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Milé čtenářky, vážení čtenáři
i v tomto vydání Týnec-
kých listů Vám přinášíme 
zprávy z města a radnice. 
Přečíst si můžete také 
spoustu zajímavých pří-
spěvků od Vás. Z nich je 
vidět, že naše město díky 
Vám, aktivním občanům, 
žije a máte ho rádi. I pro-

to Vám nejspíš udělala radost nová lesní 
tělocvična pro všechny generace v lesíku 
Brdce (u garáží). Už je v provozu a zacvičit 
si v přírodě může opravdu každý, od mrňat 
po babičky a dědečky. Pro zvýšení bez-
pečnosti stavíme a opravujeme chodníky, 
pokračuje výstavba dopravního terminálu 
a chystáme nový památník v Krusičanech 
pro připomenutí odvahy legionářů, kte-
ří daleko od domova nasazovali své životy 
za naši svobodu. S péčí řádného hospodáře 
se snažíme starat o zeleň ve městě. Zaevi-
dovali jsme každý strom, ošetřili nemocné, 
odstranili suché a nebezpečné, a především 
vysazujeme nové, s cílem, aby naše zelené 
město bylo ještě zelenější. I o tom si v těch-
to Týneckých listech přečtete. 
Milí čtenáři a čtenářky, před námi je jeden 
z nejkrásnějších měsíců roku. Užijte si ho 
ve zdraví, lásce a radosti.

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Co nevidět začne rekonstrukce chodníků a ko-

munikací. Které se budou opravovat, se dočtete 
dále v Týneckých listech.

Město Týnec nad Sázavou se připojilo ke kam-
pani Vlajka pro Tibet 10. března 2019 vyvěše-
ním vlajky Tibetu. Tato symbolická akce byla 
vyjádřením podpory k ochraně lidských práv.

V Krusičanech se připravuje stavba nového 
pomníku na památku krusičanských obyvatel, 
působících v legiích. 

Proběhla diskuze o výhledu do křižovatky 
z ulice Družstevní do Jílovské. Zrcadlo zde ne-
lze umístit. Policie ČR s tím nesouhlasí. Zrcadlo 
by podle dopravního inženýra zrychlilo provoz, 
a tím by vznikaly kolizní situace. Jediným řeše-
ním je tak pouze zrušení parkoviště…

Byla vyhlášena výzva na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení - žádosti budou projed-
nány 17. června 2019 na zastupitelstvu.

V minulém vydání jsme Vás informovali o zá-
měru na umístění lezeckých prvků na betono-
vou opěrnou zeď u Sázavy (směrem na Brodce). 

Bohužel, norma požaduje umístění dopadových 
ploch, které se v blízkosti stezky nedají umístit. 
Tento zajímavý nápad tak nelze provést…

Stavba dopravního terminálu běží dle harmo-
nogramu, uvedení do provozu předpokládáme 
počátkem roku 2020.

Po Velikonocích začne rekonstrukce vodovodu 
v ulicích Lipová, Růžová, U Janovického poto-
ka. Jde o obnovu více než 80 let starého vodo-
vodu. V lokalitě se významně zlepší kvalita do-
dávky vody. Akce je financovaná z výnosů tržeb 
vodného.

Chodník do Kostelce bude dokončen v polo-
vině května.

V lesíku Brdce je dokončen Karkulčin háj – 
venkovní posilovna pro děti i seniory.

Výběrové řízení na dokumentaci pro stavbu 
vodovodu v místních částech je připraveno k vy-
hlášení. Po projednání v radě bude vyhlášeno.

Na tenisových kurtech je dokončena nová klu-
bovna.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Výstavbu komunikace Pod Studánkou prove-

de firma Laros s.r.o za 1 301 774,32 Kč bez 
DPH.

•  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností  
Diostav s. r. o. k zakázce Zbořený Kostelec – 
Brodce, chodník podél silnice III/1068. Doda-
tek mění cenu díla o 82 917,94 Kč bez DPH 

na základě změnových listů č. 1 – 4. Důvodem 
změn je především likvidace suti v místech pro 
uložení kanalizace.

•  Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systé-
mu Pražské integrované dopravy (linka PID  
č. 339) - spolufinancování ztráty na rok 2019.

•   Atestace dlouhodobého řízení informačních 
systémů veřejné správy. Práce provede Equica, 
a.s. za cenu 21.175  Kč.

•  Výstavbu a oprava chodníků, opravu oploce-
ní u MŠ v Týnci nad Sázavou provede BE-
NESOLAR s.r.o za cenu 2 633 593,10 Kč 
bez DPH. Jde o úseky chodníků U Zelených 
vrat podél MŠ, chodník Komenského kolem 
čp. 495-497, nový chodník mezi poliklinikou 
a parkovištěm

Byly poskytnuty dary a dotace
•   Osadnímu výboru Čakovice bude poskytnut 

dar na akce pro veřejnost ve výši 21.000 Kč
•  Osadnímu výboru Pecerady bude poskytnut 

dar na akce pro veřejnost ve výši 10.000 Kč
•  Osadnímu výboru Podělusy bude poskytnut 

dar na akce pro veřejnost ve výši 15.000 Kč
•   Osadnímu výboru Krusičany bude poskytnut 

dar na akce pro veřejnost ve výši 9.000 Kč
•  Osadnímu výboru Chrást nad Sázavou bude 

poskytnut dar na akce pro veřejnost ve výši 
15.000 Kč

•   Osadnímu výboru Chrást nad Sázavou sídli-
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Pořád se něco děje …
Prvňáčkové naplní 
dvě třídy

klubovna na tenisových kurtech  
je dokončena

Rekonstrukce vodovodu ve starém týnci začala

K zápisu do první třídy Základní školy 
v Týnci nad Sázavou přišlo celkem 63 dětí. 
Do školy nastoupí 48 z nich a naplní dvě 
třídy. Jednu na nové a jednu na staré ško-
le. 12 předškolákům by přípravu na školní 
docházku měla usnadnit přípravná třída, 
kterou základní škola od září zřizuje. Děti 
si díky ní lépe zvyknou na školní režim, 
seznámí se s prostředím, s učiteli a nástup 
do první třídy zvládnou o to snadněji. 

lm

Tenisté a volejbalisté mají nové zázemí. 
Na tenisových kurtech vyrostla nová vy-
tápěná klubovna se sociálním zařízením, 
kuchyňkou a skladem. Upraveny byly i při-
lehlé venkovní prostory, které doplnila 
nová dlažba. Stavbu provedl vítěz výběro-
vého řízení, firma Sypos, za cenu 2 731 483 
korun bez DPH.

lm

Týká se ulic Lipová, Růžová a U Janovického 
potoka. Zahájena byla v minulých dnech a po-
trvá 3 měsíce. Stavba si vyžádala nutná dopravní 

omezení. Do ulic je zákaz vjezdu, parkování před 
hotelem je vyhrazeno jen pro obyvatele uzavře-
ných částí. Rekonstrukci vodovodu provádí fir-

ma LAROS, vítěz výběrového řízení, za cenu 
2 950 120 korun bez DPH. Hradí ji město.  

lm

Dlouhotrvající sucho se podepsalo i na stavu 
zeleně v našem městě. Některé stromy uschly, 
a to i přesto, že jsme je pravidelně zalévali. 
Některé odešly věkem, některé napadli škůdci 
a musely být pokáceny, aby nenakazily ty zdra-
vé, případně neohrozily pádem suchých větví 

obyvatele města. I proto se město rozhodlo 
zpracovat pasport zeleně, zjistit skutečný stav 
každého stromu na jeho území a především 
zajistit, aby o stromy bylo pečováno tak, jak 
konkrétní druh vyžaduje. S tím nám pomo-
hou odborníci. V nejbližší době Český svaz 
ochránců přírody Vlašim provede ošetření 
aleje v Chrástu sídlišti pod kurty a zabezpečí 
i zdravotní prořez vzrostlých stromů v lokalitě 
za mateřskou školou a v ulici Jílovská. Toho se 
dočkají také lípy v týneckém sídlišti a borovi-
ce v Sadové ulici.

Sice máme les pár kroků od domu, i městu 
ale stromy moc sluší. Proto ČSOP Vlašim vy-
sadí v Týnci a městských částech desítky no-
vých stromů a keřů. V Chrástu u kurtů sakury, 
v areálu základní školy si děti za pár let budou 
moci natrhat ovoce z mladých jabloní, třešní 

a slivoní. Fotbalistům v Peceradech od horké-
ho slunce uleví stín z lip vysázených u hřiště, 
a trávníky v sídlišti ozdobí hlohy. To snad oce-
ní i ptáci a ve městě se jich po trvalém úbytku 
začne objevovat víc. Tomu by mohla dopomo-
ci i krmítka a pítka, která na podnět obyvatel-
ky Týnce vyrobí děti ve škole. 

Abychom zamezili vysychání kořenů, 
ke kmenům přidáme štěpku, která by vláhu 
měla udržet. Stromy budou opatřeny chrániči 
proti okusu a poškození při sekání trávy. Pra-
videlnou zálivku podle toho, jak který druh 
potřebuje, zabezpečí Technické služby Týnec. 

Věříme, že náš zelený Týnec bude díky těm-
to opatřením ještě zelenější a bydlení přírodě 
na dosah ještě příjemnější. 

lm

desítky nově vysazených stromů zkrášlí týnec

ště bude poskytnut dar na akce pro veřejnost 
ve výši 15.000 Kč

•  Sboru dobrovolných hasičů Krusičany bude 
poskytnut dar na oslavy 95. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů Krusičany ve výši 
20.000 Kč

•   Rytmusu Střední Čechy, o. p. s. bude poskytnut 
dar na činnost sociálních služeb a zdravotnic-
tví na rok 2019 ve výši 10.000 Kč

Rada schválila rozpočtové opatření – drobné 
úpravy rozpočtu
Proběhla valná hromada firmy Vodovody a ka-
nalizace Týnec s.r.o. Byl schválen nákup mi-
nirypadla, financován bude úvěrem ve výši 
1.000.000 Kč
Proběhly pravidelné čtvrtletní schůzky rady a ře-
ditelek škol. 

Informace ze zastupitelstva
Dubnové zastupitelstvo mimo jiné schválilo:

•   Úpravu rozpočtu města pro rok 2019. Podrob-
nosti jsou v samostatném článku.

•   Byly schváleny závěrečné účty a přezkum 
hospodaření města i svazků obcí, ve kterých 
je město členem. Auditor prověřil účetnictví 
a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

•   Tělovýchovné jednotě Týnec byla poskytnuta 
dotace 32.000 Kč na nákup mantinelů na flor-
balové zápasy do nové tělocvičny

Zastupitelstvo schválilo úpravu  
rozpočtu na rok 2019
Úprava rozpočtu reaguje na aktuální realizaci 
projektů a nezbytnou údržbu města. 
Do příjmů byly zapojeny příjmy (daně a po-
kuty), se kterými se nepočítalo a prodej majet-
ku. Zároveň se zapojuje přebytek minulých let 
ve výši 577.940 Kč. 
Do rozpočtu byl zapojen projekt Zdravé město 
II, na který jsme získali dotaci.

Další významné položky ve výdajích:
•  oprava střechy na pavilonu mateřské školy
•  vybavení nové tělocvičny - nábytek, sportov-

ní pomůcky, ozvučení - po půlročním provozu 
ve spolupráci se školou a sportovní komisí - 
doplnění nezbytných pomůcek

•  oprava sociálních zařízení v poliklinice
•   údržba veřejné zeleně - zejména jde o ošetření 

vzrostlých stromů, rizikové kácení a novou vý-
sadbu za pokácené stromy

•   likvidace odpadů - doplnění očekávaných ná-
kladů dle skutečnosti roku 2018. Nárůst je 
především u likvidace bio, plastů a papíru, kde 
narůstá množství  a četnost svozů odpadů

•  památník legionářům v Krusičanech - aktivita 
hasičů a osadního výboru v Krusičanech

•   veřejné osvětlení – modernizace osvětlení 
v místech, kde dosud chybí, likvidace starých 
stožárů

V součtu se výdaje navýšily o 6.159.430 Kč.
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„Bezpečnost obyvatel města a městských částí je pro 
vedení radnice v pořadí důležitosti na jednom z prv-
ních míst,“ říká starosta města Martin Kadrnožka.

I proto v současné době probíhá výstavba chod-
níku do Zbořeného Kostelce a realizace chodní-
ků do Pecerad a Chrástu je v projektové přípravě.

V roce 2020 by měla být vydána stavební povo-
lení a následně začít stavba. Vedení města doufá, 
že nové chodníky budou pro jeho obyvatele stejně 
přínosné, jako už postavené chodníky z Chrástu 
do Týnce, v Čakovicích, na Brodcích, a právě re-
alizovaný do Kostelce.

Je také podaná žádost o dotaci na připravenou 
stavbu chodníku do Podělus. „To je akce za 18 

milionů korun. Žádost o dotaci jsme podali, a když 
budeme úspěšní, tento rok zahájíme stavbu. Pokud 
se nám nepodaří vyřídit dotaci v takovém termínu, 
abychom mohli začít letos, zahájíme stavbu na jaře 
příštího roku. Když by naše žádost letos neuspěla, 
budeme o dotaci žádat znovu,“ upřesnil Martin 
Kadrnožka. V první etapě bude postaven chod-
ník od pily na začátek Podělus. Rekonstrukce se 
dočkají i chodníky a komunikace v novém Týnci. 
V nejbližší době začnou opravy chodníků u škol-
ky a kolem domu čp. 495-497 v Týnci. V červnu 
bude proveden nový asfaltový povrch komunika-
ce v délce přibližně 250 metrů v Chrástu vesnici 
Pod Studánkou, a také se propojí novým chodní-

kem parkoviště pod úřadem s poliklinikou.
V přípravě je i výstavba chodníku Na Hlinkách 

u garáží. Za zmínku stojí i nová kontejnerová stá-
ní na tříděný odpad. Ta se staví v Chrástu vesnici, 
v Chrástu sídlišti u kurtů a v ulici Komenského 
v Týnci. V letošním roce tak do oprav chodní-
ků a komunikací jde přibližně 5 milionů korun 
z rozpočtu města. 

Další 4 miliony budou použity na chodník 
do Zbořeného Kostelce a 18 milionů na chodník 
do Podělus. Na tyto stavby je přidělena 50% do-
tace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 
spolufinancování je z rozpočtu města.

lm

Na památku legionářů, kteří během prv-
ní světové války bojovali v legiích v Rusku, 
Francii a  Itálii za vznik samostatného Česko-
slovenska, bude stát v Krusičanech nový po-
mník. O jeho realizaci požádal vedení města 
krusičanský osadní výbor. Legie měly celkem 
přes 140 000 dobrovolníků a prokazatelně 16 
z nich se narodilo nebo žilo v Krusičanech. 

