo speciálně určené „nákladní“ lodě)
4. účast na akci je čistě dobrovolnická, bez nároku na odměnu (kromě
trička a dobrého pocitu)
5. sesbíraný odpad budeme třídit
6. budeme minimalizovat i množství plastového odpadu, který sami
vyprodukujeme
7. ubytování zajistíme pouze ve dnech konání akce (nikoli předem
a po jejím skončení)
8. budeme dbát na dodržování časového harmonogramu
9. během úklidu je zapovězena konzumace alkoholu
Podrobné informace, kde a jak bude letošní úklid vypadat, najdou
zájemci na www.cistarekasazava.cz nebo na facebookových stránkách
projektu, který má také novou e-mailovou adresu rekasazava@posazavi.com.
Poděkováním dobrovolníkům, kteří se do akce letos zapojí, bude
setkání, které se uskuteční 18. května v Kácově.
Jarní úklid řeky Sázavy se stal „věcí veřejnou“. Zapojují se do něj jednotlivci, školky a školy, spolky, obce i města. Někdo přiloží ruku k dílu,
jiný poskytne materiální nebo finanční příspěvek, někdo připraví obwww.mestotynec.cz
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čerstvení, další nabídne zázemí pro dobrovolníky, další propůjčí auta
na svoz odpadků. A to všechno DOBROVOLNĚ. Velice si toho vážíme. Číslo sbírkového účtu projektu je 1249-326666339/0800.
Čistá řeka Sázava byla jedním z prvních projektů svého druhu v České republice. A potěšitelné je, že inspiroval další podobné aktivity.
Uklízí se například Berounka, Jizera, Morava, Svratka, Ohře, Vltava,
Bečva, Úpa, Kamenice, Labe, Ploučnice, Svitava, Dyje… Uklízejí se
už ale také lesy, okolí silnic, veřejná prostranství v obcích a městech.
A je jedno, pod hlavičkou jaké kampaně se tak děje. Důležité je, že se
do nich zapojuje čím dál víc dobrovolníků. Teď už jen stačí je přesvědčit, že životní prostředí potřebuje naši pomoc po celý rok.
Jaroslava Tůmová

Tři dny v roce nestačí
12.–14. dubna 2019
Projekt Čistá řeka Sázava, realizovaný společností Posázaví o.p.s., je zaměřen na úklid okolí jedné
z nejromantičtějších českých řek. Naši přízeň si ale zaslouží každé místo, kde žijeme, sportujeme,
setkáváme se s přáteli, kam jezdíme na výlety. Nezapomínejte, že příroda potřebuje naši pomoc
po celý rok! Nevíte, jak na to? Nechte se námi inspirovat!
Projekt Čistá řeka Sázava je dobrovolnická, čistě nekomerční aktivita financovaná z dotací obcí,
z příspěvků sponzorů a dalších dárců.

JAK SE ZAPOJIT?
 jako dobrovolník při úklidu
 poskytnutím materiální pomoci
 darováním příspěvku na sbírkový účet 1249-326666339/0800

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA

www.cistarekasazava.cz

@cista.reka.sazava

rekasazava@posazavi.com

11

týnecké listy

únor / březen 2019

Dotace z PRV podpoří v Posázaví místní výrobce i turistický ruch

KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ
lovat 9 126 000 Kč. Výzva se vztahovala na celé území MAS Posázaví,
TÝNEC NAD
SÁZAVOU
pro které
je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD).
pořádá 42.
ročník
Už nyní je zřejmé, že se všechny alokované peníze v aktuální výzvě
nepodaří
vyčerpat. Nejpozději do června proto bude muset MAS rozdálkového
pochodu

Novou technologii chlazení, zázemí pro zpracování masa, lesní stezku nebo turistický altán chtějí pořídit žadatelé, kteří se ucházejí o dotace ve druhé výzvě Programu rozvoje venkova (PRV), vyhlášené Místní
akční skupinou (MAS) Posázaví. Ve třech Fichích (oblastech podpory)
bylo k dispozici 33,9 milionu korun. Celkové náklady předložených
projektů činí 11,7 milionu korun, z toho požadovaná dotace představuje necelých osm milionů korun. O tom, které projekty budou podpořeny, rozhodne Výběrová komise 20. března.
„Ve druhé výzvě bylo přijato šest projektů. I když jsme vyhlásili tři
Fiche, žadatelé se přihlásili jen do dvou – Lesy, voda, rekreace a Podpora místních výrobců. V současné době probíhá administrativa předložených žádostí. V březnu se uskuteční takzvaná cesta po projektech,
kdy se členové Výběrové komise seznámí přímo na místě se záměry
žadatelů. Ti pak budou mít ještě příležitost před zasedáním Výběrové komise své projekty veřejně obhájit. Projekty vybrané k podpoře
budou 10. dubna 2019 zaregistrovány na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF),“ popsala další postup ředitelka společnosti
Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Z předložených projektů zmínila například plánované postavení turistického altánu a usměrnění turistického provozu v lesním areálu hradu Zlenice nebo vybudování takzvaného lesního kina pod rozhlednou
Špulka. Zlenický areál i rozhledna Špulka už dotaci z MAS Posázaví
v minulosti získaly, žadatelé ale nespoléhali jen na ni, sami si v obou
případech našli další zdroje financování, a region díky tomu získal dva
zajímavé turistické cíle.
„Do první výzvy k předkládání žádostí o dotaci, vyhlášené loni, byly
přihlášeny jen dva projekty. Jsme proto moc rádi, že ve druhém kole
se jich sešlo šest, navíc můžeme podpořit i místní producenty. Jeden
předložil projekt za téměř pět milionů korun na zázemí pro zpracování
masa, další požádal o dotaci na technologii chlazení za téměř milion
korun, podobnou částku chce investovat i další podnikatel. Dotace
u těchto projektů může činit 45 procent, větší část musí žadatelé dát ze
svého,“ dodala Bohunka Zemanová.
Na Fichi 7 (Agroturistika), která zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností, bylo ve druhé výzvě alokováno 14 279 275 Kč. Fiche 8 (Lesy, voda, rekreace) měla k dispozici
10 497 477 Kč. Ve Fichi 9 (Podpora místních výrobců) se bude rozdě-

hodnout, kdy vyhlásí třetí výzvu k předkládání žádostí o dotaci, zda to
bude ještě do letošního léta, nebo až v druhé polovině roku. „V dalších
výzvách bude k dispozici dohromady 40 milionů korun, rádi bychom je
rozdělili v průběhu roků 2019 a 2020. Pokud se to nepodaří, mohou být
nevyčerpané peníze přesunuty do takzvaného článku 20 pro podporu
komunit,“ konstatovala Bohunka Zemanová.
Z PRV by do roku 2020 mělo do Posázaví „přitéct“ dohromady asi
50 milionů korun. V rámci programu, který pro ministerstvo zemědělství administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), mohou
předkládat projekty k podpoře mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich sdružení,
zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv i jiní zpracovatelé.
Podporovány budou mimo jiné investice do vybraných nezemědělských
činností, do výstavby stezek pro turisty, herních a naučných prvků, odpočinkových míst a přístřešků, stavby mostků, lávek a zábradlí nebo pořízení zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů.

