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Milé čtenářky, vážení čtenáři
další číslo Týneckých 
listů, tentokrát už skoro 
prázdninové, Vám přiná-
ší novinky z dění ve měs-
tě. Probíhají opravy a re-
konstrukce chodníků, 
které načas naše měs-
to udělaly místy těžko 
schůdné, ale o to hezčí 

bude výsledek. Rekonstruujeme vodovod 
ve starém Týnci, účastnili jsme se školy 
Zdravých měst v Táboře. Hlavní událostí 
jsou však oslavy 120 let staré školy, týnec-
kých hasičů, knihovny a ochotnického diva-
dla. V sobotu 22. června jsme si to krásně 
užili, o čemž vypovídají i fotografie uvnitř 
listů. Snad všichni si k narozeninám pře-
jeme hlavně pevné zdraví, a to samé jsme 
přáli i našim oslavencům. Vždyť jsou tak 
přirozenou součástí našich životů, že je be-
reme jako samozřejmost. Jenže 120 let trvá-
ní je nepředstavitelné množství lidské prá-
ce, času, úsilí. Nezapomínejme na to! Všem 
osobnostem, které se staraly a starají o to, že 
se tito oslavenci dožili tak vysokého věku, 
patří velké díky. 
S předstihem Vás zvu na Veřejné fórum. 
Rádi bychom s Vámi diskutovali o téma-
tech důležitých pro naše město – životní 
prostředí, sociální oblast, školství, doprava, 
volný čas, veřejný prostor, úřad,… Výstupy 
budou zapracovány do strategických doku-
mentů a budou tak velmi důležité pro další 
směřování města a jeho investice. Setkání 
bude 24. 9. 2019. 
Vážené čtenářky a čtenáři, užijte si krás-
né léto bez starostí, dovolené podle Vašich 
představ a především si odpočiňte. Vždyť 
o tom prázdniny jsou.

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Proběhla společná schůzka jazykářů. Tématem 

byla výuka jazyků v ZŠ i MŠ. Výstupem je zvý-
šená podpora projektů zaměřených na výuku ja-
zyků. Žáci 9. tříd tak mohli vycestovat na týdenní 
pobyt do Anglie (dopravu hradilo město), ve spo-
lupráci s The British Council vznikne metodika 
pro výuku jazyků a od září budou ve škole působit 
dva rodilí mluvčí nejen při výuce angličtiny.

Rekonstrukce silnice z Chrástu do Krhanic je 
v přípravě. Proběhlo výběrové řízení, připravuje 
se harmonogram stavby. Zahájení se předpoklá-

dá ještě v tomto roce. O omezeních provozu Vás 
budeme včas informovat. Investorem stavby je 
Středočeský kraj.

Město bude žádat o dotaci z Programu Efekt.  
Cílem projektu je zavedení energetického ma-
nagmentu na veřejné budovy ve vlastnictví Měs-
ta Týnec nad Sázavou. Měli bychom tak získat 
přehled o hospodaření s energiemi, možnosti 
regulace a úsporných opatření.

Běží výběrové řízení na projekt Vodovod 
v místních částech. Nyní probíhá hodnocení 
nabídek, po prázdninách by se práce na projektu 
mohly rozběhnout. 

Nepodařilo se získat dotaci na stavbu chodní-
ku do Podělus. Projekt se doplní o druhou etapu 
(rekonstrukce chodníku v Podělusích), a o dota-
ci požádáme znovu. Věříme, že tentokrát bude-
me úspěšní.

V Krusičanech bude odhalen nový pomník 
na památku krusičanských obyvatel, působících 
v legiích. Odhalení proběhne spolu s oslavami 
95. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
Krusičany.

Běží opravy komunikací a chodníků. Chodník 
Komenského kolem domu čp. 495-497 je před 
dokončením. Následovat bude oprava chodníku 
U Zelených vrat s plotem podél MŠ. V srpnu 
pak proběhne stavba chodníku mezi poliklini-
kou a parkovištěm.

K závěru se blíží rekonstrukce vodovodu v uli-
cích Lipová, Růžová, U Janovického potoka. 
Stavba bude dokončena počátkem prázdnin. 
Komunikace budou po zemních pracích pouze 
„záplatovány“. Kompletní oprava povrchů pro-

běhne pravděpodobně v příštím roce.
První část chodníku do Kostelce je dokončena. 

Se Středočeským krajem se podařilo dohodnout 
i položení nového asfaltového povrchu na ko-
munikaci podél nového chodníku. Vznikl tak 
další kus bezpečného místa ve městě.

Stavba dopravního terminálu běží dle harmo-
nogramu. Uvedení do provozu předpokládáme 
nejpozději počátkem roku 2020.