Ve spolupráci s historikem Jiřím Dvořákem 
byl vypracován jejich jmenný seznam, který 
kameník a sochař Roman Lutz tesá do opra-
covaného kamene. K slavnostnímu odhalení 
díla, v ceně 250 tisíc korun hrazené městem, 
dojde v Krusičanech 28. června při příležitos-
ti oslav 95. výročí místního hasičského sboru.

lm

Krásné jarní dny lákají na procházky do přírody. Nyní k nim 
můžeme přidat i další zdravý pohyb, a to cvičení v nové lesní 
tělocvičně v lesíku Brdce. Instalace laviček, herních prvků, posi-
lovacích strojů a odpadkových košů byla dokončena. Tělocvična 
v přírodě nabízí dětem, dospělým, a to dokonce i těm dříve naro-
zeným, spoustu možností k zábavě, k pohybu i poznání. V lesíku 
najdeme žebřiny, hrazdy, trenažery, lezecké sestavy. Zahrát si mů-
žeme pexeso, i když obrázkové kartičky jsou oproti těm papírovým 
o poznání větší. Mravence si prohlédneme pod obří lupou, díky 
kaleidoskopu objevíme, kolik má svět barev. Mrňata určitě s ra-
dostí využijí houpačky, rodiče pak lavičky, protože se dětem nebu-
de chtít domů, a pejskaři budou rádi za odpadkové koše na úklid 
po svých miláčcích.

Karkulčin háj, jak se nový projekt jmenuje, město staví z dotace 
z Programu rozvoje venkova společnosti Posázaví o.p.s.

lm

Od Masarykova mostu až do kempu se pro-
jedeme po nové upravené stezce, kterou doplní 

i altánek pod parkovištěm městského úřadu. 
K realizaci akce, která bude částečně hrazena 

pomocí dotace, by mělo dojít v příštím roce. 
Odhadované náklady jsou 2 miliony korun, 
výše dotace zatím není zřejmá. Starosta Martin 
Kadrnožka upřesnil: „Jde o investici do rekreační 
funkce této lokality a věřím, že pro obyvatele Týnce 
přínosnou. Výhled z altánu na řeku a na hrad bude 
jistě přitažlivý při nedělní procházce rodičů s dět-
mi, ale ocení ho i dříve narození občané, kteří si 
na lavičkách odpočinou a popovídají o tom, jak jde 
život.“ Podél cesty budou umístěny hravé nauč-
né tabule, díky nimž se nejen děti dozví spoustu 
zajímavostí ze života zvířat i rostlin v této oblas-
ti. Součástí stavby jsou kromě altánku a zpevně-
né stezky kolem řeky také 4 schodiště, 10 laviček  
a 3 informační panely. Zatím je akce ve fázi 
projektu.

lm

nové chodníky

Pomník legionářů v krusičanech

venkovní tělocvična  
v lesíku brdce 

naučná stezka u řeky
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Začátkem roku 2017 začalo město s realiza-
cí projektu Týnec nad Sázavou – Zdravé měs-
to pro všechny. Co vlastně znamená pojem 
Zdravé město? Starosta Martin Kadrnožka 
upřesňuje: „Zdravé město se zabývá všemi ob-
lastmi života, které mohou mít vliv na zdraví 
a pohodu. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale 
zejména o pocit spokojenosti jeho obyvatel. Pro-
to jsme si dali za cíl neustále zlepšovat životní 
podmínky v našem městě a zvyšovat tak kvalitu 
života nás všech. Samozřejmě to musí jít ruku 
v ruce s respektováním principů udržitelnosti, 
tedy toho, aby podmínky pro kvalitní život byly 
zachovány v dlouhodobém horizontu i pro další 
generace.“ 

Zdravá města, obce a regiony v České re-
publice jsou již od roku 1994 zastřešeny 
asociací Národní síť Zdravých měst ČR 
(NSZM). Jejich základní myšlenkou je další 
rozvoj otevřeného, vzkvétajícího, nápaditého 
města pro kvalitní život občanů, umožňující 
jejich aktivní podíl při rozhodováni o místě, 

kde žijí. Týnec nad Sázavou se ztotožňuje 
s myšlenkou, že je městem pro všechny ge-
nerace a spolu s Vámi veřejnou správu mění 
ve veřejnou službu. To znamená, že Váš názor 
má sílu. Všechna důležitá rozhodnutí proto 
řeší spolu s Vámi, občany, formou komunit-
ního plánování, pravidelného setkávání s ve-
řejností, diskuzemi nad strategickým plánem. 

Jak poznáte, že žijete  
ve Zdravém městě? 

•  zapojujeme veřejnost do plánovacích proce-
sů, komunikujeme, vytváříme partnerství – 
čeká nás veřejné fórum v září, spolky stme-
lujeme v komisích

•  sdílíme své zkušeností a vyměňujeme si 
dobrou praxi – jezdíme na školy Zdravých 
měst, jsme aktivní ve svazku obcí Týnec-
ko, setkáváme se na společných projektech 
v Posázaví, chystá se společné setkávání Jí-
lové, Bystřice, Sázava, Neveklov, Benešov – 
města zapojená do „Zdravých měst“

•  zavádíme metody kvality pro efektivní práci 
úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti 

•  pořádáme osvětové kampaně – Den Země, 
Dny zdraví

•  realizujeme projekty a akce pro podporu 

zdraví – Na kolo jen s přilbou, Bezpečná 
cesta dětí do školy, přednášky v DPS, U3V, 
dopravní soutěž. 

•  podporujeme neziskový sektor - vyhlašuje-
me grantový systém na podporu aktivit or-
ganizací, podporujeme je při realizaci jejich 
aktivit, činnosti 
V současné době pro Vás zpracováváme 

koncepci pro rozvoj kultury, volného času 
a sportu. Proto nás zajímá, jak to vidíte Vy. Vy 
víte nejlépe, co kde by se mělo zlepšit, změ-
nit. Je nás téměř 5 700. Je fakt, že někteří ještě 
nemluví, ale přesto ptát se každého zvlášť, by 
zabralo hodně času. I proto jsme pro Vás při-
pravili dotazník, díky němuž se k nám Vaše 
myšlenky a představy o trávení volného času 
dostanou rychleji. Jeho vyplnění Vám zabere 
pár minut. Výsledky a závěry, které z Vašich 
anonymních dotazníků vyplynou, budou 
sloužit jako jeden z podkladů při tvorbě kon-
cepce pro rozvoj kultury, volného času a spor-
tu. Dotazník můžete do 24. května 2019 ode-
vzdávat v podatelně městského úřadu nebo 
v knihovně. Je také možné ho vyplnit elektro-
nicky do 30. dubna 2019 na adrese: Koncepce 
města Týnce na Sázavou. 

lm

Fond rozvoje bydlení

Společně vytváříme město, kde je radost žít 

Město Týnec nad 
Sázavou vypisu-
je výběrové říze-
ní na poskytnutí 
půjčky z „Fondu 
rozvoje bydlení“. 
Prostředky fondu 

je možné používat k poskytování zápůjček 
při úroku 5 % p. a., a nejdelší splatnosti 5 let. 

Adresáty mohou být pouze subjekty, tj. fyzické 
a právnické osoby, které vlastní stavby pro by-
dlení nebo samostatné byty na území města, 
a které přijmou závazek poskytnutou zápůjč-
ku, podle stanovených a ve smlouvě uvede-
ných pravidel, ve prospěch těchto staveb pro 
bydlení nebo samostatných bytů použít.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno 
na úřední desce města a ve vývěskách jeho 

místních částí. Žádost o účast ve výběrovém 
řízení se podává městskému úřadu na pře-
depsaném formuláři do 28. května 2019 
do 14:00 hodin.

Formulář obdrží žadatel v podatelně měst-
ského úřadu nebo na městské webové stránce 
v sekci Formuláře.

lm

dopravní terminál
Stavba dopravního terminálu probíhá podle harmonogramu. Dokončená je spodní 

stavba, osazena retenční nádrž, přeloženo bylo i vedení elektra a potrubí splaškové 
kanalizace. Probíhají práce na nových komunikacích a skončila betonáž zabezpečení 
středotlakého plynovodu. Nový dopravní terminál by měl být předán do užívání 
začátkem příštího roku. 

lm
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sociodemografické otázky

1. Kolik je Vám let? 
a. 15-29 let
b. 30-39 let
c. 40-49 let
d. 50-59 let
e. 60-69 let
f. 70 a více let

2. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
Základní vzdělání
Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vyšší odborné
Vysokoškolské

3. V jaké místní části žijete? Vyberte jednu z možností.
Brodce
Čakovice
Chrást nad Sázavou
Krusičany
Pecerady
Podělusy
Zbořený Kostelec
Týnec nad Sázavou

A. SPORt ve MěStě
1. Jakým sportovním aktivitám se v Týnci nad Sázavou 
věnujete? Vypište

2. Jaká sportovní aktivita Vám v Týnci nad Sázavou chybí 
a musíte proto jezdit mimo město?

3.  Uveďte 3 sportovní akce/události, které považujete  
v Týnci nad Sázavou za nejzajímavější.

1.
2.
3.

4.  Uveďte 3 sportovní zařízení, která považujte v Týnci 
nad Sázavou za nejlepší.

1.
2.
3.

5.  Jaká výstavba, modernizace či rekonstrukce objektu 
sloužícího ke sportovním účelům se v posledních  
10 letech ve městě mimořádně vydařila a proč (u každé 
takové investice uveďte stručné odůvodnění).

1.
2.
3.

6. Jaké nové sportovní aktivity byste ve městě uvítali? 
1. in-line dráha
2. fitness
3. koupaliště
4. kluziště
5. lezecká stěna
6. Jiné

7.  Uveďte 3 konkrétní spolky působící v oblasti sportu, 
které podle Vašeho názoru nejvíce přispívají k zlepšení 
sportovního vyžití ve městě.

1.

dOtAZnÍk 
koncePce sPortU a koncePce kUltUry  

A vOLnÉHO ČASu MěStA tÝneC nAd SÁZAvOu
Vážení spoluobčané,
Týnec nad Sázavou sestavuje koncepci sportu a koncepci kultury a volného času. Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci formou zapojení 

se do dotazníkového šetření. Dotazník je rozdělen na dvě tematické části. Cílem první oblasti je zjistit spokojenost, preference, potřeby a před-
stavy občanů města Týnec nad Sázavou v oblasti sportu, druhá část je zaměřena na oblast kultury. 

Průzkum je realizován v podobě krátkého dotazníku, jehož vyplnění Vám nezabere více než 20 minut času. Odpovědi, prosím, křížkujte, pří-
padně doplňte vlastní komentáře. Dotazník je anonymní a závěry tohoto šetření budou sloužit jako jeden z podkladů při tvorbě koncepcí města. 
V případě potřeby se obracejte na Martinu Höhnovou, odbor projektového řízení Městského úřadu Týnec nad Sázavou (tel: +420 774 616 600, 
hohnova@mestotynec.cz). Dotazníky můžete odevzdávat do 24. 5. 2019 na podatelně městského úřadu nebo v knihovně. Dotazník je možno 
vyplnit i elektronicky na adrese https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/koncepce-mesta-tynec/ (do 30. 4. 2019), odkaz a informace k do-
tazníku jsou uvedeny i na webu a Facebooku města.

Předem děkujeme za vyplnění.
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2.
3.

8.  Odkud získáváte informace o konání sportovních akcí 
v Týnci nad Sázavou? 

a. Webové stránky města
b. Facebook města
c. Zpravodaj města Týnecké listy
d. Vývěsní tabule a plakátovací plochy
e. Webové stránky spolků
f. Jiné, vypište: 

g. Žádné jsem nevyužil/a

9.  Odkud získáváte informace o možnosti využití  
sportovních zařízení v Týnci nad Sázavou? 

a. Webové stránky města
b. Facebook města
c. Zpravodaj města Týnecké listy
d. Vývěsní tabule a plakátovací plochy
e. Osobní kontakt
f. E-mailová korespondence
g. Jiné, vypište:
 
h. Žádné jsem nevyužil/a

10.  Co byste z hlediska rozvoje sportovního vyžití v Týnci 
nad Sázavou změnili, pokud byste měli možnost?  
Vypište

11.  Další sdělení a náměty k sportovnímu vyžití  
v Týnci nad Sázavou. Vypište

b. kuLtuRA A vOLnÝ ČAS ve MěStě
12.  Jaké kulturní akce v Týnci nad Sázavou navštěvujete? 

Vypište

13.  Uveďte typ kulturních/volnočasových aktivit či zaří-
zení, které Vám ve městě chybí. Vypište

14.  Uveďte 3 kulturní/volnočasové akce, které považujete 
v Týnci nad Sázavou za nejzajímavější.

1.
2.
3.

15.  Jaká 3 kulturní/volnočasová zařízení nejčastěji  
navštěvujete?

1.
2.
3.

16.  Jaký nový typ koncertu/představení/akce byste ve 
městě uvítali? Vypište

17.  Uveďte 3 konkrétní spolky působící v oblasti kultu-
ry/volnočasového vyžití, které podle Vašeho názoru 
nejvíce přispívají k zlepšení kulturní/volnočasového 
vyžití ve městě.

1.
2.
3.

18.  Odkud získáváte informace o konání kulturních/ 
volnočasových akcí v Týnci nad Sázavou? 

a. Webové stránky města
b. Facebook města
c. Zpravodaj města Týnecké listy
d. Vývěsní tabule a plakátovací plochy
e. Webové stránky spolků/kulturních subjektů
f. Jiné, vypište: 

g. Žádné jsem nevyužil/a

19.  Odkud získáváte informace o možnosti využití kul-
turních/volnočasových zařízení v Týnci nad Sázavou? 

a. Webové stránky města
b. Facebook města
c. Zpravodaj města Týnecké listy
d. Vývěsní tabule a plakátovací plochy
e. Osobní kontakt
f. E-mailová korespondence
g. Jiné, vypište: 

h. Žádné jsem nevyužil/a

20.  Co byste z hlediska rozvoje kulturního/volnočasové-
ho vyžití v Týnci nad Sázavou změnili, pokud byste 
měli možnost? Vypište

21.  Další sdělení a náměty ke kulturnímu/volnočasovému 
vyžití v Týnci nad Sázavou. Vypište
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Volby se uskuteční v pátek 24. května a v sobotu 25. května 2019. Přijďte zvolit naše zástupce a reprezentanty do Evropského parlamentu. I na Vás záleží, jak 
bude Českou republiku vnímat svět. I na Vás záleží, jak my budeme žít v Evropě.