Posázavím

krajem Josefa Suka

v sobotu 13. dubna 2019

START: BISPORT – 7.00 – Aktuální
10.00 informace a dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na webostránkách http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci
CÍL: BISPORT – do 19.00 vých
CLLD 2014–2020.
TRASY: 8, 17, 24, 35, 50 kmMAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 170
milionů korun. Schválené oblasti podpory vycházejí z programových
rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD), kterou odsouhlasilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Kontakt pro další informace:

Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com,
tel.: 723 881 081
Marie Škvorová, e-mail: skvorova@posazavi.com, tel.: 723 462 606
Jaroslava Tůmová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU
pořádá 42. ročník dálkového pochodu

Posázavím krajem Josefa Suka
v sobotu 13. dubna 2019
START: BISPORT – 7.00 – 10.00
CÍL: BISPORT – do 19.00
TRASY: 8, 17, 24, 35, 50 km
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Kulturní akce spolků v roce 2019
	Název akce	místo konání 	termín
VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
TJ JAWA Brodce
TJ JAWA Brodce
TJ Týnec nad Sázavou
TJ Týnec nad Sázavou
TJ Týnec nad Sázavou
TJ Týnec nad Sázavou
TJ Týnec nad Sázavou
TJ Týnec nad Sázavou
TJ Týnec nad Sázavou
TJ Týnec nad Sázavou
Studio 3
Studio 3
Divadlo Netopýr
Klub českých turistů
Klub českých turistů
Český svaz chovatelů
SDH Pecerady
SDH Pecerady
TJ JAWA Pecerady
TJ JAWA Pecerady
FK Týnec nad Sázaou
FK Týnec nad Sázaou
MC Motýlek
Junák
SDH Týnec nad Sázavou
SDH Týnec nad Sázavou
TK Týnec nad Sázavou
TK Týnec nad Sázavou
TK Týnec nad Sázavou
TK Týnec nad Sázavou
TK Týnec nad Sázavou
TK Týnec nad Sázavou
SDH Krusičany
SDH Krusičany

Čarodějnice
Sokolák
Turnaj v šestkovém volejbale dětí
Sokolák
Memoriál Miroslava Kaliny
Sokolák
Memoriál Marty Žampachové
Sokolák
Plážové smíšenky
Sokolák
Manželský trojboj
Sokolák
Vánoční turnaj smíšených družstev
Tělocvična II ZŠ
Turnaj v černobílém minivolejbale dětí Tělocvična II ZŠ
Regionální žákovská liga
Hotel Týnec
Memoriál Vojtěch Boříka
Bisport
Krajský přebor ve florbalu
Týnec – hala
Dětský den
zahrada SC
Roolympiáda
areál ZŠ Komenského
Týnecké Tandemy v SG
Týnec – tělocvična/hala
Den pohybu a zdraví
Týnec – Náklí
Seniorské hry
Týnec – DPS
Závody předškoláků v SG
Týnec – tělocvična/hala
Mikulášské závody v SG
Týnec – tělocvična/hala
Vítáme léto
Společenské centrum Týnec
Vítáme advent
Společenské centrum Týnec
18. ročník Ochotnický divadelní festlival venkovní areál Muzea
Dálkový pochod – Posázavím 42. ročník – krajem J. Suka
Dálkový pochod – Přes čtyři zámky, 55. ročník
Chovatelská výstava
Areál MěÚ
Dětská olympiáda
Pecerady - hřiště
MIkulášská nadílka
Hasičská zbrojnice Pecerady
JAWA CUP - 13. ročník
Hřiště TJ JAWA Pecerady
Štícha - 23. ročník
Hřiště TJ JAWA Pecerady
Turnaj mladších přípravek
Hřiště FK Týnec
Memoriál Standy Jandy
Hřiště FK Týnec 2
Svatomartinský průvod
Od DPS do zahrady SC
Turistický závod
Týnec nad Sázavou a okolí
Čarodějnice a stavění majky
Týnec sídliště
Výročí vzniku SDH, Ochotnického spolku, knihovny a staré školy
Tenisový turnaj
Mozolov/Měřín
Celostátní turnaj – dorost
Dvorce – Týnec
Týnecký pětiboj
Dvorce – Týnec
Memoriál J. Hametové – 11. ročník
Dvorce – Týnec
Dětský tenisový den
Dvorce – Týnec
Tenisový turnaj v hale – mládež
Hala (Benešov/Votice)
Dětský den 		
Mikulášská pro děti 		

30. 4. 2019
18. 5. 2019
15. 6. 2019
27. 7. 2019
17. 8. 2019
31. 8. 2109
23. 11. 2019
14. 12. 2019
únor 2019
prosinec 2019
duben 2019
17. 5. 2019
19. 5. 2019
15. 6. 2019
28. 9. 2019
14. 10. 2019
19. 10. 2019
14. 12. 2019
květen 2019
prosinec 2019
srpen, září 2019
13. 4. 2019
14. 9. 2019
10/2019
8. 6. 2019
7. 12. 2019
15. 6. 2019
29. 6. 2019

11. 11. 2019
11/2019
30. 4. 2019
22. 6. 2019
6/2019
7-8/2019
8/2019
9-10/2019
9-10/2019
10-12/2019
6/2019
12/2019

Noc s Andersenem 2019

Původně malá akce na podporu dětského
čtenářství se během let rozrostla do mezinárodních rozměrů. Uchytila se drápkem snad
ve všech světadílech (kromě Antarktidy - tam
tučňáci zatím nevědí - i kdyžA).
www.mestotynec.cz
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V mnoha městech a vesnicích vždy na přelomu března a dubna utečou děti ze svých
postýlek a se spacákem putují ke knihovnám,
školám, družinám, aby prožily noc pohádek
a dobrodružství.
My v Týnci - knihovna a základní škola jsme zachytily první vlnu a vesele ponocovat
budeme už po sedmnácté.
Jen u nás je to trošku jiné než jinde. Zatímco v jiných městech se akce účastní jen vybraná malá skupinka dětí, tady u nás se zapojují
snad všechny děti z nižších ročníků základní
školy.
Desítky našich dětí chtějí prožít pohádko-

vou noc plnou vyprávění, her, strašení i legrace - prostě Andersenovu noc.
Spolupracuje knihovna, škola i hrad. Je to
náročné a je to krásné.
Díky všem, kteří obětují svůj volný čas
a snaží se dětem zajistit hezké, pohodové
chvilky, všem těm, kteří vypráví pohádky, hrají s dětmi hry, straší a organizují, i těm, kteří
si troufají pozdě v noci ty naprosto neunavitelné, rozdováděné a rozesmáté děti zahnat
do spacáků a uspat je nějakou pohádkou.
Ať žije Noc Andersenem!
Ivana Nováková,
vedoucí knihovny
13
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Vás zve na III. ročník akce

DEN ZEMĚ
Ve středu 17. dubna 2019
od 9 do 16 hodin Pěší zóna
Zábavné aktivity na téma příroda, ekologie
a třídění odpadu pro děti, soutěže
Třídíme odpad – prezentace společností
EKO-KOM, Tonda Obal na cestách,
ASEKOL, EKOLAMP
Výtvarná a tvořivá dílna

Ahoj, jmenuji
se František

a rád bych Vám ukázal
naše zdravé město.