Proběhla údržba zeleně. Vysadili jsme 5 lip 
u hřiště v Peceradech, 2 sakury v Chrástu sídliš-
ti. Byly ošetřeny aleje Jílovská, duby U Zelených 
vrat, javory Chrást sídliště u kurtů.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•   Smlouva o poskytování služeb systémové pod-

pory s firmou ADVENT, s .r. o. na docházkový 
systém za roční cenu 6700 Kč bez DPH

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společnos-
tí  PSG DS a.s. k zakázce Dopravní terminál 
Týnec nad Sázavou. Dodatek mění cenu díla 
o 2.977.207,27 Kč včetně DPH na základě 
změnových listů 1-4. Změny jsou vyvolány 
okolnostmi, které nešlo předvídat (nedosta-
tečné krytí plynovodu, nestabilní podloží). 
V přípravě jsou další změny: úprava dispozice 
pokladny dle požadavků Českých drah, úprava 
kamerového systému, úprava dešťové kanaliza-
ce (výška uložení - kolize s plynem) 

•  Licenční smlouva, Smlouva o dílo, Smlouva 
o zpracování osobních údajů s Danielem Ko-
vářem na dodávku redakčního systému a zpra-
cování webových stránek za cenu 60.500 Kč 
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bez DPH. Jde o web města, městského muzea, 
knihovny a mikroregionu.

•   Smlouva s firmou VDC kancelářská technika 
s.r.o. na provoz kopírovacích strojů na odbo-
ru projektového řízení. Firma dodává pro-
vozní materiál, město platí za každou kopii. 
Cena za kopii A4: černobílá 0,25 Kč, barevná 
1,20 Kč. Smlouva na 48 měsíců.

Byly poskytnuty dary a dotace
•  Základní organizace Českého zahrádkářského 

svazu Týnec nad Sázavou dar ve výši 5.000 Kč, 
který využije na ocenění nejstarších členů při 
příležitosti 60. výročí založení organizace. 
Slavnostní ocenění se bude konat 23. 11. 2019 
na městském úřadě

•   SDH Pecerady za Okrsek Týnec nad Sázavou 
dar ve výši 5.000 Kč na uspořádání květnové 
hasičské soutěže v Týnci nad Sázavou 

•   Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tý-
nec nad Sázavou dar ve výši 3.000 Kč na nákup 
cen a občerstvení dětských účastníků rybář-
ských závodů.

Rada schválila rozpočtové opatření – drobné 
úpravy rozpočtu
Byla vydána Vnitřní směrnice č. 2019/5 - O pro-
vozování Městského kamerového dohlížecího 
systému na Městské policii Týnec nad Sázavou 
a Vnitřní směrnice č. 2019/6 – Evidence a vy-
máhání poplatků, pokut a pohledávek
Rada schválila Vyhodnocení plánu financování 
a obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2018. 

Dokument obsahuje přehled výdajů, které pro-
běhly v roce 2018 na vodovodech a kanalizaci. 
Výdaje převyšují příjmy z pronájmu infrastruk-
tury a jsou pokryty z rozpočtu města.
Proběhla Valná hromada společnosti Tech-
nické služby Týnec s.r.o. Město je 100% vlast-
níkem společnosti. Byla projednána Zpráva 
o činnosti společnosti za rok 2018., schválena 
roční účetní závěrka, podle které činil zisk před 
zdaněním 2.551.219,15Kč, daň z příjmů či-
nila 452.580,00Kč a hospodářský výsle-
dek společnosti po zdanění v roce 2018 činil 
2.098.639,15Kč. Dosažený zisk bude použit 

na rozvoj společnosti (nákup nového vozidla no-
siče kontejnerů). 

Informace ze zastupitelstva
Červnové zastupitelstvo mimo jiné schválilo:
-  Úpravu rozpočtu města pro rok 2019. Do roz-

počtu byly doplněny výdaje na projekt na za-
teplení ZUŠ, metodiku výuky jazyků ve škole 
a opravu teplovodu ve školním areálu. Výdaje 
jsou kryty z přebytků minulých let.

-  Plán práce Finančního výboru. Finanční výbor 
kontroluje plnění rozpočtu města, čerpání pře-
bytků minulých let a došlé faktury.

Jak jsme volili v Týnci nad Sázavou?          
volební účast: 29,68%
Přehled odevzdaných platných hlasů:

volby do evropského parlamentu květen 2019

1 Klub aNgažovaNých NeSTraNíKů 1 0,07
2 STraNa NezáviSloSTi Čr 10 0,74
3 ceSTa oDPovĚDNÉ SPoleČNoSTi 4 0,29
4 NároDNí SocialiSTÉ 1 0,07
5 obČaNSKá DemoKraTicKá STraNa 188 14,00
6 aNo, vyTrollíme euroParlameNT 25 1,86
7 ČeSKá STr.SociálNĚ DemoKraT. 59 4,39
8 romSKá DemoKraTicKá STraNa 1 0,07
9 KomuNiSTicKá STr.Čech a moravy 116 8,64
10 Koalice DSSS a NF 16 1,19
11 SPr-rePubl.STr.ČSl. m. SláDKa 17 1,26
12 Koalice rozumNí, ND 9 0,67
13 volTe Pr. bloK www.cibulKa.NeT 4 0,29
14 Ne-volim.cz 2 0,14
15 Pro ČeSKo 1 0,07
16 vĚDci Pro ČeSKou rePubliKu 12 0,89
17 Koalice ČSNS, PaTrioTi Čr 2 0,14
18 JSi Pro? JiST.SoliD.iN.Pro buD. 1 0,07
19 Pro zDraví a SPorT 3 0,22
21 moravSKÉ zemSKÉ hNuTí 0 0,00