Městská policie Týnec nad Sázavou zasaho-
vala v uplynulých dnech u nálezu nevybuchlé 
munice u jezu v Podělusích, řešila černý od-
běr elektřiny ve Zbořeném Kostelci, ale i útěk 
stáda koz v Chrástu. Také pomáhala urovnat 
manželské neshody, když se v Týnci popral 
manželský pár. Rvaček ostatně bylo víc. Po-
prali se lidé před bowling barem i před Spole-
čenským centrem. I tam policisté zasahovali. 
Kromě toho pomohli dopadnout pachatele 
vloupání do chaty, řešili krádež dřeva i požár 
uskladněného dřeva a do třetice i oheň, kte-
rý si rozdělala parta lidí v lese za garážemi. 
Hledali ztracené psy, odchytávali zatoulané 
psy, a asistovali u likvidace uhynulého divo-
kého prasete a nutrie. Kontrolovali i pejskaře, 
zda po svých miláčcích uklízí to, co na zem 

ve městě určitě nepatří. Pomáhali při likvidaci 
následků velkého větru – popadané stromy, 
dopravní značky, houkající alarmy. Řešili špat-
né parkování, usměrňovali dopravu, hlídkovali 
na přechodech a besedovali s dětmi z družiny. 
Začátkem dubna pak policisté dostali dárek. 
Staré pistole z roku 1970 nahradily zcela nové 
zbraně ČZ vzor P10 C. 

lm

Městská policie nabízí obyvatelům 
Týnce nad Sázavou a přilehlých částí 
možnost zvýšeného dohledu nad jejich 
domy v době nepřítomnosti majitelů. 
Pokud například odjedete na dovolenou, 
strážníci budou v rámci své služby váš 
dům kontrolovat, a vy se o případných 
problémech okamžitě dozvíte. 

Podrobné informace vám poskytne 
velitel městské policie 
Tomáš Klenovec, telefon 721 285 073.

Auta z garáží vyvezli i sváteční řidiči a dě-
tem sluníčko vlilo do těla ještě více elánu. To 
je nebezpečná kombinace především pro nej-
mladší účastníky silničního provozu. Jak říká-
valy naše babičky: „Děti jsou jak z divokých 
vajec.“ Svědčí o tom i příhoda, která se stala 
před pár dny u staré školy. Babička doprová-
zela malého školáčka na vyučování. Povídali 
si a ve chvíli, kdy se přiblížili k přechodu, se 
klučík svému doprovodu vytrhl a vletěl přímo 
před projíždějící ohromný popelářský vůz. 
Naštěstí bleskurychle zareagoval strážník tý-
necké městské policie dohlížející u přechodu 

a chlapce duchapřítomně strhl za batoh zpět 
na chodník. Rozbrečel se kluk i babička. Ten-
tokrát to dobře dopadlo. 

Mysleme na to, až sedneme za volant. Děti 
jsou všude, naštěstí. Ale u silnice to opravdu 
není správné místo na hraní. Tento apel míří 
i k rodičům. Promluvte se svými dětmi. Nejen 
s těmi nejmenšími, které nemají pravidla bez-
pečného pohybu v dopravním provozu ještě 
zažitá. I takový puberťák, zahleděný do mo-
bilu, nevidí, neslyší. Znovu a znovu svým 
potomkům vysvětlujme, že auta jsou opravdu 
silnější a velmi rychlá, a střet s nimi pro ně 

znamená minimálně pár dnů v nemocnici. 
Pokud to dobře dopadne… 

lm

volby do evropského parlamentu

Ze svodky městské policie 
Městská policie 
nabízí dohled  
nad domem

Jaro zvýšilo nebezpečí na silnicích
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Objemný a nebezpečný odpad, ke kterému 
se vysloužilá lednice určitě řadí, patří do sběr-
ného dvora, a ne do nebo vedle kontejneru 
před domem. O sprchovém koutu ani nemlu-
vě. Naopak papírovým kartonům by to moc 
slušelo víc v kontejneru na papír, než vedle 
popelnice. A měly by se dát až dovnitř, neje-
nom tak, jak je zřejmé z přiložené fotografie. 
Přemluvme vlastní pohodlnost. Děláme to 
pro sebe. Taková dekorace oko nepohladí a do 
přírody nepatří. Květiny jí sluší víc…

lm

Po vánočních prázdninách přišla paní uči-
telka s nápadem, že bychom se mohli zapo-
jit do programu České spořitelny – Abeceda 
peněz, který je zaměřený na rozvíjení finanční 
gramotnosti dětí. Zkrátka si založíme jako 
třída firmu, půjčíme si z banky nějaké peníze 
do začátku a pokusíme se vydělat si na školní 
výlet do Jump Arény v Praze.

Ve středu 20. března jsme se vydali do be-
nešovské pobočky České spořitelny, která 
pro nás připravila velmi zajímavý program. 
Prohlédli jsme si celé prostory banky včet-
ně bezpečnostních schránek, naši průvodci 
bankovním programem Abeceda peněz nám 
vysvětlili a ukázali, jak funguje bankomat, 
předvedli počítačku bankovek a mincí a spo-
jili jsme se přes videohovor s pracovníkem 
z Ostravy.

Při krátkém kvízu jsme se dozvěděli spous-
tu zajímavých informací o bankovkách, nej-
větších mincích na světě, ale i o tom, jak má 
fungovat správná firma. Zvolili jsme si tedy 
ředitele, finanční i marketingové manažery, 

ale především název firmy (VYRPRO – vy-
rábíme, prodáváme ve 4. A a KITCHENE-
TTE ve 4. B). Naši vedoucí pracovníci poté 
podepsali smlouvu – žádost o půjčku. Bohu-
žel si ji pečlivě nepřečetli a dodatečně zjistili, 
že musíme vrátit půjčenou částku, ale ještě 
jsme se také zavázali, že vrátíme hodně peněz 
navíc, upečeme buchty pro všechny zaměst-
nance a koupíme všem zaměstnancům nový 
model iPhonu. Naštěstí byla paní z banky tak 
moc hodná, že tento dodatek smlouvy, napsa-
ný velmi drobným písmem, škrtla. Všem se 
nám opravdu ulevilo.

Naším společným cílem je nyní splatit vy-
půjčené peníze a vydělat si na výlet do Prahy. 
Snažíme se vyrobit co nejvíce pěkných věcí 
tak, abychom měli co nejmenší náklady a ma-
ximální zisk.

Zveme vás všechny tímto na prodejní 
jarmark, který se bude konat ve čtvrtek  
23. května od 11 do 15 hodin (nebo dokud 
vše neprodáme) před pobočkou České spo-
řitelny v Týnci nad Sázavou. Přijďte nás 

podpořit! Firma VYRPRO a KITCHENE-
TTE se na vás moc těší!

  žáci 4.A a 4.B

takhle ne! 

Abeceda peněz

bruslení 4.A a 4.b
Na začátku března jsme zahájili lekce bruslení. Všichni se těšili. Než 

jsme šli na led, museli jsme se rozjezdit. Na prvním bruslení jsme se roz-
dělili do třech skupin. Nejlepší skupina měla Tadeáše, 2. skupina měla 
Ondru. Ti, co neumí úplně nejlépe jezdit, měli pomocníky. Učili jsme se 
bruslit, brzdit a zvedat se z ledu, naopak jsme se odnaučili brzdit o man-
tinel a padat na kolena. Hráli jsme také různé hry na ledě např. rybičky, 
volejbal, fotbal a mrazíka. Pokaždé byla velká legrace a naštěstí si nikdo 
nezlomil nohu. Paní učitelky nám pomáhaly a jezdily okolo nás jako pra-
vé krasobruslařky. Moc se nám tam líbilo a chtěli bychom mít lekcí více. 
Děkujeme moc všem rodičům, kteří s námi jezdili, a také děkujeme tre-
nérům: Ondrovi, Tadeášovi, Matyášovi a Tomášovi.

Žáci 4.A a 4.B

Pondělí 8.00 – 11.00    12.00 – 14.00
úterý 8.00 – 11.00    12.00 – 16.30
Středa 8.00 – 11.00    12.00 – 14.00
čtvrtek zavřeno 12.00 – 16.30
Pátek 8.00 – 11.00    12.00 – 14.00

Každá sudá sobota: 
(od 4. 5. do 14. 10. 2019)

OtevÍRACÍ dObA
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Naše sedmnácté nocování s pohádkami pro-
bíhalo „Ve víru tance!“ Ať to bylo Ramsam-
sam, Sofia nebo Street dance, děti tancovaly 
jako o život. Ale noc byla pestrá – navštívil nás 
sám pan H. Ch. Andersen se svými pohádkami 
a přinesl dětem plné koše kouzelných rostlinek 
z pohádkové země. Děti je zasadily před kni-
hovnou, jen se přijďte podívat, jak je to hezké.

S Petrem, rozpustilou Šmoulinkou a rozváž-
ným taťkou Šmoulou si děti krásně zašmouli-
ly, S Janem Lucemburským a králem Karlem 
hledaly poklad, s tátou a mámou zaháněly zlé 
sousedy a vyhnaly i bacily, na hradě čekala stra-
šidla s několika úkoly. Prostě spousta a spousta 
legrace. 

Co nás asi čeká příští rok?
Ivana Nováková, vedoucí knihovny

ZÁkLAdnÍ uMěLeCkÁ ŠkOLA 
J. SukA beneŠOv
pobočka Týnec nad Sázavou

pořádá zápis žáků
na školní rok 2019 – 2020

HudebnÍ ObOR
3. 6. a 5. 6. 2019 od 13 do 17 hodin

Zápis se koná v Benešově v učebně č. 17, 1. patro.
Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce, která se 
skládá:

• z rytmického cvičení (tleskání)
• intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny) 
• zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň) 

Na pobočce Týnec se vyučují tyto nástroje: klavír, 
keyboard, akordeon, zobcová a příčná flétna, klarinet, 
kytara, saxofon, zpěv.  
Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh, 
tenor, pozoun, tuba, bicí nástroje) se vyučují v Základní 
umělecké škole J. Suka Benešov. 
Taneční, literárně - dramatický a výtvarný obor se vyu-
čují pouze v Benešově.

noc s andersenem 2019

Ondřej Havelka  
a jeho Melody Makers

pátek 1. 11. 2019 od 19 hodin
Společenské centrum Týnec

VÁS ZVE  
NA PODZIMNÍ KONCERT

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

Vstupné
390 KčPředprodej vstupenek od května 2019:  

Turistické informačním centru Týnec 
Klusáčkova 2, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

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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Festival pro děti a jejich rodiče vznikal jako 
myšlenka už dlouho, ale stále to bylo jen 
ve fázi snění a představ, až do září 2018. To 
jsem sledovala na Instagramu příspěvky své 
známé Pavly „Jantar“ Dandové. Virtuálně 
jsme se znaly od roku 2014, kdy se mně naro-
dila dcerka Pavlínka a jí dvojčátka „Jantarky“. 
Osobně jsme se setkaly jen párkrát, ale to vů-
bec nevadilo. Ráda jsem četla její blog Back 
on trees a doporučovala ho ke čtení dalším li-
dem. Když onemocněla, fandila jsem jí celým 
srdcem.

Příběh svého života s nemocí sdílela právě 
na Instagramu až do konce, který nastal první 
podzimní den 23. září.

V tu chvíli jsem si uvědomila, jak Jantar žila 
naplno každý okamžik. Jak nezahálela, ale rov-
nou jednala, dělila se s nadšením o svá zjištění 
a zkušenosti s dvojčaty, jak se obouvat, jak si 
(ne)mýt hlavu, jak vyrobit či ušít po amatérsku 
nějaké drobnosti...

Tak právě založila i Nadační fond S lehkou 
hlavou. Bez otálení a po hlavě :)

A já si řekla, že je zbytečné se bát a čekat 
v koutě a navrhla jsem kolegyním v našem 
mateřském centru Motýlek, že uspořádáme 
festival. Všechny se nadchly a se začátečnic-
kým entuziasmem jsme se na to vrhly.

Název jsme vybraly i s ohledem na nadač-
ní fond, kterému chceme věnovat výtěžek ze 
vstupného a tomboly, a přitom i evokuje po-
hodový jarní den s rodinou S LEHKOSTÍ 
MOTÝLKA. 

Lída Klimusová

PřÍběH PAvLy dAndOvÉ
Její život se dvakrát obrátil vzhůru nohama. 

Poprvé to bylo v roce 2014, když se ukázalo, 
že čeká dvojčátka. Odmítla zažité představy 
o tom, že být mámou dvojčat je jen neustálá 
honička, a začala si dělat věci po svém. Ná-
sledující roky prostřednictvím svého blogu, 
a jako lektorka, pomáhala dalším rodinám 
s novorozenými dvojčaty, aby nemusely znovu 
prošlapávat cestu, kterou si musela najít.

Druhá obrátka přišla v roce 2016. Zašla k lé-
kaři kvůli bolestem a bouli za krkem a věci 
nabraly spád. Vzácný druh rakoviny s prav-
děpodobností výskytu 1:10 000 000 ji stál pět 
obratlů a život nenarozeného syna.

Lékaře udivovalo, jak rychle se zotavila 
po náročných operacích. Z nemocnice, místo 

odjezdu na vozíku, odbíhala. Vždyť ji doma 
čekaly holky…

Pár měsíců po poslední operaci se rakovina 
vrátila. Po okamžitém nasazení chemoterapie 
měla začít biologická léčba. Alternativou by 
byla jen další radikální chemoterapie, naděje 
na úspěch by byla o 50 % nižší. Jenže pojišťov-
na odmítla dražší léčbu uhradit. A zákon jí to 
umožňoval. A tak Pavla vyrazila do boje a ce-
lou věc zveřejnila. V dalších dnech s velkým 
šokem zjistila, kolik vážně nemocných prožívá 
něco podobného. Takže i když pojišťovna ná-
zor na úhradu její léčby změnila, dala si za cíl 
pomoci aspoň části těch, kteří to štěstí (zatím) 
neměli. Darovat jim čas. Protože ten je pro 
nemocné rodiče nejvzácnější a nenahraditelný.

Pavlin čas vypršel 23. září 2018. Kromě po-
citu ztráty a krásných vzpomínek nám zane-
chala důležitý úkol. Darovat čas těm, kteří jej 
nutně potřebují. Rodičům a dětem, pro které 

je každý další společný den tím nejvzácnějším 
darem.

A proto chceme za naše mateřské centrum 
také něco udělat, a tím je právě zmíněný fes-
tival. Budeme moc rády, když přijdete, uži-
jete si hezký den ve společnosti svých dětí 
a pomůžete tím i těm, kteří pomoc potřebují. 

Můžete si buď koupit vstupenky na festi-
val v předprodeji v Motýlku, nebo na webu  
www.mcmotylek.cz. Nebo můžete darovat 
peníze do připravené pokladničky, kdy pe-
níze předáme zástupcům Nadačního fondu 
přímo na festivalu.

transparentní účet  
nadačního fondu 
S lehkou hlavou 

115-5586080257/0100

 O FeStIvALu S LeHkOStÍ MOtÝLkA

25.kvetna 2019
od 10 do 19 hodin
zahrada Spolecenského centra

v Týnci nad Sázavou

S LEHKOSTÍ MOTÝLKA
FESTIVAL PRO RODINY S DETMI

PODIUM 

  - Kateřina ŠevidováDivadélko Koloběžka - Czech It

Folklórní soubor Kamýček - Gymnastky - DS Netopýr 

PŘEDNÁŠKY

O dětském spánku - Přirozený porod po CS - Jak s radostí vzdělávat děti 

Jak vybrat dětem botičky - Znovu objevte sami sebe

DĚTI

Malování na obličej - Skákací hrad - Výroba vlastní placky - Jazykový 

koutek - Hrací koutek MC Motýlek s pískovištěm

Koutek pro miminka

STÁNKY

Nosítka - Dětské oblečení - Přírodní kosmetika - Šátky - Hračky    

Síťovky - Barefoot botičky

Výtezek celé akce poputuje Nadacnímu fondu S lehkou hlavou.