Ukliďme náš Týnec – společný úklid
vybraných lokalit města, sraz účastníků
17. 4. 2019 v 16 hod. na Pěší zóně,
závěr úklidu v 17 hod. u ohně v Náklí,
opékání buřtů

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v náhradním termínu
Více informací o městě naleznete

na www.mestotynec.cz
f tyneckevlneni
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AKTIVITY SRPDŠ za 1. pololetí
Milí rodiče žáků ZŠ Týnec n. S., od září 2018 pracujeme jako výbor SRPDŠ
v novém složení. Rádi bychom vás touto cestou
informovali, co se nám doposud z příspěvků od nás
všech rodičů podařilo repři ZŠ Týnec nad Sázavou
alizovat a co plánujeme.
Jeden z prvních projektů, který podpoříme celkovou
částkou 15 000 Kč je Úniková hra, která má za cíl rozvíjet matematické a finanční myšlení dětí. S návrhem
uskutečnit tuto aktivitu přišla paní učitelka Nováková
a zúčastní se jí všichni žáci 1. stupně. Děti budou mít
možnost zažít matematiku trochu jinak a stát se tak
vlaštovkami pro případnou další spolupráci se společností Besedárium, která se zabývá tvorbou zajímavých výukových programů pro základní školy.
Paní učitelka Schůtová nás vtáhla do aktivity Patronát 9. ročníků nad prvňáčky. Každý deváťák má přiděleného prvňáčka, se kterým si povídá a vyrábí výrobky
pro různé příležitosti a účastní se společných aktivit.
Celý projekt je cílen na podporu vzájemné spolupráce a pomoci mezi dětmi a zároveň funguje i jako
prevence takových negativních jevů jako je například
šikana. Na nákup pomůcek jsme přispěli částkou
5 000 Kč. Děkujeme tímto žákům 9.A a 9.B a jejich třídním učitelkám paní Schůtové a Koucké.
V neposlední řadě jsme měli díky paní učitelce
Dolejšové možnost zakoupit 15 molitanových míčů,
pro aktivity při tělesné výchově, a to v celkové částce
1 584 Kč.
Účastníme se také společných setkání s organizací Posázaví, zástupci školy, školky, vzdělávacích subjektů a města, abychom hledali cesty, jak se v oblasti
vzdělávání společně posouvat dál. Věříme, že spolupráce a podpora školy ze strany nás, rodičů, je velmi
důležitá.
Tolik shrnutí za 1. pololetí tohoto školního roku. A co
plánujeme? Chceme pokračovat ve finanční výpomoci zajímavých projektů a pomůcek, které pomohou
jak učitelům v jejich náročné práci, tak i našim dětem
na cestě za vzděláním. Rádi podpoříme rodiče, či kohokoliv jiného, kdo aktivně přijde s nějakým zajímavým nápadem, třeba na odpolední kroužek pro děti,
ať sportovního, či jiného charakteru (např. ruční práce, kroužky přírodovědné, výtvarné, prostě aktivity
rozvíjející naše děti). V březnu chystáme besedu pro
rodiče a učitele s policistou, odborníkem na kyberšikanu a dění na sociálních sítích. Jako rodiče si myslíme, že máme co dohánětA. Děti jsou na sítích mnohem více doma, než si možná dokážeme představit.

SRPDŠ

Kontaktovat nás můžete na srpdstynecns@gmail.com.
Sledovat nás můžete i na ` srpdš při zš týnec nad sázavou a na webu školy.
Za SRPDŠ při Základní škole v Týnci vás zdraví Eva Hrubá,
předseda, a Zuzana Švestková, místopředseda.

SRPDŠ
při ZŠ Týnec nad Sázavou

SRPDŠ Vás zve na besedu

KYBERŠIKANA A DĚNÍ
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
úterý 12. března od 18 – 20 hodin
v zasedací místnosti MěÚ

Přednáší kpt. Ing. Mgr. Tomáš Daňhelka
vrchní komisař
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
oddělení kybernetické kriminality
POČET MÍST JE OMEZEN KAPACITOU MÍSTNOSTI, PŘIJĎTE VČAS.

www.mestotynec.cz
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Finanční projekt pro čtvrté ročníky „Abeceda peněz“

Začátkem října byla naše třída pozvána
na exkurzi do benešovské pobočky České
spořitelny.
Ve spořitelně se nás ujaly naše patronky Eva
Pechačová a Anna Gryčová, které nás provedly bankovním zázemím. Vyzkoušeli jsme si
výběr a vkládání peněz do bankomatů, absolvovali jsme videohovor s centrálou v Ostravě
a nakoukli do místnosti s trezory.
Poté jsme se seznámili se základními finančními pojmy, jako jsou výdaje, zisk, ztráta, reklama, půjčka, dluh, úrok, riziko, apod.
Absolvováním soutěžního testu jsme potvrdili, že pojmům rozumíme a naše manažerky nám jménem spořitelny nabídly půjčku
na založení vlastní třídní firmy. Nejprve jsme
ze svých řad museli vybrat ředitele firmy a finančního ředitele. Důvěru většiny spolužáků
získal Petr Schwarz a Anička Tamele.

Oni pak podepisovali smlouvu o zapůjčení
3 000 Kč. Díky jejich pečlivosti při pročítání
smlouvy se na druhý pokus podařilo podepsat
smlouvu pro nás výhodnou.
Tímto odstartovala naše firma, kterou jsme
pojmenovali „Vánoční skřítci“. Měli jsme dva
měsíce na vytvoření reklamního, pracovního,
finančního a realizačního týmu, na sehnání
sponzorů, nákup materiálu a hlavně na vlastní tvoření výrobků pro vánoční jarmark, který
nám pomohly naše manažerky zorganizovat
na pobočce spořitelny v Benešově.
6. prosince přišel náš velký den. Pro přilákání nakupujících nám byly zapůjčeny megafony, před spořitelnou jsme kolemjdoucím
zahráli na flétny vánoční písničky, měli jsme
připravený i koutek pro malé děti. Zaměstnanci spořitelny připravili pro nakupující čaj
a kávu, cukroví už jsme napekli my a hlavně
maminky.
Nejdůležitější pro nás bylo vydělat na jarmarku aspoň 3 000 Kč, abychom mohli splatit
půjčku. To se nám podařilo. Vydělali jsme více
než 8 000 Kč. Nejštědřejšími našimi sponzory
byli naši rodiče, za což jim moc děkujeme.
Na závěr na nás čekala ta nejpříjemnější záležitost – dohodnout se, jak s utrženými penězi naložíme. Spočítali jsme si, že můžeme
vyrazit do jumpparku a ještě do kina. Návště-

VESELÉ ZOUBKY

Prvňáčci z nové školy měli možnost vyzkoušet si, jak správně pečovat o své zuby. Ve středu
13. února se zúčastnili preventivního programu
"Veselé zoubky", který pro ně nachystala společnost DM drogerie markt.

Děti se nejprve dozvěděly mnoho užitečných informací,
sdělily své zkušenosti
a znalosti, v interaktivním kvízu si
vyzkoušely, co si pamatují. Asi největším
zážitkem byl nácvik
správné techniky čištění zubů na "klapacích" zubech. Za odměnu dostaly taštičku
plnou užitečných věcí
- kartáček na zuby, pastu, přesýpací hodiny...
Moc děkujeme za uspořádání této akce paní
Chrudimské a Kuchtové.
Mgr. Zuzana Krajánková
třídní učitelka 1. B

vu jumpparku jsme si skvěle užili, na kino se
ještě těšíme.
Zjistili jsme, že bez spolupráce žádná firma
fungovat nemůže a k tomu, aby firma prosperovala, je potřeba mít přehled v mnoha oborech.
Žáci 4. D

Zasílání
kulturních
novinek
Zajímáte se o kulturní
dění ve městě?
Chcete dostávat
aktuální informace
e-mailem?
K odběru kulturních novinek
se můžete přihlásit na:
tomaskova@mestotynec.cz
Odesláním e-mailu potvrzujete souhlas
se zpracováním osobních údajů výhradně
pro zasílání kulturních novinek města
Týnec nad Sázavou
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Spolek Mateřské centrum Motýlek v Týnci nad Sázavou
Mateřské centrum je živý organismus, který se neustále vyvíjí a jeho tvář
je odrazem lidí, kteří se v centru nachází. Ať už těch aktivních, kteří se
snaží vymyslet a zrealizovat zajímavý a lákavý program pro děti a jejich
rodiče, tak i těch, kteří se do centra chodí bavit a užívat si volného času.
Každý rok nastávají v řadách aktivních maminek změny, některé odcházejí
a jiné zase přicházejí. Každá aktivní maminka musí jednoho dne nastoupit
zpět do práce, a proto dochází ke změnám na úrovni nabídky pravidelných
i nepravidelných kroužků a aktivit. Tento nový vítr, jež nové maminky přinášejí každý rok, nám umožňuje stále se posouvat a přizpůsobovat novým
potřebám našeho okolí.

Hledáme nové aktivní maminky
Rády bychom mezi námi přivítaly nové aktivní maminky, které by pomohly s programy pro děti. Pokud některá z vás má zájem, nebojte se nám
ozvat a my vás rády přivítáme.
Co se týče konkrétního programu, který byste mohly vést, je to plně na vás,
co chcete a můžete nabídnout. Momentálně budeme potřebovat maminky
na pohybové a tvořící kroužky, ale nebráníme se novým nápadům.

Aktuální rozvrh je následující:
9.30 – 11.00

STŘEDA

15.00 – 17.00

19.00 – 20.30

Lenka Zoulová
(od 6 týdnů)

hračkování
Katka Pikousová
(od 12 m)

skupinka pro kontaktní rodičovství
Lída Klimusová
(každé druhé úterý v měsíci)

cvičeníčko

Taneční kroužek

Míša Bešťáková
(od 12 m)

Jitka Stibůrková
14:00 – 15:00

tvoření

ČTVRTEK

Míša Bešťáková
14:30 – 16:00

zimní herna
Míša Bešťáková
(od října)

Kurz JÓgy

Margit Koláčková

zpívánky

PÁTEK

Lenka Mucková
(od 18 m)

Co plánujeme na následující měsíce?

FESTIVAL S LEHKOSTÍ MOTÝLKA

Budeme pokračovat v již tradičních aktivitách
a k tomu navíc s novou akcí FESTIVAL S LEHKOSTÍ MOTÝLKA.

Jedná se o festival pro děti. Festival bude probíhat na zahradě a ve vnitřních prostorách týneckého hotelu. Na pódiu na zahradě bude program
určený dětem – divadlo, zpěv, tanec. Od profesionálů i od místních dětských souborů. Mimo to
tam budou zábavné aktivity pro děti – skákací
hrad, malování na obličej, překážková dráha, program od MC Motýlek. Jako doprovodný program
pro rodiče bude market se stánky se zajímavým
zbožím. Šátky, nosítka, bambusové oblečení, látkové plenky, přírodní kosmetika, dřevěné hračky
apod. Plánujeme také speciální koutek pro tatínky.
Uvnitř v salonku budou přednášky a workshopy pro rodiče. O výběru dětských bot, o dětském
spánku a další.
Naším cílem je část výtěžku věnovat nadačnímu fondu S lehkou hlavou, který dává podporu
rodinám, kde rodič onemocněl vážnou nemocí
a hájí jejich práva. Více o nadačním fondu najdete
na webových stránkách www.nfslehkouhlavou.cz
Pokud jde o plánovaný festival, máme dva cíle.
Prvním je pomoci nadaci S lehkou hlavou získat
peníze pro rodiny a druhým je uspořádat báječný
den pro děti a jejich rodiny. Rády bychom v případě, že se akce povede, neskončily u jedné, ale zahájily každoroční konání. Doufáme, že si uděláte čas
a přijdete. Jste všichni srdečně zváni. Akce bude
probíhat od 10.00 do 20.00 hodin.

V březnu nás čeká místo tradičního dětského bazárku Blešák, který bude nově v prostorách Městského úřadu v Týnci. Nebude se tentokrát jednat
pouze o oblečení a potřeby pro děti, ale o cokoli,
co potřebujete prodat. Vítán bude každý zájemce
o prodej a nákup. Rezervace tradičně na emailu nebo telefonu. Veškeré informace budou včas
na našich webových stránkách a facebooku.
Oblíbená přednáška Výchova bez poražených
z loňského roku bude pro velký zájem znovu v našem centru.
V dubnu se můžete těšit na akci Pirátská stezka, oblíbená venkovní bojovka pro celou rodinu
v lese za mateřskou školkou.
V květnu se bude konat každoroční Den pro
maminky k výročí dne matek. Dále Bojovka pro
děti na Týneckém hradě.
A v neposlední řadě nás 25. května čeká dlouho
připravovaná akce

www.mestotynec.cz

16.00 – 18.00

Tanec v šátku

PONDĚLÍ
ÚTERÝ

10.30 – 12.00

f tyneckevlneni

Malá ukázka z chystaného kulturního programu na podiu:
11:00 hodin p ohádka Námořnická – divadlo
Koloběžka
14:30 hodin p ohádka Cirkus na kolečkách – divadlo Koloběžka
18:00 hodin Vystoupení kapely CZECH IT
Dále v programu: Folklorní soubor Kamýček,
dětské tanečky a gymnastika, Katka Ševidová
s písničkami pro děti, Divadelní spolek Netopýr
s pohádkou Perníková chaloupka.
V červnu nás čeká poslední akce a tou je každoroční Pohádkový les. Hledáme dobrovolníky
na výpomoc, kteří by byli ochotni se převléknout
za pohádkové bytosti, například tatínkové či tetičky, babičky atd. V případě zájmu budeme rády,
když se nám ozvete na naše kontakty.
Všechny informace budou včas uveřejněny
na webových stránkách a facebooku,
info@mcmotylek.cz, ` Motylek.Tynec,

www.mcmotylek.cz.

Sledujte nás, těšíme se na Vás.
Kateřina Pikousová,
organizační koordinátorka MC Motýlek
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Psí útulek Naděje pro čtyři packy
Ztratil se vám pes? Anebo byste si nějakého chtěli pořídit? Do psího útulku
v Opřeticích u Benešova jsou dováženi odchycení toulaví psi z Týnce nad Sázavou
a dalších měst benešovského kraje.