BOHATÁ TOMBOLA

DOBRÉ JÍDLO
A PITÍ

FOTOKOUTEK

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ̌ ˇ



duben / květen  2019týnecké listy

12 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

týnečtí skauti

dÁMSkÁ JÍZdA (vÝPRAvA) SOvIČek dO tÁbORA
V pátek 1. března jsme se společně, my Sovičky, sešly na týneckém autobu-

sovém nádraží. Zde jsme nastoupily do autobusu a vydaly se vstříc našemu ví-
kendovému dobrodružství. V Benešově jsme z autobusu přestoupily na rychlík 
do Tábora, kam jsme dorazily okolo páté hodiny, zastavily jsme se v obchodě 
a nakoupily jídlo na zbytek víkendu. Jídlo jsme si rozdělily do batohů a pěšky 
pokračovaly do skautské klubovny, kde jsme celý víkend bydlely. V klubovně 
jsme si připravily spaní, navečeřely se, zahrály si pár her a šly spát.

V sobotu ráno po snídani začalo teprve to pravé dobrodružství, pěšky jsme se 
vydaly do 4 km vzdálené Zoologické zahrady v Táboře. Během cesty nás překva-
pily drobné kroupy a sněžení, které se postupně měnilo v déšť. Proto jsme usou-
dily, že výlet do zoologické zahrady nemá cenu. Tato situace vyžadovala vymyslet 
rychlé řešení, kam půjdeme. Nakonec vyhrálo Muzeum lega v Táboře, kde to 
bylo báječné. Po příchodu do muzea, jsme dostaly kartičky s čísly, ke kterým se 
ve vitrínách schovávaly pohádkové postavičky. Ty jsme poznávaly a zapisovaly, 
o jakou pohádku se jedná. Z muzea lega jsme se přesunuly do táborského Muzea 
čokolády a marcipánu, kde jsme viděly plno zajímavých „dobrot“. V místní dílně 
jsme si vyrobily čokoládové bonbony a postavičky z marcipánu, včetně našeho 
maskota - SOVY. Naši návštěvu muzea čokolády a marcipánu jsme zakončily 
v muzejní kavárně, kde měli výbornou horkou čokoládu. Bílou, mléčnou, hořkou 
i karamelovou, všechny byly skvělé! Bylo to tam naprosto úžasné.

Poté jsme se vydaly na autobus, který nás přiblížil ke klubovně. Po příchodu 
do klubovny vedoucí připravovaly večeři a my hrály hry. Po večeři část holek 
skládala slib, a protože pršelo, slibovaly u svíček. Bylo to fajn. Pak se zpívaly pís-
ničky a skautská hymna a večerka. Musíme se je doučit. Následoval volný pro-
gram a my mohly hrát naší nejoblíbenější hru, a to Městečko Palermo. 

Nedělní ráno nám zpříjemnila snídaně v podobě vánočky s marmeládou. Pak 
jsme si nechaly uplést copy a pokračovaly v nedohrané hře Městečko Palermo. 
Naobědvaly jsme se, kompletně uklidily celou klubovnu, oblékly se, nasadily 
krosny na záda a pěšky vyrazily do 7 km vzdálené Plané nad Lužnicí na rychlík 
do Benešova. Cesta utekla hrozně rychle, a to díky hře Městečko Palermo, kte-
rou jsme hrály i ve vlaku. V Benešově jsme opět přestoupily na autobus do Týn-
ce. Na týneckém nádraží už na nás čekali naši rodiče, natěšení na naše zážitky.

Celá výprava se nám moc líbila. Byl to víkend plný zážitků a dobrodružství. Už 
se těšíme na další výpravu.

Družina SOVY

běžky tAnvALd
O víkendu 16. a 17 února (který si většina z nás mohla prodloužit i o pátek 

15.) náš oddíl uspořádal již tradiční běžkovací akci v českých horách. Tato akce 
byla jako vždy určena pro všechny věkové i výkonností kategorie (od nekoruno-
vaných králů bílé stopy po začátečníky), a tomu odpovídalo i složení – měli jsme 
jak zdatné běžkaře, tak úplné začátečníky. Věkové složení již tak pestré nebylo, 
a protože se běžecká stopa patrně netěší velké oblíbenosti nejmladší generace, 
měli jsme jen 4 účastníky do 15 let.

Celkem se nás v tanvaldském autokempu sešlo 11, a hned v pátek ráno jsme 
se vrhli do stopy, povzbuzeni slunným počasím a blankytnou oblohou, která nás 
provázela i po celý zbytek víkendu. Vlakem jsme se přesunuli na polskou stra-

nu do Jakuszyc, namazali a po pár minutách instruktáže vyrazili. Všichni brzy 
poznali, že vrstvení oblečení ala cibule, které ráno provedli, nebude v krásném 
počasí zapotřebí, a tak první zastávka následovala záhy. Následně už jsme se pus-
tili plně do běžkování – každý svým tempem. Rychlejší vždy kolegiálně počkali 
na pomalejší, maximálně se pousmáli nad ztrátou rovnováhy, která nás sem a tam 
každého někdy postihla. Celkem jsme první den najezdili docela slušných 16 km, 
pěkně se opálili a večer se vlakem odebrali z Kořenova zpět do kempu. Na dru-
hý den jsme plánovali trasu o něco kratší, ale nakonec to vyšlo na dalších skoro 
20 km, které jsme však díky příznivému terénu zvládli bez potíží. Večer jsme si 
vždy společnými silami uvařili jednu velkou večeři, popovídali si nebo zahráli 
nějakou hru, která nevyžadovala mnoho, nám již chybějící, energie. V neděli jsme 
si dali od lyží pauzu a vydali se z Kořenova na pěší výlet na rozhlednu Štěpán-
ka, podobně jako desítky dalších pěších i lyžařů, které nádherný víkend vylákal 
do hor.

Příští rok se vydáme znovu a doufáme ve stejnou nebo ještě větší účast, ze-
jména těch, kteří se v našem oddíle běžkování dosud vyhýbali. O hodně totiž 
přicházejí a začít není nikdy pozdě, jak potvrzuji i já.

za skautský oddíl TYSAN Marek Skupa

 

 
 

Srdečně vás zveme na dětské letní vystoupení 
 

            
 

Přijďte podpořit nás  
-děti-  

                    
           z pěveckého       a      dramatického  

kroužku 
pod vedením Mgr.Terezy Kadlecové. 

                  
Kdy :  v neděli 26.5. 2019 od 15:00 

Kde : na sále Společenského centra TÝNEC  
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Vážení čtenáři a přátelé,
chceme Vás seznámit s činností ZO ČSCH 

Týnec.

Někteří nás znáte jen z tabulky dotací 
od města, jiní z každoroční výstavy při týnec-
kém posvícení 27. a 28. října. Během ní nám 
počasí, jak už je skoro zvykem, moc nepřálo.

Ale kdo nás navštívil, mohl zhlédnout 158 
vystavovaných králíků, 109 kusů drůbeže, kře-
pelky, husy, kachny a papoušky.

Nakonec i tradiční tombola udělala radost 
mnohdy dospělému víc než dětem.

Naši chovatelé mají úspěchy nejen doma, ale 
i na okresních a celostátních výstavách.

Přítel Müller a Hašek byli vyhodnoceni jako 
nejlepší chovatelé okresu.

Přítel Hašek získal ocenění svých holubů 
na celostátní výstavě v Lysé nad Labem.

Přítel Franěk získal dvě ceny šampiona 
za holuby v Brně.

Výčet úspěchů a jmen by zabral hodně místa 
a neradi bychom na někoho zapomněli.

Nejen životní koníček, ale i kamarádství, 
péče o zvířata i přírodu dělá dobrou organi-
zaci.

Není nás mnoho, ale zkušenosti některých 
ve svých oborech jsou na úrovni odborníků.

Jen to mládí, jako všude, schází. Rádi Vás 
mezi sebou uvítáme.

Závěrem chci poděkovat sponzorům, ve-
dení města, prodejně ZOO paní Červené, 
Dave Chrást, manželům Fialovým z Po-
dělus, paní Janě Kalfasové – Zdravá výživa 

Týnec, a také Vám návštěvníkům. Pro Vás 
akci připravujeme a Vy nás tak podporujete 
v úsilí pochlubit se naší celoroční prací.    
                                             ZO ČSCH Týnec 

Tradiční jarní pochod Posázavím – krajem Josefa Suka, letos již  
42. ročník, byl uspořádán v sobotu 13. dubna. Přes ohlášenou nepřízeň 
počasí, která se nevyplnila, přišlo na start 145 pochodníků a s nimi  
6 psích kamarádů.

Naplánované trasy, které směřovaly k Netvořicím, vedly po silnici 
jen minimálně. Pochodníci z Plzně, Turnova, Úval u Prahy, Poděbrad, 
Týnce…, si pochvalovali příjemné šlapání.

Naší další akcí je 55. ročník pochodu „Přes čtyři zámky“, který je 
zařazen do Středočeské desítky.

V září na viděnou.       
Za KČT Týnec Jarka Raková a Marie Šlesingerová

Český svaz chovatelů týnec

Malí	rybáři	Týnec	pořádají	

Letní	dětský	rybářský	tábor	
pro	děti	od	8	do	15let	

	

	

Termín:	3.	8.	–	10.	8.	2019	

Kde:	Poddubí	–	Kaliště	

Cena:	1.700,-	Kč	(ubytování	plná	penze	v	chatkách)	

Odjezd:	3.	8.	2018	ve	14:00	z	parkoviště	od	České	pošty		
(sraz	ve	13:30)	

  

Dětský rybářský tábor určený pro děti od 8 do 15. Tábor bude probíhat 
v chatkách s plnou penzí stravy. Děti budeme učit chytat ryby na rybářském 
revíru s povolením chytat bez potřeby rybářského lístku. Ryby budou vráceny 
zpět do revíru. Do chatek se vejde 5-6 osob.  

 

 

info: Přemysl Černušák, tel. 607 878 598 
rybarprema@seznam.cz 

www.malirybaritynec.webnode.cz	

 

	

Dětské	rybářské	
závody	

  
Kde: na cyklostezce pod  
Farským kopcem   

Kdy: 25. 5. 2019 od 7.00 hod. 
 

 

Pro děti je zajištěna svačina. 

Každý z účastníků si odnese hodnotnou cenu. 

info: Přemysl Černušák, 607 878 598, rybarprema@seznam.cz 

www.malirybaritynec.webnode.cz	

 

Posázavím Josefa Suka
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Následující text je společnou iniciativou vlas-
tivědného spolku a Komise pro rozvoj města 
a všichni věříme, že získá podporu. Mottem je 
zdánlivě banální věta: „Pokud je co chránit, tak 
stojí za to tak učinit“.

V naší krajině jsou pozůstatky staré cestní 
sítě. Jsou to více či méně patrné trasy kdysi vý-
znamných komunikací, které buď propojovaly 
nejbližší sídla, anebo sloužily obchodu na delší 
vzdálenosti. Někdy po nich chodíme, byť již 
nemusí sloužit svému původnímu účelu, ane-
bo se využívají jenom jako malý úsek místní 
cesty. Přestože si ani historické souvislosti ne-
uvědomujeme, tvoří paměť krajiny, něco jako 
zápis v kronice či veduta na staré rytině. Staré 
cesty vnímavým pozorovatelům prozradí růz-
né znaky v reliéfu jako náspy či úvozy, zářezy 
ve svazích a brody. Většina je jich zachycena 
na starých mapách, především v původních 
katastrálních mapách a mapách vojenských. 
Často jsou doplněné technickými prvky se 
zajímavou estetickou hodnotou a odolností, 
především mostky. Pozůstatky cest jsou svědec-
tvím doby a v současném přetechnizovaném 
světě rychle mizí, protože jsou překrývány ji-
nými technickými zásahy v krajině, výstavbou 
nových komunikací, odpovídajících dnešním 
potřebám a splňujících požadavky moderních 
dopravních prostředků. 

Takových dobře patrných a ještě využívaných 
cest je v týneckém okolí několik. Před vybudo-
váním hlavní silnice z Týnce na Prahu kolem 
řeky k hradu Zbořený Kostelec ve třicátých 

letech minulého století jsme se do Pra-
hy museli ubírat cestou od Zelených 
vrat směrem na Čakovice a Kamenici. 
Pravda, železnice z počátku století její 
význam zmenšila, je však stále turisticky 
frekventovaná a dobře sjízdná. Některé 
úseky jsou opuštěné, jako stále dob-
ře v terénu patrná úvozová cesta mezi 
Dolními Požáry a Čakovicemi anebo 
v údolí Kamenického potoka nad Ča-
kovicemi. Také část tzv. vorařské cesty 
z Pecerad na Svárov okolo lomu na ga-
bro se vine krajinou v nezměněné trase. 
Další cestou, kde člověk tuší dávný rušný 
provoz, je spojnice Krusičan a Bukovan, 
která byla nedávno vyčištěná, osázená 

stromy (duby a lípy) a stane se snad funkční 
komunikací a estetickým prvkem v jinak fádní 
krajině s polnostmi po obou stranách. Jako po-
slední uvádíme cestu v katastru Krusičan, která 
spojuje Chářovice a Chrášťany přes Malen-
sko, zaniklou obec v prameništi s rybníčkem. 
Z něho vytéká malý potůček napájející níže le-
žící nový a starý návesní rybník v Krusičanech.  
Tím jsme určitě téma nevyčerpali.

Náš návrh cílí na jižní okraj katastru Týnce, 
kde vycházela jedna důležitá spojnice Týnce 
s Konopištěm a přilehlými osadami v tomto 
směru, především Krusičany a Hamry 
(Hrusicemi). Její trasu můžeme sle-
dovat od staré školy přibližně ulicí K. 
H. Máchy a Na vinici, na jejímž kon-
ci byla později přetnuta dnešní silnicí 
na Krusičany. Poté pokračovala podél 
lesa k Bukovanům ve směrů nedávno 
vyznačené naučné stezky. Pro překroče-
ní Bukovanského potoka byl postavený 
klenutý kamenný můstek, který odolal 
do současnosti i dost drsnému zachá-
zení při svážení dřeva z lesa a zanášení 
potočními sedimenty. Jedná se o hez-
kou technickou památku, která se již 
začíná rozpadat a je stále více pohlco-
vána sedimenty potoka. (Na mou čest 
mohu potvrdit, že jako osmiletý jsem 
pod ním sehnutý prošel.) Porovnejte, 
prosím, na doprovodných snímcích 
současnou světlost nad hladinou poto-
ka za nízkého průtoku. U paty mostku 

je navíc velký dub impozantního 
symetrického vzrůstu, podob-
né estetické hodnoty, jako před 
deseti lety vyhlášený památný 
strom (Kozlovický dub) dvěstě 
metrů směrem k Janovickému potoku.