Kontakt na psí útulek: http://www.nadeje-pro-ctyri-packy.estranky.cz/
Psí útulek Naděje pro čtyři packy
Opřetice 64E (v mapě označeno jako Vyzradilka),
257 51 Bystřice, paní Natálie Jägrová, tel: 608 277 306

lm

Čestlický pohár 2019

V neděli 27. ledna uspořádala Škola Taekwondo ITF NA-MU ve spolupráci se Školou
Taekwon - do Hwa-Rang, z.s. regionální soutěž v technických sestavách. Soutěž byla určena

pro žáky, juniory a seniory do 23 let. Tato soutěž byla první ze soutěží projektu, který vytvořily oba oddíly pro rok 2019. Cílem projektu je
zapojit především ty členy oddílů, kteří zatím
nemají odvahu zúčastnit se některých z celorepublikových soutěží pořádaných Českým svazem Taekwon-Do ITF.
Čestlického poháru se zúčastnilo celkem 97
soutěžících z oddílů Škola Taekwon-do Hwa-Rang, z.s., Škola Taekwondo ITF NA-MU
a Škola Taekwon-do Dan-Gun, z.s.
Soutěž byla rozdělena na mladší a starší žáky,
mladší a starší juniory a seniory do 23 let. Soutěžící byli rozděleni do skupin, se systémem

soutěže každý s každým. Díky velkému počtu
rozhodčích jsme soutěžili na třech místech.
Po ukončení každé kategorie byli soutěžící
ohodnoceni v kategorii žáci medailí a diplomem, v juniorech a seniorech pouze diplomem.
Pro nás, organizátory tohoto projektu, je potěšitelné, že proběhlá soutěž měla velmi kladný
ohlas především u doposud nezávodících členů
našich oddílů.
Soutěž proběhla bez velkých potíží s velkou
časovou rezervou a z tělocvičen slyšíme, že se
děti těší na další regionální soutěž.
Vedoucí školy: Jaroslav Vomáčka

Akce v Motýlku JARO 2019
Máte doma nepotřebné, ale fungující věci-hlavně pro děti, které je Vám
líto vyhodit?
(OBLEČENÍ, HRAČKY, KNIHY, SPORTOVNÍ POTŘEBY, NÁŘADÍ, …)
Nebo naopak něco potřebujete?

V NEDĚLI 17. BŘEZNA
od 9.00 do 13.00
na Městském úřadě
v Týnci nad Sázavou

17.března - NEDĚLE (9.00 – 13.00)

Bazárek/Blešák
v prostorách Městského úřadu Týnec n. Sáz.
23. března – SOBOTA (16.00 – 18.00)

Výchova bez poražených
přednáška v MC Motýlek
14. dubna – NEDĚLE (14.30 – 17.00)

Pirátská stezka
venkovní bojovka
13. května – PONDĚLÍ (9.30 – 12.00)

Den pro maminky
dopoledne plné péče pro maminky v Motýlku
10. května - PÁTEK (18.00 – 20.00)
•

POPLATEK ZA PRODEJNÍ MÍSTO 50 Kč/30 Kč pro členy MC Motýlek

Bojovka na hradě

• VSTUP PRO NAKUPUJÍCÍ ZDARMA
• REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO DO NEDĚLE 10. 3. PŘES EMAIL
INFO@MCMOTYLEK.CZ
NEBO U KATKY PIKOUSOVÉ- telefon 602 633 410
více informací na webu www.mcmotylek.cz nebo na facebooku motylek.tynec
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25. května – SOBOTA (10.00 – 19.00)

S lehkostí motýlka
festival pro děti v zahradě Společenského centra
Pro další informace navštivte web www.mcmotylek.cz a nebo náš facebook Motylek.tynec
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Sportovní gymnastky z Týnce závodily v Dobříši
Mladší žákyně I (ročník 2010)
11.místo – Marie Šprinclová
Mladší žákyně II (ročník 2009)
3.místo – Anna Koptišová
4.místo – Lucie Kopáňková
Starší žákyně III (ročník 2006-2007)
3.místo – Kristýna Jašková

4.místo – Tereza Koptišová
12.místo – Karolína Ženíšková
Starší žákyně IV (ročník 2004-2005)
1.místo – Lucie Havránková
6.místo – Ester Koudelová
12.místo – Andrea Korcová
Dorostenky (2002-2003)
4.místo – Julie Semíková
5.místo – Tereza Hertlová

Holky gratulujeme a jen tak dál!
Radka Součková

Náš první závod v roce 2019 byl čtyřboj v Dobříši. Tohoto závodu se účastníme pravidelně
a letos pro nás byl opět velice úspěšný. Nové
dresy tak nosí štěstí, a aby se nás to štěstí stále
drželo, přinesl nám Ježíšek také maskota Růženu.
Poměřit své síly do Dobříše přijelo celkem 123
dětí z různých klubů a oddílů, a tak konkurence
byla opravdu vysoká a závod trval téměř deset
hodin. Přesto se nám to vyplatilo a holky vybojovaly pěkná umístění a někde to i zacinkalo
medailemi.
Mladší žákyně I (ročník 2011)
1.místo – Marie Kubíčková

Kostelecké měření sil v Týnci nad Sázavou

V předvánoční čas jsme se vydali poslední
listopadovou sobotu do Týnce nad Sázavou.
Do nové haly nás pozvaly týnecké volejbalistky, které tu pořádaly tradiční Vánoční turnaj
za účasti čtyř týmů. Jen nás mrzelo, že jsme
letos nedokázali poskládat dvě družstva a organizátorkám trochu zkomplikovali přípravu.
Turnaj se hrál systémem každý s každým netradičně na tři hrané sety do 25 bodů. O vítězi
poté rozhodovala celková tabulka. Po každém kole následovala menší přestávka, kterou
všichni hojně využívali ke společnému shledání, probrání taktiky do dalších bojů a k občerstvení, které týnecké ženy připravily. Vánoční
atmosféru jsme si tak náležitě užívali.
V prvním zápase jsme narazili na Týnec 2.
První set se nám moc nepovedl. Ve větší hale
jsme se trochu hledali, a tak jsme domácím
moc starostí nenadělali. Ve druhé sadě už byla
hra podstatně vyrovnanější, ale na naše vítězství to přesto nestačilo. Druhé klání proti Týnwww.mestotynec.cz
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ci 1 jsme si na prostředí už zvykli a na našem
výkonu to bylo znát. Zápas byl jako na houpačce, ze které v tiebreaku vyšel lépe domácí
tým. Ve třetím duelu jsme hráli s Krhanicemi
pouze o bronzovou příčku. Tu jsme nakonec
vybojovali, nicméně naši pětiletou nadvládu
na Vánočním turnaji nám domácí ukončili.
V novém roce nás čekalo další kolo Okresního poháru mixů. Tentokrát jsme jeli přes řeku
vyzkoušet v sobotu 12. ledna opět sportovní
halu v Týnci nad Sázavou. V ní pořádal místní
volejbalový klub turnaj na dvou hřištích a nás
si vybral jako soupeře pro první kolo. Úvod
zápasu se Kostelci moc nepovedl a Týnec nám
nedal moc šancí na úspěch. Ve druhém setu
jsme se herně zlepšili a náš výkon šel nahoru až do půlky tiebreaku. Poté jsme si vybrali
slabší chvilku, kterou dokázali domácí využít
a připsat si ze zápasu do průběžné tabulky
bod navíc.
Promarněná šance na vítězství se na nás
projevila i ve druhém kole proti Benešovu.
Za celý zápas jsme marně hledali úspěšný recept na dobře hrající protihráče, a tak v další
bodový přísun jsme mohli doufat až v zápase
proti Čerčanům.
Ten také přišel, i když se nerodil zrovna lehce. Po dobře zvládnuté první sadě jsme vypadli
z tempa a Čerčany nás začaly přehrávat. Celý
set jsme tahali za kratší konec, a tak o vítězi
rozhodovalo až třetí klání. V něm to s námi
nevypadalo ke konci tiebreaku moc dobře.
Čerčany vedly 12:8 a my měli s otočením co
dělat. Nakonec se nám to podařilo a za druhý

bod z tohoto zápasu jsme byli hodně rádi.
V posledním zápase jsme šli proti lídrovi
průběžné tabulky, týmu Nespek. V obou setech se nám povedl úvod, ale střední pasáž hry
tak zářivá už nebyla. V té dominovaly Nespeky a po zásluze také vyhrály. I když koncovku
druhé sady si musely doslova vydřít.
Další kolo máme na pořadu dne v sobotu
16. února 2019, kdy míříme do Čerčan. Zde
uspořádají turnaj Nespeky a my bychom se
rádi dotáhli na dostřel vedoucí trojce. Zejména když týnečtí volejbalisté mají na tomto
turnaji volno. Výsledky Vám rádi přineseme
v dalším vydání Týneckých listů.
Nadšenci z Kostelce
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Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou Vás srdečně zve na

Velikonoce
na hradě v Týnci

Loutkové

divadlo

Neděle 21. dubna od 13.00 – 17.00 hod.

Minitržiště
Dílny – pletení pomlázek,
zdobení vajíček, výroba
velikonočních dekorací
15.00 – vyhlášení soutěže
o NEJ velikonoční vajíčko
16.00 – vernisáž výstavy
– Loutkové divadlo
bratří Daňků

Výstava loutek a kulis bratří Daňků
a Klubu Panenky ČR
4. dubna - 28. září 2019
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy
Velikonoce na hradě v Týnci - neděle 21. dubna 2019 od 15.00 hodin
Otevřeno: duben, květen, září: čt - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hod.
červenec, srpen: st - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hodin
Pořádá město Týnec nad Sázavou, www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás na Facebooku: Hrad Týnec nad Sázavou
Klub Panenky ČR - Zruč nad Sázavou, Pohádkové putování

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

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM VYSTOUPENÍM
Druhou adventní neděli 9. 12. 2018
jsme konečně mohli rodičům opět
předvést to, co jsme celé pololetí
na kroužcích pilně nacvičovali.
Sál s vánočně nazdobenými stoly
s hořící svíčkou, cukrovím a stromečkem
byl tou pravou atmosférou pro naše
rodiče, příbuzné a přátele.
Úvod patřil opět talentovaným zpěváčkům,
pak následovaly herecké výkony.

„O DVOU SESTRÁCH“

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

„ JAK MOJMÍR KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL“

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit,
a ti, kteří to nestihli, to mohou napravit 26. května
na letním vystoupení

VÍTÁME LÉTO.

Letos zazní CHŇAPI CHŇAP! A
Přijďte, bude legrace!
Dětští umělci z pěveckého
a dramatického kroužku a Mgr. Tereza Kadlecová
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Výstava obrazů
a keramiky
4. dubna
- 28. září 2019
Hrad
a muzeum
Týnec
nad
Sázavou
Otevřeno:
duben - květen,
září:
čt - ne, 10.00-12.00
/ 13.00-17.00 hod.
červenec, srpen:
st - ne, 10.00-12.00
/ 13.00-17.00 hod.

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

T Ý N E C K É

Miriam Štěpánová
RozmaR

Magdalena Starkova
Timplova

Výstava obrazů Miriam Štěpánové
4. dubna - 26. května 2019
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Otevřeno: čt - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hod.
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy
v sobotu 6. dubna 2019 od 15.30 hodin
Pořádá město Týnec nad Sázavou, www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás na Facebooku: Hrad Týnec nad Sázavou
www.mujoriginal.cz , www.fler.cz/mlsoun, facebook: Můj originál.cz , instagram : mujoriginal.cz

S L AV N O S T I

120 let
SDH TÝNEC
OCHOTNICKÉ DIVADLO
KNIHOVNA
STARÁ ŠKOLA

VÁS ZVE
NA PODZIMNÍ KONCERT

Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers
pátek 1. 11. 2019 od 19 hodin
Společenské centrum Týnec

sobota 22. 6. 2019
Ukázky hasičských zásahů
Divadelní představení
Vystoupení dětí ZŠ
Den otevřených dveří v knihovně

parkoviště před MěÚ Týnec
VSTUP VOLNÝ
www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

DOPROVODNÝ
KULTURNÍ
PROGRAM
AKCE PRO DĚTI
VEČERNÍ HUDEBNÍ
VYSTOUPENÍ
Předprodej vstupenek od května 2019:
Turistické informačním centru Týnec
Klusáčkova 2, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

www.mestotynec.cz

Vstupné

390 Kč

www.facebook.com/tyneckevlneni

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.
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Kalendář akcí

Týnecko

Březen
3. 3.
NEBOJSA - POHÁDKA	
16:00
Pohádka o mládenci Františkovi, který se ničeho nebál. Jeden tatík má kluka jako buka, který se ničeho nebojí. Vydává se do lesa najít strach,
namísto strachu však potká zakletou princeznu Johanku, za níž nasadí svůj život. Myslíte, že se pak začne bát? Kdepak! Jedna věc mu přeci
jen trochu strachu nahání. A jaká? Aby neztratil lásku svojí milované Johanky. Pořádá: Bářino toulavé divadlo. Místo konání: Hotel Týnec Společenské centrum.
6. 3.
JARNÍ KONCERT ZUŠ J. SUKA BENEŠOV
17:00
Srdečně Vás zveme na Jarní koncert Základní umělecké školy Josefa Suka Benešov, pořádaný ve velké zasedací síni Městského úřadu v Týnci nad
Sázavou.
10. 3.
KO(S)MICKÝ KARNEVAL – VESELÁ HUBA	
15:00
DĚTSKÝ KOSMICKÝ KARNEVAL + BALÓNKOVÁ “ŠOU“ s DJ Veselá HUBA. Jedná se o cca 100 minutový program vhodný pro děti ve
věku 3-11 let. Soutěže, písničky, dekorace, planety, raketa, atd. ZÁBAVNĚ NAUČNÝ karnevalový dětský program na téma: VESMÍR! Na závěr
vyhlášení 3 nejlepších masek a udělení drobných dárků a diplomů. Pro všechny děti jako odměna zdarma dětský ČASOPIS DRÁČEK (balónky,
samolepky, bonbóny, atd.). Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum; Předprodej vstupenek v Informačním centru Týnec
11. 3.
DROBEČKY Z PERNÍKU	
19:00
Drobečky z perníku je hluboká a dojemná komedie a jedna z nejlepších her klasika amerických komedií Neila Simona. „Smích přes slzy“ - i tak by
se mohla tato komedie jmenovat. Předprodej vstupenek v Infocentru Týnec nebo na www.ticketart.cz. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské
centrum
16. 3.
DISKOTÉKA S ANDĚLEM
20:00
Diskotéka s Romanem Andělem, moderátorem rádia Kiss. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum. Vstupné na místě 150 Kč
17.3.
BAZÁREK/BLEŠÁK
9:00
Mateřské centrum MOTÝLEK Vás zve na jarní Blešák! Máte doma nepotřebné věci, které je Vám líto vyhodit? Poplatek za prodejní místo je 50 Kč
(pro členy MC Motýlek 30 Kč). Kde? V prostorách Městského úřadu Týnec n. S.
21. 3.
POBŘEŽÍ SLONOVINY - ZEMĚ MNOHA BAREV A MNOHA TVÁŘÍ	
17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku Jitky Oktábcové a Tomáše Noska. Přednáška se koná tradičně od 17.30
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena. Místo konání: Velká zasedací místnost Městského
úřadu v Týnci nad Sázavou.
23. 3.
Y-CUP
8:00
Benešovská taneční skupina YOUNGSTERS vás zve na 3. ročník taneční soutěže Y-CUP 2019. Pro každou skupinu bude připravena
odměna a pro tři nejlepší diplomy a medaile. Vítaná je i veřejnost, takže vezměte sebou rodiče i funcluby. Pořádá: Tomáš Čeněk;
Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum
23. 3.
VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH	
16:00
Přednáška v MC MOTÝLEK. www.mcmotylek.cz
24. 3.
JOSEFSKÁ DECHOVKA	
14:00
Město Týnec nad Sázavou Vás srdečně zve na Josefskou dechovku. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum. Vstupné 50 Kč
29. 3.
RYBÁŘSKÝ PLES
20:00
Pořadatel: Český rybářský svaz Týnec nad Sázavou, Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum, Hraje: Horváth Band,
Kontakt: František Kašpárek, tel.: 702 146 227
30. 3.
OKRESNÍ POHÁR VE ŽLUTÉM A ORANŽOVÉM MINIVOLEJBALU	
9:00
3. kolo Okresního poháru žlutého a oranžového minivolejbalu za účasti 14 týmů ve žluté kategorii a 14 týmů v oranžové kategorii
z VK Týnec nad Sázavou, VK Jiskra Zruč nad Sázavou a TJ Říčany. Vstup zdarma. Místo konání: Sportovní hala ZŠ Týnec nad Sázavou,
Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou z.s.
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30. 3.	ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ	
19:30
Novinka autora Erica Assouse. Moderní francouzská salónní komedie se skvělými dialogy. Čisté herecké divadlo. Manželé Grag a Melanie pozvali
svého kamaráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charline, kterou pět let neviděli, se má vdávat a za svědka si vybrala Melanii. Shodou
okolností se Charline se svým vyvoleným objeví na společné večeři. Charline ho miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je ''trochu jiný''. Jak
moc jiný? Nechte se překvapit. Délka představení 90 minut bez přestávky. Předprodej vstupenek v Informačním centru Týnec. Místo konání: Hotel
Týnec - Společenské centrum
30. 3.
ODEMYKÁNÍ SÁZAVY 2019
10:30
Tradiční odemykání Sázavy, přijďte spolu s námi přivítat jaro a popřát řece pěknou sezónu :-). Online rezervace na www.bisport.cz.