Dnešní stav můstku je s trochou eu-
femismu možné nazvat havarijní. Ještě 
jde ale opravit. Mrzelo by nás, kdyby 
dopadl jako obdobný kamenný most 
v Krusičanech nad mlýnem Kolanda, 
který byl zbořený a nahrazený betonem 
při obnově rybníku v šedesátých letech 

minulého století. Jeho eleganci podtrženou 
vodopádem Janovického potoka můžete vidět 
na snímku, pořízeném těsně před zbouráním.

Konkrétní návrh orientačně obsahuje násle-
dující čtyři kroky:

•  Odbahnění návodní části rybníka a odstra-
nění nánosů potoka pod mostem 

•  Odstranění dřevin, které mostek a jeho nej-
bližší okolí prorůstají

•  Opravu mostku po expertním posouzení 
jeho stavu a možností rekonstrukce

•  Vyhlášení dubu jako našeho druhého pa-
mátného stromu

Nemáme důkladnou historickou analýzu 
stavby mostku, ale je evidentní, že je na trase, 
kterou projížděl jak hrabě Vrtba (majitel Ko-
nopiště i naší bývalé továrny na kameninu) 
i Ferdinand d´Este, následník trůnu. Je posta-
vený z tesaných kvádrů z tmavého gabrodioritu 
a gabra, kamene, který náš kraj nejvíce prosla-
vil. Spojuje dvě části cesty, které jsou pod číslem 
3811/8 a 3810 vedené v KN jako komunikace 
ve vlastnictví města Týnec. Samotná stavba je 
zakreslená, ale nemá své číslo. Přilehající část 
potoka pod stavbou je Lesů ČR a nad stavbou 
je soukromá a náleží již sousednímu katastru 
Bukovan.

Naše mysl je často v zajetí pokroku, přemýšlí-
me o větší dokonalosti a pohodlí v našem oko-
lí.  Což takhle zastavit se - a tam, kde to ještě 
jde, zachránit svědky naší minulosti. Nemusí to 
být nic spektakulárního, ale vyjádříme tím úctu 
k našim předkům a jejich době. I my jednou 
budeme historie.

Luděk Šefrna

 Zachraňme starý můstek!

obr. 1: Pohled na můstek od jz.

Obr. 2: Pohled na můstek od sv.

Obr. 3: Obdobný, dnes zaniklý, můstek přes Janovický potok v 
Krusičanech 
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Poradna pro oběti trestných činů

Poradna pro oběti trestných činů v Bene-
šově oslavila v tomto roce již druhé výročí. 
Statistická data ukazují na potřeby obětí, 
kvůli kterým nejčastěji do poradny přichá-
zejí. V téměř stejném poměru nejvíce oběti 
trestných činů potřebují psychosociální pod-
poru, jako i právní informace. V ostatních 
případech chtějí řešit náhradu škody, či mají 

úplně jiné potřeby. Většina lidí zastává názor, 
že do poradny přichází člověk hlavně kvůli 
tomu, že potřebuje právní informace nebo 
pomoc s náhradou škody. Jak je vidět, psy-
chosociální podporu vnímá oběť jako jednu 
z nejdůležitějších. 

Poradkyně Martina Gabrielová k tomu 
dodává: „Na základě zkušeností z předešlého 
projektu Proč zrovna já? I., a statistiky z po-
raden v celé ČR, je tento poměr potřeb zhruba 
všude stejný. Psychosociální potřeby se vždy řadí 
na první příčky. Stát se obětí trestného činu je 
v mnoha případech velmi traumatizující udá-
lost. Člověk může prožívat pocity, kterým ne-
rozumí. Mnohdy se obviňuje, že se nezachoval 
jinak, může mít zlost, strach, mnoho různých 
pocitů, se kterými se bojí nebo nechce svěřit svým 
blízkým. Aby člověk dobře zpracoval trauma-
tickou událost, je takováto podpora nezbytná. 
Tím, že se někdo stane obětí trestného činu, ale 
věc nekončí. Naopak teprve poté nastává složi-
té období pro oběť nejen z hlediska zpracování 
traumatu, ale také musí podstoupit výslechy 

u Policie České republiky, lékařské prohlídky, 
jednání s pojišťovnami, eventuálně se účastnit 
soudního řízení atd. Proto je psychická podpora 
tak důležitá.“ 

Na konci minulého roku se uskutečnilo 
na půdě Probační a mediační služby setkání 
s policisty. Hovořilo se o tom, jaká je součas-
ná situace na Benešovsku v rámci pomoci 
obětem. Nastavení spolupráce bylo stěžej-
ním tématem. Spolupráce s policií je velmi 
důležitá, protože oni jsou zpravidla ti první, 
kteří se s obětí setkají a dále odkazují na or-
ganizace, zabývající se pomocí obětem.  

Pokud se i vy dostanete do role oběti 
trestného činu, neváhejte se na poradnu 
obrátit, ať už budete v jakékoliv fázi trest-
ního řízení. Poradnu pro oběti v Bene-
šově naleznete na adrese Poštovní 2079  
v 1. patře, dále poradnu můžete kontakto-
vat na tel: 727 873 138, nebo na email: ga-
brielova.pms@gmail.com. Všechny služby 
poradny jsou zdarma.

Martina Gabrielová

Centrum sociálních služeb tloskov oslaví 60 let  
své existence hudebním festivalem

Hudebním festivalem oslaví 1. června 
2019 Centrum sociálních služeb Tloskov 60 
let od svého vzniku. Oslava kulatého výro-
čí připomene dlouhou tradici služeb, které 
toto centrum poskytuje lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením. Jejich kapela 
Kabrňáci navíc festival zahájí a bude tak mít 
mimořádnou příležitost dělat „předskokana“ 
interpretům, jakými jsou Ivan Hlas & Norbi 
Kovács, Aneta Langerová, Pipes and Pints, 
Horkýže Slíže, Tata Bojs, Keks nebo sku-
pina Kašpárek v rohlíku. Návštěvníkům se 
představí také kapely, které tloskovské cent-
rum rovněž dlouhodobě podporují, a to Gin-
gerhead, Slapdash Rockabilly, Naděje nebo 
Bratrstvo Luny. 

„Celá akce má společenský přesah v tom, že se 
potkají návštěvníci s klienty, což přispěje k in-
tegraci i snížení stigmatizace a obav ze strachu 
z mentálního postižení, protože naši klienti 
jsou v podstatě normální lidé, jen mají snížený 
intelekt. Hudba je jednotný jazyk, takže se mo-
hou bavit všichni dohromady. Děláme spoustu 
podobných akcí i během roku, takže víme, že to 
funguje,“ řekl ředitel Centra sociálních služeb 
Tloskov, Matěj Lipský. Novinkou, která si 
pomalu razí cestu na podobných akcích, bude 
na tloskovském festivalu speciální tribuna 
pro vozíčkáře a imobilní klienty. „Vymezit pro 
ně místo pod pódiem není moc šťastné – člověk 
na vozíku pak vidí jen nohy účinkujících. Chce-
me proto ukázat, že to jde udělat i jinak,“ dodal 
Matěj Lipský.

Třináctihodinový maraton hudby odstartuje 
v 11 hodin a díky dvěma pódiím budou eli-
minovány prodlevy mezi jednotlivými vystou-
peními. Návštěvníkům se postupně představí 
12 interpretů a skupin. Festival zahájí kapela 
Kabrňáci, složená z klientů Centra sociál-
ních služeb Tloskov, která loni oslavila 45 let. 
O nejmladší návštěvníky se postará divadelně 
hudební skupina Kašpárek v rohlíku.  Děti 
do 8 let budou mít na festival vstup zdarma, 
děti od 9 do 15 let a ZTP budou mít sníže-
né vstupné. Celodenní vstupenka bude stát 
v předprodeji 390 Kč, na místě 450 Kč, zlev-
něné vstupné bude v předprodeji za 220 Kč 
a na místě za 250 Kč. Předprodej půjde přes 
systém GoOut, vstupenky budou k dostání 
také v některých informačních centrech v re-
gionu Posázaví. Veškerý výtěžek z prodeje 
vstupenek dostane Centrum sociálních služeb 
Tloskov. Parkování je zajištěno ve spolupráci 
s městem Neveklov.

Myšlenka oslavit jubileum hudebním festi-
valem vznikla v návaznosti na komunitní mu-
zikoterapii, kterou při práci s klienty úspěšně 
využívají v Centru sociálních služeb Tloskov 
už několik let. Před pěti lety tady zahájilo 
vysílání unikátní internetové Rádio Tloskov, 
kde jsou moderátory rozhovorů, písniček 
a pořadů lidé s mentálním a kombinovaným 
postižením. Rádio přináší rozhovory s osob-
nostmi z oblasti kultury, hudební bloky s ob-
líbenými interprety klientů, krátké reportáže 
z akcí a písničky na přání. Úspěch slaví i zdej-

ší hudební klub, v němž pravidelně vystupují 
interpreti a kapely různých žánrů. 

Centrum sociálních služeb Tloskov je státní 
příspěvkovou organizací zřizovanou Mini-
sterstvem práce a sociálních věcí. Poskytuje 
služby pro lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením: ranou péči, odlehčovací službu, 
denní stacionář, sociální pobytovou rehabili-
taci, chráněné bydlení a domov pro osoby se 
zdravotním postižením. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

kontakt pro další informace: 
www.tloskovfest.cz

Předprodej vstupenek:
www.goout.net

Poděkování  
a blahopřání 
uveřejňujeme

zdarma

Své příspěvky můžete zasílat na:
radnice@mestotynec.cz
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K řece Sázavě se po roce vrátily party dobro-
volníků, aby vyčistily břehy známého toku od ne-
pořádku. Tradiční jarní úklid nazvaný Čistá řeka 
Sázava se konal už počtrnácté. Uklízelo se opět 
od pramene řeky až po její soutok s Vltavou, do-
hromady téměř 200 kilometrů. Na 90 kilomet-
rech toku, od Kácova do Pikovic, sbíralo od 12. 
do 14. dubna odpadky na 800 dobrovolníků pod 

taktovkou společnosti Posázaví o.p.s. Jejich přičiněním odvezla svozová 
auta na skládky přes 10 tun nepořádku. Uklízela se také řada přítoků 
Sázavy, například potoky Benešovský, Kamenický a Jevanský. 

„Děkujeme dobrovolníkům, že přišli pomáhat, i když nám letos počasí moc 
nepřálo. O to víc si ceníme jejich úsilí. Potěšitelné je také to, že množství od-
padků u řeky ubývá. Věříme, že je to i díky naší akci, která už není pouhým 
úklidem. Snažíme se jejím prostřednictvím upozornit na to, že by každý měl 
být šetrný a ohleduplný k přírodě a svému okolí. Letošní ‚nálezy‘ v podobě 
pneumatik, zrezivělých kovových konstrukcí, zbytků plastového nábytku, 
kusů igelitů nebo plastových a skleněných lahví ukazují, že je to ještě běh 
na dlouhou trať. Ale blýská se na lepší časy,“ řekla ředitelka společnosti 
Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Letošní úklid přinesl řadu novinek. Opět se uklízelo z lodí i břehů 
a řeka mezi Kácovem a Pikovicemi byla rozdělena na pět úseků – ale 
ne na každém z nich pracovali dobrovolníci celý víkend – někde pomá-
hali přírodě od odpadků dva, jinde tři dny, prostě podle potřeby. „Na-
šemu úseku mezi Kácovem a Malovidy zkrácení úklidu prospělo, protože 
v posledních letech tady moc nepořádku nebylo. Ani letos tomu není jinak, 
s výjimkou okolí železniční trati, která se rekonstruuje. Odpadky tam ale 
nejsou od vodáků, ale dělníků, kteří na trati pracují – jen z náspu pod kolejí, 
která kopíruje řeku, jsme v Kácově mezi kamenným mostem a Bisportem 
sebrali asi sedm pytlů odpadků,“ posteskla si Anička Zímová z outdooro-
vého centra Bisport Kácov.

Stezkou vedoucí po břehu Sázavy mezi Stříbrnou Skalicí a Chocera-
dy si vykračoval se svými rodiči i čtyřletý Matyáš. „Měli jsme už jeden 
plný pytel, dali jsme ho na náklaďák,“ ochotně vysvětloval. Jeho maminka 
dodala, že po cestě nacházeli hlavně zbytky eternitu, skla a různých ige-
litů nebo plechovky.

Marcela Vondřejcová z Prahy přijela uklízet řeku Sázavu už poosmé. 
„Baví mě to,“ smála se, když nasedala v Krhanicích do lodi. Trápilo ji jen 
to, že je v řece málo vody. „Nepořádku je obecně míň, ale i tak jsme měli co 
sbírat. Našli jsme pár pneumatik, buben od pračky, ale nebylo toho tolik, jako 
v letech, kdy přijde povodeň,“ dodala.

Jarní úklid řeky Sázavy se stal „věcí veřejnou“. Zapojují se do něj jed-
notlivci, školky a školy, spolky, obce i města, podnikatelé. Někdo přiloží 

ruku k dílu, jiný poskytne materiální nebo finanční příspěvek, někdo 
připraví občerstvení, další nabídne zázemí pro dobrovolníky, další pro-
půjčí 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 Čes-
ké 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 přesvěd-
čit, že životní prostředí potřebuje naši pomoc po celý rok. 

Poděkováním dobrovolníkům, kteří se do akce Čistá řeka Sázava 
letos zapojili, bude setkání, které se uskuteční 18. května v Kácově.

Patnáctý ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskuteční od 3. do 5. 
dubna 2020.

Jaroslava Tůmová

 Čistá řeka Sázava 2019  
– dobrovolníci uklízeli břehy známého toku
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…ještě trapnější je ten bobek na zemi nechat!
Následující rozhovor je hodně netradiční. 

Týnecké listy si povídaly se Zuzkou Švestko-
vou, pedagožkou a nově i pejskařkou, o výka-
lech. Pro upřesnění - o psích výkalech. Pro-
stě hlavním tématem byly bobky, hromádky. 
Vhodnější výraz pro psí exkrementy se nám 
při rozhovoru nepodařilo najít, ale protože 
to je námět hodně důležitý, snad nám čtenáři 
prominou.

Zuzko, nedávno jste si pořídila psa, máte z něj 
radost, cvičíte ho, chodíte na procházky. Nový 
životní styl vám ale přinesl i jedno nepříjemné 
překvapení. Znečištěné trávníky, cesty a lokality 
určené k odpočinku a relaxaci. Tahle skutečnost 
vás hodně trápí, proto jste se rozhodla téma psích 
hromádek, kam se podíváš, otevřít.

Ano, fakt je, že v Týnci žijí i lidé, kteří 
po svých psech neuklízí.  Nechci se v žádném 
případě dotknout pejskařů, pro které je na-
prosto rutinní záležitost se ohnout a po svém 
psovi uklidit. Jim naopak patří velký dík. Ne-
chci ani naštvat ty, kteří to nedělají. Spíš jen 
chci říct: „Hej, máme to tady pěkné, važme si 
toho a pojďme si naše město ještě víc opečo-
vat, udělat krásné.“

Toho nadělení v trávnících a na cestách do lesa 
jste si začala všímat, až když jste si sama poří-
dila psa? Do té doby vám to nevadilo nebo jste to 
brala jako fakt, že prostě psi chodí konat potřebu 
na trávník?

 Viděla jsem to vždycky, ale až když jsem 
si sama pořídila psa, začala jsem vnímat, že 
je to vážně problém, a začala jsem za to cítit 
i zodpovědnost. Bez psa chodíte jinými ces-
tami a jinak. Když venčíte, máte neustále oči 
přilepené k zemi, koukáte se, aby něco nesně-
dl, zda už vykonal potřebu, sledujete, kde je. 
Zrak tedy padne na trávník a s údivem zjistíte, 
že tam není kam šlápnout. Trávník je prostě 
podělaný. Chodníky jsou relativně čisté, ale ty 
zelené plochy…, hrůza! Když se jde do lesa 
po cestě okolo školky a pak po louce, tak máte 
pocit, že procházíte psí záchodky. Jasně, ono to 
svádí. Jsem v přírodě, ne už ve městě, tak ne-
musím uklízet. Ale to platí opravdu jen v tom 
hlubokém lese, a ne na cestách a louce. Je to 

oblíbená trasa nás všech Týnečáků - maminek 
s malými dětmi, seniorů, pravidelně sem cho-
dí děti ze školky, ze školy. Jsou to naše děti 
a vnoučata, která si tu hrají. Mně je to jako 
majiteli psa trapné, nekouká se mi na to dobře. 
Kdybyste měli minutku času, tak si spočítejte, 
kolik hromádek takový průměrný pejsek udělá 
za rok. Budete nejspíš v šoku jako já. 

Se svým psem jste absolvovala výcvik základ-
ní poslušnosti, řešíte jeho zdraví s veterinářkou. 
Překvapilo vás něco v této oblasti?

Správná péče o psa je určitě důležitá, třeba 
nutnost pravidelného odčervování. Přenos pa-
razitů je velmi rychlý a snadný. Stačí, když si 
pes jenom přičichne k výkalu psa, který odčer-
vený není, a je malér. Následně může nákazu 
přenést na lidi. Pak mi tu moc chybí cvičák. 
Nejbližší je až v Benešově nebo v Kamenici. 
V Týnci by se hodilo místo s prvky agility, kde 
absolvujete s trenérem výcvik základní posluš-
nosti psa, seznámíte se s ostatními pejskaři 
a pes se zde setká s dalšími psy. Socializuje se. 
Dobře vychovaný pes neobtěžuje ostatní lidi 
ani psy, a je pro svého páníčka velkým potě-
šením. 

Co myslíte, co bude následovat, až si lidé náš 
rozhovor přečtou? Ti, co to nedělají, začnou 
po svých psech uklízet?

No, doufám, že teď nebudu muset chodit 
venčit jenom za tmy (úsměv).  Bylo by fajn, 
kdybychom se nad tím aspoň zamysleli. Náš 
rozhovor by mohl pár lidí přesvědčit, že uklí-
zet po svém psovi je normální.  Lidé sami by 
mohli, třeba když zjistí, že ve psích stojanech 
došly sáčky, zavolat na podatelnu městského 
úřadu se žádostí o doplnění. Přece se nemo-
hu vymlouvat na to, že pokud sáčky ve stojanu 
chybí, tak to nemohu sebrat. Je to moje povin-
nost a sáčky u košů jsou nadstandard. Takže 
já musím mít v kapse minimálně jeden, dva 
sáčky, které v případě nutnosti použiju. Chá-
pu, že v určitých situacích, třeba když jde hol-
ka s klukem na rande, může být trapné sbírat 
hromádku po svém psovi, ale ještě trapnější je 
to tam nechat. Navíc za nesebrání může měst-

ská policie uložit i pokutu, a to až deset tisíc 
korun. Pokud by ji někdo měl zaplatit, tak to 
bude asi jeden z nejdražších bobků na světě, 
a každý z nás umí takové peníze určitě využít 
lépe. Město ale ty desetitisíce utrácí za úklid 
po našich miláčcích měsíčně. Také by je do-
kázalo využít lépe, třeba na věci prospěšné pro 
nás všechny.

Závěrem jste chtěla ještě zmínit, co dělat, pokud 
se pes zaběhne, ztratí. 

I to se stává, a tak mě zajímalo, co v takové 
situaci dělat. V první řadě, pokud se pes ztra-
tí, měli bychom ještě alespoň 3 hodiny zůstat 
na místě, kde nás opustil. Mnoho psů se do té 
doby vrátí po své stopě nazpět. Pokud k tomu 
nedojde, je dobré zavolat na městskou policii. 
Ta týnecká má číslo 606 393 382. U městské-
ho úřadu je kotec, kde je většina zaběhnutých 
psů dočasně umístěna, a kde si je majitel může 
vyzvednout. Ještě předtím se informace o je-
jich nálezu objeví na městském fb Týnecké 
vlnění, informace sdílí i místní veterinární or-
dinace. Pokud se majitel nenajde, pes putuje 
do útulku Naděje pro čtyři packy v Opřeticích 
u Benešova, tel. 608 277 306. 

Děkuji za rozhovor a přeji  
hodně radosti s vaším čtyřnohým přítelem.                                                                                                                                        

        lm
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Psi jsou již léta nedílnou součástí života více 
než 50 procent domácností v České republice. 
Jsou to naši společníci, parťáci, kteří nám po-
máhají buď nějakou svou dovedností získanou 
výcvikem, nebo prostě jen svou přítomností, 
která má i dle odborníků na člověka blaho-
dárný vliv. Psi se dokážou přizpůsobit téměř 
jakémukoli životnímu stylu svého milované-
ho člověka. Ať už mu pomáhají v práci, jsou 
společníky při sportu, pomáhají hendikepo-
vaným, pomáhají rodičům s výchovou děti, 
starým lidem nahrazují často nedostupnou 
blízkou rodinu… Za to všechno si zaslouží 
adekvátní péči, která jim zajistí plnohodnotný 
život a zdraví.

Správnou péčí se rozumí dobrá strava 
a vhodné životní podmínky – ubytování psa, 
hygienická péče, ale také veterinární péče, kte-
rá zajišťuje zdraví nejen samotného psa, ale 
i lidí, kteří se psem přichází do styku. 

CO ke SPRÁvnÉ veteRInÁRnÍ 
PÉČI PAtřÍ:

1) Pravidelné očkování – v České republice 
je ze zákona povinné očkování proti vzteklině 
u psů. Majitel, který pejska proti vzteklině ne-
naočkuje, riskuje sankce KVS a hlavně ohro-
žuje zdraví lidí, které by pes byť nechtěně po-
ranil. Je nutné také poznamenat, že od ledna 
roku 2020 bude možné očkovat proti vzteklině 
pouze psy označené čipem. Novela Veterinár-
ního zákona se tímto způsobem snaží bojovat 
proti množírnám, které se dopouštějí týrání 
psů a jsou v ČR bohužel poměrně rozšířené.

Pak jsou zde očkování nepovinná, ale z hle-
diska zdraví pejska mnohem důležitější, je-
likož jsou prevencí proti nemocem, které se 

reálně v našem prostředí vyskytují, a to i zde 
v Týnci nad Sázavou a okolí. Jedná se zejména 
o parvovirózu, psincový kašel a leptospirózu 
– ta je navíc přenosná na člověka. Očkování 
proti těmto nemocem patří k základnímu oč-
kovacímu schématu, které by mělo absolvo-
vat každé štěňátko a následně jednou ročně 
i dospělý pes. Dobře proočkovaná populace 
psů chrání nejen očkované psy, ale i ty, kteří 
vakcinaci podstoupit ze zdravotních důvodů 
nemohou.

2) Pravidelné odčervování – pes je zvíře 
zvídavé a svým nosem a tlamkou musí vše 
prozkoumat, čímž se může snadno nakazit 
různými parazity. Mezi nejznámější patří škr-
kavky a tasemnice.

Pravidelným odčervováním, jehož frekvence 
se liší podle životního stylu pejska, chráníte 
nejen zdraví Vašeho psa, ale i bráníte promo-
ření prostředí, a tím chráníte zdraví ostatních 
zvířat a především dětí, které neváhají cokoli 
na trávníku sebrat.

Klasickým odčervovacím schématem je 
pravidelné podání odčervovacího přípravku 
jednou za půl roku. U psů žijících v úzkém 
kontaktu s dětmi doporučujeme frekvenci 
zvýšit na jednou za 3 měsíce. U štěňat je od-
červování ještě intenzivnější, řešíme to vždy 
individuálně.

3) S šířením infekcí a parazitů v prostředí 
souvisí pečlivý sběr trusu po svém psovi. Je 
nutné být ohleduplný ke svým spoluobčanům, 
kteří žijí s námi i našimi psy v jednom městě, 
a proto je potřeba dbát na čistotu a estetiku 
našeho společného prostředí, aby se nám zde 

všem líbilo a dobře žilo. K tomu patří udržo-
vání čistoty na veřejných prostranstvích, která 
leží na bedrech zejména nás pejskařů. Popu-
lace psů se zvyšuje. Buďme tedy k sobě ohle-
duplní, sbírejme po svém pejskovi. Chráníme 
tímto návykem našeho i všechny ostatní pej-
sky proti nákazám, chráníme naše děti a naše 
prostředí.

4) Ošetřování psů proti vnějším parazitům 
– zejména se jedná o blechy a klíšťata. Oba 
tito parazité přenášejí závažná onemocnění. 
Blechy jsou mezihostitelem tasemnice, navíc 
způsobují nejčastější alergické onemocnění 
u psů – alergii na bleší kousnutí. Klíšťata jsou 
přenašeči mnoha závažných onemocnění – 
klíšťové encefalitidy, boreliózy, anaplazmózy, 
ehrlichiózy. Tato onemocnění jsou přenosná 
na člověka. Ošetřením našeho mazlíčka chrá-
níme sebe i svou domácnost před zavlečením 
těchto parazitů, kteří jsou velkým zdravotním 
rizikem jak pro psy, tak pro člověka.

Toto je souhrn preventivních opatření, které 
by měly být dopřány každému psovi. Chrání 
ho před nemocemi, z nichž některé jsou pro 
psa i život ohrožující, a chrání i nás, aby nám 
společný spokojený život s pejskem nenarušil 
žádný zákeřný parazit. Jsme za život svého 
parťáka zodpovědní, tak se o něj dobře starej-
me a on se nám odvděčí nekonečnou odda-
ností a láskou.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zdra-
votní péče se obraťte na svého veterinárního 
lékaře nebo na naše pracoviště – Veterinární 
ordinace Týnec nad Sázavou s.r.o., Na Kněži-
ně 36, Týnec nad Sázavou.

MVDr. Daniela Mustafa Ali

Správná péče o psa – doporučení veterinářky

Sezona na hradě začala vernisáží výtvarnice Miriam Štěpánové
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ZODPOVEDNEHO 
PEJSKARE

PŘIHLÁSIT SVÉHO PSA NA MěÚ,  
OZNAČIT IDENTIFIKAČNÍ ZNÁMKOU  
A PLATIT ZA NĚJ POPLATEK  
dle Obecně závazné vyhlášky Města Týnce nad Sázavou č. 3/2015 
o místním poplatku ze psů. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

ŘÁDNĚ SE O PSA STARAT – ZAJISTIT POVINNOU 
VAKCINACI A PRAVIDELNÉ ODČERVENÍ

VŽDY PO PSOVI NA VEŘEJNÉM  
PROSTRANSTVÍ UKLIDIT  
Porušení této povinnosti může být Městskou policií nebo správním  
orgánem posouzeno jako přestupek proti veřejnému pořádku podle  
§ 5 odst.1 písmeno f) zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb. 
Tento přestupek je strážník oprávněn projednat uložením pokuty  
příkazem na místě do 10 000 Kč

ZAJISTIT, ABY PES NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 
NIKOHO NEOBTĚŽOVAL A BYL POD DOHLEDEM  
A PŘÍMÝM VLIVEM PEJSKAŘE

NAUČIT PSA ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI  
A ZÁKLADNÍM POVELŮM

www.mestotynec.cz SRPDŠ
při ZŠ Týnec nad Sázavou

PATERO

1 

2 

3 

4 

5 
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U příležitosti životního jubilea jsme koncem 
ledna 2019 navštívily v Domově seniorů v Be-
nešově paní Blaženu Kopeckou, zakládající 
členku našeho spolku. Poblahopřály jsme jí 
k jejím 90. narozeninám a předaly dárky a bla-
hopřání jak od našeho spolku, tak i od vedení
města a bývalých spolubydlících z DPS v Týnci. 
Společně jsme pak zavzpomínaly na léta
prožitá v Týnci nad Sázavou.

Za SZP a seniorů Týnec nad Sázavou Jiřina 
Kafková

to byl název i obsah besedy Policie ČR a Městské policie Týnec nad 
Sázavou s týneckými seniory. V pondělí 8. dubna, místo tradičního 
cvičení v Mateřském centru Motýlek, pozorně naslouchalo 41 se-
niorů radám a zajímavým příběhům npor. Mgr. Miroslava Sedláčka 
a Tomáše Klenovce. 

Jak odolat a vyhnout se nabídkám vtíravých „šmejdů“, jak nepodleh-
nout a chránit se před podvodníky a zloději, jak postupovat při obtě-
žování těmito nežádoucími osobami a mnoho dalších rad a informací 
si senioři  pozorně vyslechli. V diskusi jim zástupci policie zodpově-
děli všechny otázky, a také nabídli pomoc při možných potížích.  

Téměř dvě hodiny trvala zajímavá beseda, kterou zaštítilo Město 
Týnec nad Sázavou. Příjemným bonusem bylo občerstvení, o které se 
postaraly Lída Šiňorová, Věra Junová a Marie Flejberková. 

Věra Junová

Členky výboru SZP 
a seniorů týnec  
nad Sázavou na  
návštěvě u jubilantky

bezpečnost seniorů

Vřelé díky všem za účast, květinové dary, za zaslanou kondolenci a projevenou upřímnou soustrast v naší nejtěžší chvíli.

Manželka Zdeňka, děti Vlaďka, Pepa a Andrejka s rodinami

„Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil, nám jsi byl oporou do posledních chvil. Je stále těžké věřit tomu, že nevrátíš se nikdy domů.

Čest tvojí památce. nezapomeneme.

Děkujeme všem přátelům a známým, pánům hasičům, bývalým spolupracovníkům  
Státního statku Benešov, panu řediteli Vojenského historického ústavu Praha Aleši Knížkovi, 
Michalu Burianovi, panu Mrkvicovi a zaměstnancům Vojenského technického muzea Lešany, 
kteří dne 2. února 2019 doprovodili na poslední cestě ve Vysokém Újezdě našeho milovaného 

a pracovitého manžela, tatínka, tchána, dědečka, pradědečka, bratra, švagra a strýčka,  
pana Vladimíra Rendla z Pecerad. 