DUBEN
6. 4.
Vernisáž výstavy Miriam Štěpánové	
15:30
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou Vás srdečně zve na vernisáž výstavy obrazů Miriam Štěpánové na hradě od 15:30.
Pořádá: Město Týnec nad Sázavou
13. 4.
Dálkový pochod - POSÁZAVÍM - KRAJEM JOSEFA SUKA - 42. ročník
7:00
Klub českých turistů Vás zve na pochod Posázavím - Krajem Josefa Suka. Čas: 7.00–10.00 (50 km do 8.30) místo startu: Bisport Týnec nad Sázavou
13. 4.
OKRESNÍ POHÁR ŽACTVA	
9:00
5. kolo Okresního poháru žactva ve volejbale za účasti 8 týmů (VK Týnec nad Sázavou, z.s., TJ Kunice, Sokol Kácov, Postupice, TJ Slavoj Říčany,
TJ Tourist Říčany A + B + C). Vstup zdarma. Místo konání: Sportovní hala ZŠ Týnec nad Sázavou, Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou z.s.
13. 4.
10. PLESOVÉ FINÁLE TANEČNÍ SEZÓNY
20:00
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové, hraje: Horváth Band, Informace a předprodej: PaedDr. Blanka Takáčová, 775 615 503,
e-mail: blanka@takacova.cz
14. 4.
PIRÁTSKÁ STEZKA	
14.30
Mateřské centrum MOTÝLEK Vás zve na venkovní pirátskou bojovku. Více na www.mcmotylek.cz
21. 4.
VELIKONOCE NA HRADĚ V TÝNCI
13:00
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou Vás srdečně zve na Velikonoce na hradě. Od 13:00 minitržiště, pletení pomlázek, zdobení vajíček, výroba
velikonočních dekorací; 15:00 vyhlášení soutěže o NEJ velikonoční vajíčko; 16:00 vernisáž výstavy – Loutkové divadlo bratří Daňků.
Pořádá: Město Týnec nad Sázavou
30. 4.
ČARODĚJNICE A STAVĚNÍ MÁJKY
SDH Týnec nad Sázavou Vás zve na Čarodějnice a stavění májky. Přijít můžete již v odpoledních hodinách na sídliště v Týnci, kde na Vás bude
čekat stavení májky a soutěže pro děti. Na 17:00 hod. je plánováno zapálení hranice.

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

Nově v Informačním centru? Poznáváme Posázaví

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
www.mestotynec.cz
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D neděle 24. 3. 2019

od 14 do 18 hod.

Společenské centrum Týnec

k poslechu a tanci hraje kapela

TÝNEČANKA
Vstupné
Předprodej vstupenek:
Turistické informačním centrum Týnec
Klusáčkova 2, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

www.mestotynec.cz

50 Kč

www.facebook.com/tyneckevlneni

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.
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Uzávěrka
příspěvků do příštího čísla

Týneckých listů

MetalCasting s.r.o
Slévárna hliníku ve Voticích
přijme do svého kolektivu:

je v pátek 29. března 2019.

• zkušené a spolehlivé slévače pro kokilové lití
• vedoucího provozu
• technologa

Tento termín je závazný.

Nástup možný ihned, nebo po dohodě.
Místo výkonu práce: Votice

Inzeráty do

NABÍZÍME PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU 100%

Týneckých listů

Kontakt: E-mail: obchod@metalcasting.cz
Tel.: 737 809 895
1
08.07.18
posílejte65x95_tynecke_listy.pdf
na radnice@mestotynec.cz

18:48

JUDr. Pavla Příkopová
Kafin reality

PRODÁME VAŠI NEMOVITOST
Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA
služby pro naše klienty zdarma
SROZUMITELNOST a JISTOTA
nejvyšší prodejní cena nemovitosti
rychlé vyplacení kupní ceny
bezpečná úschova peněz u notáře
kvalitní právní zajištění průběhu prodeje

ZVÝŠÍME CENU VAŠÍ NEMOVITOSTI
BEZPLATNÝM PORADENSTVÍM

Tel.: 775 894 421
e-mail : kafin@seznam.cz
www.mestotynec.cz
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ELEKTRO KLIMENT

SERVIS • REVIZE • ZKOUŠKY • MONTÁŽE
ELEKTROINSTALACE – kompletní elektromontáže, hromosvody, revize a zkoušky,
prodej elektromateriálu, inteligentní elektroinstalace, výroba rozvaděčů
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY – montážní partner Jablotron
TOPENÍ-PLYN – servis kotlů, servis plynových zařízení, elektrické topné systémy, revize
FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY – návrh, montáž, revize, prodej, servis, dotace
Další informace naleznete na www.elektrokliment.cz
Sídlo firmy: U Výkupu 329, Velké Popovice
Kancelář + Provozovna: Ing. Františka Janečka 551, Týnec nad Sázavou
Provozní doba kanceláře: Po-ČT 8:00-14:00,
Pá 8:00-12:00 SO + Ne + jiný čas pouze po předchozí dohodě
Provozní doba realizace: Po-Pá 8:00-17:00, SO + NE dle dohody
Elektropohotovost: Po-Pá 17:00-20:00 SO+NE 9:00-18:00

tel. č. 703 682 667 kancelář

kancelar.elektrokliment@seznam.cz

tel. č. 775 622 936 realizace
elektrokliment@seznam.cz

PRODEJ CHOVNÉ
DRŮBEŽE
ESET NOD32 Antivirus

z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Dlouhodobě nejúspěšnější v testech Virus Bulletin VB100

od 15 h. Týnec nad Sázavou / parkoviště před MěÚ

Zárukou kvality je 30 let oceňovaná technologie detekce škodlivého kódu
ESET NOD32, která je nejen velmi přesná, ale také velmi rychlá.