Naše poděkování patří Pohřebnímu ústavu Charon – Jitka Filipová s. r. o., paní Procházkové, 
panu hrobníkovi Vycpálkovi, kameníkům Brabec a synové, paní Šebánkové,  
zvoníkovi panu Kloubskému, řečnici paní Neradové, hudbě pana Šimáčka,  

panu faráři Vymětalíkovi a panu varhaníkovi Altmannovi,  
kterému děkujeme za květinovou výzdobu a věnce. 

 Ráda bych poděkovala za všechno, jak se 
o nás starají pečovatelky, ochotně s námi 
jednají, i když to u nás lidí určitého věku 
je těžké. Ráda bych také poděkovala paní 
správcové Lidušce Šiňorové, která mně 
v začátcích hodně pomohla. Také děkuji 
svým spolubydlícím, že mě přijmuli do své-
ho kolektivu. Moc děkuji všem, kteří se po-
dílejí na přidělování bytu. 
Jsem moc spokojená.
Děkuji
Obyvatelka modrého pečovatelského  
domu Hubáčková Jarmila. 

K poděkování se připojují i Stachová 
Bedřiška, Valešová Marie, Povolná Marie, 
Šedivý Jiří a ostatní obyvatelé modrého  
pečovatelského domu.

Poděkování

Poděkování
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Spolek zdravotně postižených a seniorů Týnec nad Sázavou opět le-
tos zajistil pro své členy relaxační pobyt v lázních Bechyně. Ve dvou 
termínech, v únoru a březnu, se zúčastnilo celkem 66 členů. Ubytová-
ní a procedury byly v LD Olga a stravování v LD Jana. Většinou do-
poledne jsme absolvovali léčebné procedury, např. bylinkovou koupel, 
masáž zad, plavání v bazénu, společnou vířivku, cvičení v bazénu a pa-
rafín na ruce. Odpoledne pak každý prožil dle svého programu, např. 
procházkou do okolí Bechyně, k řece Lužnici, posezením na lavičkách 
v parku, neb v přízemí LD Olga při kávičce a dortíku. Někteří se zú-

častnili přednášek, pořádaných v LD Olga, výletu do Písku a nevyne-
chali ani hudební produkce s tancem v jídelně LD Jana.

Poděkování patří těm, kteří pomáhali zajistit tuto akci a hlavně 
jmenovitě Jarce Zdražilové, která je tou nejdůležitější osobou a jen si 
přejme, ať ji ten elán a zdraví vydrží i v budoucnu a opět se sejdeme 
na nějakém prima pobytu, který pro nás bude připraven.

Takže letošní Bechyně je za námi a těšit se můžeme na léto, kdy je 
zajištěn rekondiční pobyt v Jeseníkách opět ve dvou termínech.

 Jiřina Kafková 

Relaxační pobyt členů SZP a seniorů týnec nad Sázavou  
v bechyni v roce 2019

 
 
 

ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY    

TJ Týnec nad Sázavou, z.s.,  
s podporou Města Týnec nad Sázavou,  

 

pořádá 
 

SPORTOVNĚ  ZÁBAVNÉ  ODPOLEDNE 

PRO DĚTI  

 aneb 

         POHYB JE HRA        

v pátek 17. 5. 2019 od 17:00 hod  

v zahradě Společenského centra  

Týnec nad Sázavou    
 

                                Program: Soutěže a hry pro malé i velké děti. Pro soutěžící  
                     jsou připravené drobné ceny a pro všechny účastníky  
                       buřtíky k opékání.  
                   Instruktoři odboru SPV se těší na všechny,  
                     kteří si rádi hrají a sportují!!! 
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V zimním období nám volejbal ve Zbořeném 
Kostelci trochu zamrzl. Možná to bylo chlad-
nějším počasím nebo naopak radostí z napa-
daného sněhu, který mnozí z nás využívali 
k radovánkám zejména na horách, anebo si 
léčili různé šrámy. Tak jako tak, s naší trénin-
kovou morálkou to moc růžové nebylo. Přes 
toto úskalí jsme se vydali v sobotu 16. února 
na Okresní pohár mixů do Čerčan. Do míst-
ní sokolovny jsme přijeli na odpolední zápasy 

a čekalo nás hned překvapení v podobě kontu-
mování zápasu s lídrem tabulky, týmem z Ne-
spek, v náš prospěch. Překvapilo nás to o to 
víc, protože čtvrté kolo okresu zrovna pořádali. 
Tudíž nás čekaly pouze tři zápasy.

Úvod našeho účinkování byl ve znamení 
souboje s Postupicemi, které byly rozehrány 
z předešlého zápasu s Benešovem B. Vstup 
do utkání byl z naší strany celkem povedený 
a rychle jsme šli do vedení. To jsme si udržo-

vali až do konce první sady, kterou jsme s pře-
hledem vyhráli. Ve druhé sadě se začala trochu 
projevovat únava postupických volejbalistů 
a my si tak pohodlně dokráčeli pro nás důle-
žité tři body.  

Na bodový zisk jsme měli zálusk i v utkání 
s Benešovem. V prvním setu to vypadalo, že by 
se naše přání mohlo podařit, ale dobře rozje-
tou koncovku setu jsme si nechali utéct mezi 
prsty. Ve druhé sadě jsme již šlapali trochu 
vodu a na bodový zisk jsme mohli zapome-
nout.  

Náladu jsme si spravili poté v zápase s „do-
mácími“ Čerčany. Po povedeném účinkování 
v Týnci, nám chtěly nějaký ten bod opět vzít. 
To jsme ovšem nedopustili a po výhře 2:0 
jsme zakončili pro nás úspěšný turnaj. Zejmé-
na jsme byli rádi, že jsme se bodově dotáhli 
na první trojku v OP mixů a před posledními 
dvěma koly máme ještě o co hrát.  

V posledním kole pak míříme v sobotu  
27. dubna do Postupic, kde se bude rozhodo-
vat o konečném pořadí v této sezóně. Na nej-
vyšší příčky mají zálusk hned čtyři týmy, které 
po absenci Nespek na posledním turnaji, cítí 
šanci stát se Okresním přeborníkem v mi-
xech. 

Výsledky Vám přineseme v dalším vydání 
Týneckých listů. 

Nadšenci z Kostelce 

tJ Zbořený kostelec se probouzí do jarní části sezóny

Neděli 24. března jsme věnovali celodenní-
mu závodu v Bělé pod Bezdězem. Jednalo se 
o klasický gymnastický čtyřboj a zúčastnilo se 
ho bezmála 160 dětí. Mimo nám již známé 
oddíly ze Středočeského kraje, přijely také zá-
vodnice z pražských klubů. O konkurenci tak 
rozhodně nebyla nouze, a tak byl závod napí-
navý až do samého konce. 

Ihned po příjezdu měly naše týnecké závod-
nice dojem, že je všechno špatně…Kladina 

byla vyšší než naše, a k tomu lehce nakloněná, 
hrazda klouzala, a k tomu všemu byl k dispo-
zici výrazně kratší rozběh na přeskok. Nervy 
tedy opravdu zapracovaly a holky se nevyva-
rovaly několika chyb.

I přes to ale bojovaly až do konce a někde to 
i zacinkalo medailemi.

V kategorii Mladší žákyně I se na 3. místě 
umístila Marie Kubíčková. V kat. Starší žá-
kyně IV vybojovala 3. místo Ester Koudelová 

a další bronz si také odnesla Jana Valentová 
v kat. Dorostenky.

Nyní máme tři týdny na to vypilovat nedo-
statky a 13. dubna nás už čeká nejdůležitější 
závod sezóny, a to krajský přebor v Dobříši, 
z kterého 4 nejlepší v každé kategorii po-
stupují na republikové finále, které se koná 
v Doubí u Třeboně. Držte nám pěsti, ať i letos 
má SG Týnec své zástupkyně v Doubí. 

R. Součková

Gymnastické závody v bělé pod bezdězem
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V Týnci máme mistryni Evropy. Veronika Kokášová (foto na první 
straně) vybojovala první dubnový týden na mistrovství Evropy 2019 
Taekwon-Do ITF v italském Rimini zlatou medaili ve speciálních 
přerážecích technikách seniorek, a to i přesto, že je jí teprve 24 let. 
Z úspěšné výpravy se vrátila nabitá dojmy, euforií a odhodláním být 
stejně úspěšná i na srpnovém mistrovství světa v Bulharsku. Týnecké 
listy si nemohly nechat vyprávění o tom, jak to všechno probíhalo, ujít. 

Veroniko, v první řadě přijmi obrovskou gratulaci a velký obdiv. Málokdo 
z našeho okolí o sobě může říct, že je mistr Evropy. Jak vlastně úspěšná vý-
prava za zlatem začala?

Jeli jsme autobusem, měla jsem VIP místo vepředu nahoře. Obha-
jovala jsem zlato z loňska a jela jsem vyhrát. Z celé republiky nás bylo 
43. Někteří musí ještě před šampionátem hubnout, já naštěstí ne. Jeden 
kluk potřeboval za týden shodit 10 kilo a podařilo se mu to! Po příjez-
du do hotelu jsme zjistili, že neteče teplá voda, což mě dost otrávilo. 
Ani tréninky na pláži nebyly úplně to, co by mě moc bavilo. S touhle 
náladou nenáladou jsem čekala na první den závodů. My přišli na řadu 
ve čtvrtek. Začaly týmové sestavy, tam jsme postoupili do finále. S Rus-
kami jsme my seniorky ale prohrály. 

Pak přišel tvůj velký den. Pátek 5. dubna. 
Začala jsem v pátek nominací do finále, kde byly 4 účastnice. Já, Rus-

ka, Řekyně a Ukrajinka. Nejprve se skočí nominační skok, a pokud se 
podaří, tak se skáčou další do celkových 5.  V případě shody následuje 
rozeskakování. Nejlepší byla Ruska, skočila 4 techniky. Věděla jsem, že 
ji musím minimálně dotáhnout, pokud chci zlatou. A to jsem chtěla. 
Já jsem tam prostě šla vyhrát. Byla jsem naprosto v klidu, věřila jsem si. 
Mám akorát stres z tlaku okolí, ze závodů ne. Běžím a skočím. A sko-
čila jsem všech 5 technik. Tak jsem vyhrála. Bylo to super, ale trošku mě 
mrzí, že tam chybělo to napětí rozeskakování. To loni jsem si to užila 
víc. Rozeskakovaly jsme se s Řekyní, všichni mě hecovali: „Ty, Koki, 
musíš!!!“. To tam letos chybělo. Měla jsem to 5 z 5.

Jak probíhá příprava na tak vysokou soutěž? 
Máme tréninky dvakrát týdně tady v Týnci, před šampionátem této 

velikosti trénujeme s reprezentací na několikadenních soustředění. 
Člověk na sobě musí makat i sám. Chodíme běhat. I když letos se mi 
to moc nepovedlo. Nejprve jsem byla nemocná, brala antibiotika, pak 
jsem si skřípla záda, pak zase narazila žebro. Mám tedy v přípravě re-
zervy, které musím do mistrovství světa dohnat. To se odehraje v srpnu 
v Bulharsku, musím začít trénovat na té fyzičce, a také zhubnout. Chci 
zase vyhrát. K tomu se ještě učím na státnice. 

Když se vrátíš na začátek. To byla tvoje volba, dělat taekwon-do?
Začala jsem tak v 6 letech. Bratr přišel, že chce tenhle sport dělat, a já 

se k němu přidala. Byla jsem taková drobná, ještě jsem k tomu dělala 
gymnastiku. Nejprve jsem cvičila jen rozcvičky, z nich jsem plynule 
přešla na sestavy. To jsem ze začátku ani nepoznala. Přišlo mi to stej-

né. Takhle jsem vlastně začala. Pak 
už šla gymnastika stranou, i když 

do dneška z ní těžím. Zvlášť při 
těch výkopech a skocích. Mám díky 
ní tělo protaženější a pružnější.

Je nějaký recept na to, jak být nejen před 
závody tak vyrovnaná jako ty? Mno-
hým z nás by se malý návod na to, jak 
k důležitým věcem přistupovat s tvým 
naprostým klidem, moc hodil. Necítím 

z tebe žádný stres, obavy, jestli to zvládneš.
Strach a obavy, to už je prohra v hlavě. Já mám to štěstí, že mě trénuje 

Věrka Vomáčková. Ona mě dokáže vždycky uklidnit, dokáže říct, co 
potřebuji v tu chvíli slyšet. Pomáhá to v situacích,  kdy na mě třeba 
někdo vyvíjí tlak, jako že to nezvládnu, že měli nasadit někoho jiného. 
Minulý rok mi napsala dopis, před tím mistrovstvím, a měla jsem si ho 
přečíst až ráno před závodem. Byl moc hezký a končil větou, že nemu-
sím nikomu nic dokazovat, protože už jsem dokázala. A to mi strašně 
pomohlo. Děkuju, Věrko.

Krásná tečka. Koki, přejeme ti moc úspěchů ve sportu i v životě, přejeme ti 
další zlato, a také ať ty státnice dopadnou na jedničku. Hodně štěstí. 
Ještě doplním, že česká výprava z mistrovství Evropy 2019 Taekwon-Do 
ITFz italského Rimini  přivezla celkem 14 zlatých, 12 stříbrných a 15 
bronzových medailí. Celkové jsme skončili 4. v Evropě za Ruskem, Řeckem 
a Ukrajinou

lm

Já jsem tam šla vyhrát …

 21. 6. a 22. 6. 2019

Město Týnec nad Sázavou pořádá

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

města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.

VSTUP ZDARMA       OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO       ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.mestotynec.cz      

NA PARKOVIŠTI PŘED MĚSTSKÝM ÚŘADEM

    MARTIN KAJABA
ZNITRA

CHECKPOINT
  COCOTTE MINUTE

BIKKINYSHOP

PROCITY
VLADIVOJNA LA CHIA

T.N.S.
SECOND CHANCE

X-CORE
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www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

kalendář akcíTýnecko
dUben
SO 27. 4. DISKOTÉKA 80-TKY 20.00
Zveme vás na retro diskotéku 80. let s DJ Petrem Kotrášem. Vstupné 100,-. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum
PO 29. 4. MLÁDÍ NEVYPRCHEJ - Talk show 19:00
Humorné vyprávění ze života hereček Hanky Čížkové a Jitky Asterové. Show o životě, o láskách a o tom jak si udržet mládí. Host: zpěvačka Yanna. 
Místo: Hotel Týnec - Společenské centrum
ÚT 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 stavění májky a soutěže pro děti. V 17:00 hod. je plánováno zapálení hranice.

květen
PÁ 10. 5. BOJOVKA NA HRADĚ 18:00
Mateřské centrum MOTÝLEK Vás zve na bojovku na hradě v Týnci. Více na www.mcmotylek.cz
SO 11. 5. ZLEPŠENÍ ZRAKU - PRAKTICKÝ KURZ 9:00
Metoda přirozeného zlepšování zraku, od 9-17 hodin
Spirála-centrum péče o tělo a duši, Pěší 191, Týnec nad Sázavou
Informace a rezervace místa: kopeckadana@post.cz, radanakodet@seznam.cz, tel.: 775 214 960, www.videt-lepe.cz
PO 13. 5. DEN PRO MAMINKY 9:30
Mateřské centrum MOTÝLEK Vás zve na den plný péče pro maminky. Více na www.mcmotylek.cz
PÁ 17. 5. SPORTOVNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 17:00
Akce je určená zejména dětem, a to bez ohledu na výkonnost a kondici. Je pro ně připraveno cca 10 - 15  stanovišť, zaměřených  
na plnění sportovně nenáročných, zábavných úkolů, které jsou vhodné i pro handicapované děti.  Ty, které splní zadané úkoly budou  
odměněny drobnými cenami a všichni účastníci dostanou buřtíka na opečení. Vstupné je dobrovolné.  
Místo konání akce: zahrada Společenského centra Týnec. Pořadatel akce: Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z. s.
SO 18. 5. POCHOD PRAHA - PRČICE 8:00
Více info na: http://praha-prcice.cz/informace. 70 km - Trasa Karla Kulleho. start: Praha - metro Háje (4.50 - 6.30)
1.punkt: Týnec n. Sázavou (zbývá 42km, 8.30 - 12.30); 2.punkt: Neveklov (zbývá 28km, 9.30 - 15.00);  
3.punkt: Kosova Hora (zbývá 14km, 11.00 - 18.00)
SO 18. 5. TRAVESTI SHOW 20:00
Travesti show. Předprodej vstupenek: Informační centrum Týnec; Cena: 290,-; Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum.
NE 19. 5. ROOLYMPIÁDA = RODINNÁ OLYMPIÁDA  
Závody v atletických disciplínách (hod, dálka, sprint) pro děti od 3 - 9 let + netradiční disciplíny dvojic, dítě + rodič.  
Startovné za dítě, člena odboru sportu pro všechny 20 Kč, ostatní děti 40 Kč. Všechny závodící děti obdrží drobnou cenu,  
vítězové všech 7 kategorií navíc diplomy a medaile. Začátek konání akce: odpoledne, hodina bude upřesněna.  
Místo konání akce: venkovní areál ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského ul. Pořadatel akce: Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z. s. 
ÚT 21. 5. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ TÝNEC NAD SÁZAVOU  17:00
ZUŠ Josefa Suka Benešov vás zve na závěrečný koncert. Místo konání: Zasedací síň Městského úřadu v Týnci.
SO 25. 5. S LEHKOSTÍ MOTÝLKA 10:00
Mateřské centrum MOTÝLEK Vás zve na festival pro děti na zahradě Společenského centra. Více na www.mcmotylek.cz
SO 25. 5. DISKO BACK TO THE 90´ 21:00
DJ MC Koci (z Luneticu) & DJ Bonifác
PÁ 31. 5. MUZEJNÍ NOC NA HRADĚ V TÝNCI 17:00
Prohlídka hradu, věže, muzea a výstav, dílny pro děti, soutěže, 17.00 Pohádka pro děti – Divadlo 100 opic – Skřítek, který to nevzdal
18.30 Vernisáž výstavy obrazů Richarda Pachmana. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. VSTUP VOLNÝ
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ČeRven
1. 6. DĚTSKÝ DEN V PODĚLUSÍCH 13:00
Místo konání akce: hřiště v Podělusích. Pořadatel akce: SDH a osadní výbor Podělusy
NE 2. 6. ZLEPŠENÍ ZRAKU - PRAKTICKÝ KURZ 9:00
Metoda přirozeného zlepšování zraku, od 9-17 hodin. Spirála-centrum péče o tělo a duši, Pěší 191, Týnec nad Sázavou
Informace a rezervace místa: kopeckadana@post.cz, radanakodet@seznam.cz, tel.: 775 214 960, www.videt-lepe.cz
ČT 13. 6. TŘI V HÁJI 20:00
Láska versus Sex v komedii o vztazích během krize středním věku. Divadelní adaptace stejnojmenného literárního bestselleru.  
Na motivy románu Tři v háji autorů Michal Viewegh, Halina Pawlovská, Iva Hercíková napsal Miroslav Oupic. Zahrada Hotelu Týnec
Vstupenky v předprodeji od 1. 3. 2019 v Turistickém informačním centru v Týnci nad Sázavou, Klusáčkova 2
Tel.: 317 729 050, 775 290 032; Email: ic@centrumtynec.cz
SO 15. 6. MEMORIÁL MIROSLAVA KALINY 9:00
23. ročník volejbalového turnaje mužů za účasti týmů z Benešova, Vlašimi, Těptína a Prahy. VSTUP ZDARMA.  
Místo konání akce: Antukový kurt v areálu Sokolák v Týnci nad Sázavou. Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou z. s. 
NE 16. 6. TANDEMY  –  ZÁVODY VE SPORT. gYMNASTICE DVOJIC 9:00
Na akci není vybíráno vstupné. Místo konání akce: tělocvična ZŠ Komenského ul.  
Pořadatel akce: Odbor SPV - oddíl sportovní gymnastiky TJ Týnec nad Sázavou, z. s. 
PÁ a SO 21. 6 - 22. 6. ROCK PARK 18:00 – 0:30 
Před Městským úřadem Týnec nad Sázavou. Večerní vystoupení hudebních kapel – pátek od 18.00 – MARTIN KAJABA, ZNITRA, 
CHECKPOINT, COCOTTE MINUTE, BIKKINYSHOP, sobota od 17.30 –  PROCITY, VLADIVOJNA LA CHIA, T.N.S., SECOND 
CHANCE, X-CORE. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. VSTUP VOLNÝ
SO 22. 6.  PŘEHLÍDKA DECHOVEK  9:00 – 12:00  
Tradičná přehlídka dechovek - orchestr ZUŠ Benešov a mažoretky, Vranovanka, Týnečanka. 
Před DPS Týnec nad Sázavou. VSTUP VOLNÝ. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.
SO 22. 6.  TÝNECKÉ OSLAVY 120. LET  13:00 – 0:30 
SDH Týnec, ochotnické divadlo, knihovna a stará škola slaví 120 let. Před Městským úřadem Týnec nad Sázavou.  
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. VSTUP VOLNÝ
13:00  ZAHáJENí 
13:15 – 14:00 VYSTOUPENí DĚTí ZŠ
14:15 – 15:00 DIVADELNí VYSTOUPENí SPOLKU NETOPÝR
15:00 – 15:30  UKáZKY HASIČSKÝCH ZáSAHů
15:30 – 16:30 KONCERT LIGHT & LOVE
16:30 – 17:30  MODEROVANá SHOW S DJ OLDOU BURDOU, SOUTĚŽE, DISKOTÉKA
18:00  BESEDA V KNIHOVNĚ S MODERáTORKOU ZUZANOU BUBíLKOVOU
17:30 – 0:30  ROCK PARK
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. VSTUP VOLNÝ
22. 6. 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 funkluby.  
Pořádá: Tomáš Čeněk; Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum
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Muzejní noc
Pátek 31. května od 17.00 hod.
Prohlídka věže, muzea a výstav
17.00  Pohádka pro děti – Divadlo 100 opic
 Skřítek, který to nevzdal
18.00  Vernisáž výstavy obrazů v galerii muzea
 Richard Pachman – Světlo
 (komorní koncert a povídání autora)

Festival muzejních nocí 2019 pořádá
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

s podporou Ministerstva kultury ČR 
Další festivalové akce naleznete

na http://www.muzejninoc.cz

na hrade v Tynci

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

9

Účastníci souhlasí s pořízením obrazového a zvukového záznamu z akce a jeho dalším použitím pro nekomerční účely
GSPublisherEngine 896.0.28.100

ZDRAVÉ

MĚSTO

TÝNEC

Výstava olejomaleb Richarda Pachmana
31. května - 28. července 2019

Hrad a  muzeum Týnec nad Sázavou
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy 

spojenou s komorním koncertem autora
v pátek 31. května 2019 od 18.00 hodin - Muzejní noc

Otevřeno: květen, červen: čt - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hodin
červenec: st - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hodin

světlo

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

Richard Pachman

6

Venkovní areál hradu Týnec nad Sázavou. Za deště hrajeme v galerii muzea.
Vstupné DOBROVOLNÉ. Více na: www.mestotynec.cz/muzeum
Pořádá město Týnec nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.

13. 7. Divadlo kejklíře Slávka
– Kašpárek a dřevěný koník / 17.00 

20. 7. Honza Hrubec – O Palečkovi / 17.00 
 
27. 7. Bářino toulavé divadlo – Pasáček vepřů / 17.00 

3. 8.  Týnecký střep / od 10.00 hodin

10. 8. Zuzka Fricová – Kuba a Kubikula / 17.00  

17. 8. Divadlo 100 opic - Pes a drak / 17.00 

24. 8. Netopýří noc / od 19.00 hodin

31. 8. Ochotnický divadelní festival / od 14.00 hodin

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.

GSPublisherEngine 896.0.28.100

ZDRAVÉ

MĚSTO

TÝNEC

PŘEHLÍDKU 

DECHOVEK

VSTUP VOLNÝ

sobota 22. 6. 2019  
od 9 do 12 hod. před DPS

9 – 10 hod. orchestr ZUŠ Benešov  
a mažoretky

10 – 11 hod.  Vranovanka
11 – 12 hod.  Týnečanka

www.mestotynec.cz            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.

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
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PRODÁME VAŠI NEMOVITOST 

služby pro naše klienty zdarma

nejvyšší prodejní cena nemovitosti

JUDr. Pavla Příkopová
Kafin reality

Tel.: 775 894 421
e-mail : kafin@seznam.cz

Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

SROZUMITELNOST a JISTOTA

rychlé vyplacení kupní ceny
bezpečná úschova peněz u notáře

kvalitní právní zajištění průběhu prodeje

ZVÝŠÍME CENU VAŠÍ NEMOVITOSTI 
BEZPLATNÝM PORADENSTVÍM

uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

tÝneCkÝCH LIStů 

je v pátek 31. května 2019. 

Tento termín je závazný.

Kontakt: E-mail: obchod@metalcasting.cz
Tel.: 737 809 895

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%

  MetalCasting  s.r.o

z veterinárně kontrolovaných chovů, které  
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

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

 od 15 h. Týnec nad Sázavou / parkoviště před MěÚ

Prodej 13. 5. a 11. 6. 2019
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, 

sussex, kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/,  
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/,
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, 

Kalimera /selské brojlerové kuře/,  
Brojlerová kuřata, Perličky

PRODEJ CHOVNÉ 
DRŮBEŽE

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

tÝneCkÝCH LIStů
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Vypočítej

příklad 

Myslete
eko-logicky!
Vysloužilé zářivky, LED diody a úsporné žárovky do běžného odpadu nepatří. Přes 95 procent materiálů, 

ze kterých jsou vyrobené, je totiž díky recyklaci možné znovu využít. Navíc obsahují stopové množství rtuti, 

která je nebezpečná pro životní prostředí. Vyřazené úsporné světelné zdroje lze vrátit v elektro prodejnách při 

nákupu nových, ve sběrných dvorech obcí či je uložit do malých sběrných nádob, které se nacházejí 

v obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě firem. Nejbližší sběrné místo si můžete jednoduše 

najít na vašem mobilu nebo tabletu – stačí si stáhnout aplikaci „Kam s ní?“.

1
7

8

?

Správná odpověď: sedmnáct 
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Obrobna METALIK spol. s r. o. přijme do svého přátelského kolektivu  
na Racku (Benešov) svědomité a pracovité spolupracovníky na pozici:

OBSLUHA CNC STROJŮ
SKLADNÍK

Nabízíme práci v rostoucí firmě, možnost platového růstu a práci ve vstřícném kolektivu

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

	

přijme

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

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

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

DOBET spol. s r.o.
KamENOlOm KrhaNiCE

          Masáže	–	Relaxace	
Péče dotekem, bylinou, slovem 

 

Adriana	Ondračková	(Bursová)	
K	Náklí	94		Týnec	nad	Sázavou	Tel.	602/369116	

	

Jsem	masérka	s	16letou	praxí	
Používám	vlastní	bylinné	produkty	

																										Těším	se	na	setkání	s	vámi		

Základní škola Krhanice přijme 

kuchařku do školní jídelny. 

nástup od 1. 5. 2019.
Informace podá vedoucí ŠJ 

na telefonu 733 120 095 nebo na 
e-mailu jidelna@zskrhanice.cz
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� Burger z hovězího kvalitního vyzrálého masa

� Burger s trhaným uzeným, vepřovým a kuřecím masem

� Marinovaná kuřecí křídla

� Domácí poctivé hranolky

� Domácí omáčky a majonézy

� Zeleninové saláty

(Pá-So) také smažená jídla

STAROČESKÁ JÍDELNA U TROJÁNKů

Oznamujeme všem zákazníkům, že od 27. května 2019 otevíráme na 
odpolední nabídku od 16:00 hod. novou atraktivní kuchyni BURgERY.

Od 15:00-16:00 hodinová pauza na přípravu BURgER JÍDELNY.

BURgER JÍDELNA U TROJÁNKů 

Otevřeno:  STAROČESKÁ JÍDELNA U TROJÁNKů

PO-SO 8:00-15:00 hod.  
Neděle Zavřeno

Burgery: Rezervace a objednávky
Tel:  + 420 602 158 868

Otevřeno: BURgER JÍDELNA U TROJÁNKů

PO-ČT 16:00-21:00 hod.
PÁ-SO 16:00-22:00 hod.
Neděle Zavřeno

 
www.jidelnatrojanek.cz
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Přijmeme pracovníky do soustružnické 
dílny Jílové u Prahy  

frézaře, brusiče, soustružníka
Jednosměnný provoz.  

nástup ihned nebo dle možností.

kontakt: smidl@centrum.cz
tel: 723 111 684

Strojní obrábění s.r.o.
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Návštěvníci akce souhlasí s pořízením zvukových a obrazových  
záznamů. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

T Ý N E C K É   S L A V N O S T I

sobota 22. 6. 2019 
od 13 do 24 hod.

SDH TÝNEC

KNIHOVNASTARÁ ŠKOLA

OCHOTNICKÉ DIVADLO

120 let

PARKOVIŠTĚ PŘED MěÚ TÝNEC
VSTUP VOLNÝ / OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

13:00  ZAHÁJENÍ 
13:15 – 14:00 VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ
14:15 – 15:00 DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ SPOLKU NETOPÝR
15:00 – 15:30  UKÁZKY HASIČSKÝCH ZÁSAHŮ
15:30 – 16:30 KONCERT LIGHT & LOVE
16:30 – 17:30  MODEROVANÁ SHOW S DJ OLDOU BURDOU 

SOUTĚŽE, DISKOTÉKA
18:00  BESEDA V KNIHOVNĚ SE ZUZANOU BUBÍLKOVOU
17:30 – 0:30  ROCK PARK

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   
V KNIHOVNĚ A NA STARÉ ŠKOLE