Rychlá práce s počítačem

Díky nízkým systémovým nárokům máte k dispozici vždy dostatek výkonu
k práci, prohlížení internetu nebo hraní počítačových her.

Bezpečnější internet

Jádrem produktu je oceňovaná technologie detekce ESET NOD32, která
nově obsahuje i ochranu před útoky pomocí skriptů.

Pokročilá kontrola paměti

Kontroluje přímo systémovou paměť proti velmi odolnému malware.

Ochrana proti ransomwaru

Prodej 18. 3. 2019

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
stáří: 12-18 týd.
cena: 140-200,-Kč

Prodej 15. 4. 2019

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/,
sussex, Vlaška koroptví, kohoutci,
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/,
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
husy bílé

Blokuje speciální druh malwaru, který „zamyká“ počítač a požaduje za
odemčení značné finanční částky.

Poradíme, pomůžeme s instalací

na prodejně v Týnci nad Sázavou
nebo objednávejte na adrese info@pc-servis-cz
PC Computer servis s.r.o
Pěší 192, Týnec nad Sázavou
Po-Pá 13-17 ; So 9-11
26

Objednávky: Gallus Extra s.r.o.
Hubenov 20, 588 05 Dušejov
www.prodej-drubeze.cz
tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob.731 701 331, 734 833 158,
po-pá 7-15h!
info@prodej-drubeze.cz
www.mestotynec.cz
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Hostinec U Holubů
Zbořený Kostelec 172, Týnec nad Sázavou

restaurace, penzion, zahrádka, dětské hřiště

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

ROZVOZ OBĚDŮ
do domácností, firem, institucí
od 5 jídel rozvoz, možno i osobně do 12:30 hod
výběr ze tří druhů jídel
jídelní lístek vždy na týden dopředu
objednávky den
den předem
předem,do 9:00 hodin
objednávky
(na pondělí v pátek)
￭ vlastní nádoby na výměnu, krabička zavařená fólií
22 Kč polévka
85 Kč hlavní jídlo
￭
￭
￭
￭
￭￭

Ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích
￭

pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, WIFI

￭

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

￭

cena od 345 Kč za lůžko na noc

PRAHA

Host ine c U Holubů

BENEŠOV

Kontaktujte nás
Tel: 777 011 697 E-mail: uholubu.kostelec@seznam.cz Web: uholubu.kostelec/facebook
www.mestotynec.cz
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VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A SKLEPY
Odevzdejte
O
devzde vysloužilé kompletní
spo
spotřebiče
na sběrné dvory
n
nebo na jiná určená místa
zpětného odběru.

vysloužilé
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komunálního odpadu

ZDARMA je
můžete odevzdat
v prodejně elektra

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

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

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

www.e
elektrowin.ccz
28

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

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

TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO
www.mestotynec.cz
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Týnec nad Sázavou a okolí, Zbořený Kostelec, Pecerady, Bukovany, Chářovice, Podělusy, Chrást,
Krhanice, Lešany, Břežany, Nová Ves, Prosečnice, Kamenný Přívoz a okolí, Hostěradice

rychlost až 30/30

Mbps
etně DPH!
č
v
,
.
s
ě
/m
č
K
,
6
3
2
cena od

v některých lokali
tách - informujte
se

akce platí do 30.6.2019, bližší informace na prodejně

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.

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

PŘIJMEME ŘIDIČE
SKUPINY C
profesní průkaz
a praxe nutné
nástup od 1. 3. 2019

603 203 600, 603 209 149
Poděkování a blahopřání
uveřejňujeme

ZDARMA

Strojní obrábění s.r.o.
Přijmeme pracovníky do soustružnické
dílny Jílové u Prahy

frézaře, brusiče, soustružníka
Jednosměnný provoz.
Nástup ihned nebo dle možností.

Své příspěvky můžete zasílat na:

radnice@mestotynec.cz
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Kontakt: smidl@centrum.cz
Tel: 723 111 684
www.mestotynec.cz
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Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

my
slí

m

ee

Do této sběrné nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.

kol

o g ic k y

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

www.mestotynec.cz
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KULTURNÍ PŘEHLED 2019
BŘEZEN
neděle 24. března
JOSEFSKÁ DECHOVKA
taneční zábava s kapelou Týnečanka
DUBEN
12. – 14. dubna
ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA
středa 17. dubna
DEN ZEMĚ
neděle 21. dubna od 13:00 hodin
VELIKONOCE NA HRADĚ V TÝNCI
Minitržiště, dílny – pletení pomlázek,
zdobení vajíček
KVĚTEN
pátek 31. května od 17:00 hodin
MUZEJNÍ NOC NA HRADĚ V TÝNCI
prohlídka hradu, věže, muzea a výstav,
pohádka pro děti, dílny a soutěže
ČERVEN
21. – 22. června
TÝNECKÉ OSLAVY A ROCK PARK
přehlídka dechovek
SDH Týnec, ochotnické divadlo, knihovna
a stará škola slaví 120 let
– zábavné odpoledne pro celou rodinu,
večerní hudební program
ČERVENEC
LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA V POSÁZAVÍ
Pohádky na letním pódiu hradu – prázdninové
soboty od 17:00 hod.
SRPEN
sobota 3. srpna od 10:00 hodin
TÝNECKÝ STŘEP
Středověké tržiště, dílny pro děti, předvádění
řemesel, soutěže, prohlídka hradu, věže
a výstav, šerm, sokolnické ukázky, žonglování,
hry a soutěže, středověká hudba Jagabab
sobota 24. srpna od 19:00 hodin
NETOPÝŘÍ NOC NA HRADĚ V TÝNCI
Naučná stezka pro děti, přednáška o životě
netopýrů, pozorování kolonie netopýra
velkého, dílny pro děti, procházka k řece

Sobota 31. srpna od 14:00 hodin
OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL
Divadelní představení ochotnických
spolků, šermíři, písničky pro děti,
dílny pro děti, představení divadla
Netopýr – Lakomá Barka
ZÁŘÍ
sobota 28. září
KELTSKÝ VEČER od 16:00 hodin
Irská, keltská i populární hudba
DEN POHYBU A ZDRAVÍ
neděle 29. září
VÁCLAVSKÁ DECHOVKA
taneční zábava s kapelou Týnečanka
ŘÍJEN
VÝZNAMNÝ OBČAN MĚSTA
TÝNEC NAD SÁZAVOU
ocenění významného občana města
a dárců krve, hudební program
TÝNECKÉ POSVÍCENÍ
LISTOPAD
pátek 1. listopadu – podzimní koncert
ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS
pondělí 11. listopadu od 17:00 hod.
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
sobota 30. listopadu od 17:00 hod.
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
vystoupení dětí ze základní a mateřské školy,
živá hudba
PROSINEC
Adventní neděle 1., 8. a 15. prosince
od 14:00 hodin
ADVENT NA HRADĚ V TÝNCI
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců
Posázaví, koncerty, pohádka pro děti
čtvrtek 5. prosince od 17:00 hodin
MIKULÁŠ S ČERTY A ANDÍLKY
– rozdávání dárků dětem, dětská disco, soutěž
o NEJ čertovský a andělský kostým
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