22 ČeSKá SuvereNiTa 2 0,14
23 TvůJ KaNDiDáT 1 0,07
24 hlaS 30 2,23
25 Koalice SvoboDNí, rČ 5 0,37
26 Koalice STaN, ToP 09 149 11,10
27 ČeSKá PiráTSKá STraNa 170 12,66
28 Svob.a Př.Dem.-T.oKamura (SPD) 98 7,30
29 aliaNce NároDNích Sil 0 0,00
30 aNo 2011 351 26,15
31 agrárNí DemoKraTicKá STraNa 5 0,37
32 moravaNÉ 0 0,00
33 PrvNí rePubliKa 0 0,00
34 DemoKraTicKá STraNa zeleNých 6 0,44
35 bezPeČNoST, oDPovĚDNoST, SoliD. 0 0,00
36 Koalice SouKromNíci, Nez. 4 0,29
37 evroPa SPoleČNĚ 11 0,81
38 KoNzervaTivNí alTerNaTiva 0 0,00
39 KřeSť.DemoKr.uNie – ČS. STr. liD. 29 2,16
40 alTerNaTiva Pro ČeSK. reP.2017 9 0,67

číslo číslonázev názevhlasy  
celkem

hlasy  
celkem

hlasy  
v %

hlasy  
v %
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V lesíku Brdce (nad garážemi) máme no-
vou přírodní tělocvičnu s pohádkovým názvem 
Karkulčin háj. Ta si našla příznivce mezi dětmi, 
dospělými, a to i těmi dříve narozenými. Lavič-
ky lákají k posezení, cvičební prvky k protažení, 
ohromná lupa ke zkoumání, naučné tabule při-
bližují život v přírodě, a na vše dohlíží vyřezávaný 
vlk. Jeho dohled přesto nezabránil vandalům už 
několik laviček poničit a lupu odcizit. Je to škoda 
a dost nepochopitelné, proč tohle místo něko-
mu vadí. Městská policie proto zvýšila dohled 
v této lokalitě, nainstalovány budou i kamery.  
Pokud i vy byste byli svědky vandalismu, prosí-
me, zavolejte na telefonní číslo městské policie –  
606 393 382. Děkujeme.

Ještě je nutné upřesnit, že kácení borovic, 
ke kterému v lesíku letos na jaře došlo, v žád-

ném případě nesouviselo s výstavbou tělocvičny. 
Naopak, místo bylo záměrně voleno ve stínu, 
v lese, aby horké sluníčko cvičící lidi v jejich sna-
ze o zdravý pohyb neomezovalo. Důvod kácení 
je stejný jako v současné době na mnoha dalších 
místech v naší zemi. Je to smutné, ale borovice 
vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu uschly. Jejich 
kořenový systém je příliš mělký, a proto nedokáže 
natáhnout spodní vodu. Na mýtiny budou vysá-
zeny stromy nové, lépe odolávající vlivům počasí.

lm

Sázení nových stromů se netýká jen lesíku 
Brdce, ale celého území města. V červnu vysa-
dili pracovníci Českého svazu ochránců přírody 
Vlašim v Chrástu u kurtů dvě sakury a v Pece-

radech u hřiště pět lip. Stromy budou opatře-
ny chrániči proti okusu a poškození při sekání 
trávy. Pravidelnou zálivku podle toho, jak který 
druh potřebuje, zabezpečí Technické služby 
Týnec. Další stromy, tentokrát ovocné, ozdobí 
areál školy, a ještě si z nich děti budou moct na-
trhat ovoce, a trávníky ve městě zazelení hlohy. 
Ty by měly přinést pro změnu užitek ptákům, 
tak snad se jim budou líbit, stejně jako krmítka 
(viz níže v textu), která pro ně na podnět oby-
vatelky města, vyrobily děti ze školy.

lm

Obyvatelka Týnce si posteskla nad tím, že 
z města mizí zpěvní ptáci. Možná by se tomu 
dalo zabránit krmítky, kam by jim ráda sypa-
la něco dobrého na zobáček. Děti z devátých 
ročníků s paní učitelkou Maříkovou se úkolu 
s nadšením chopily a začátkem června přines-
ly na úřad výsledek svého snažení. Krásných 
pět krmítek. Ta už visí po Týnci a okolí. Hez-
ké, že? Děti a paní učitelko děkujeme.

lm

Tělocvična v lese

nové stromy

Krásná práce

Pořád se něco děje
Od Krajského úřadu Středočeského 

kraje jsme dostali dotaci 25 000 korun 
na pořízení dvou radiostanic pro pecerad-
ské hasiče. Jedna je určena pro doplnění 
výbavy zásahového vozu, druhá přenosná 
pro zasahující hasiče.

V žádosti o dotaci na rekonstrukci fot-
balových kabin na hřišti v Náklí už jsme 
úspěšní nebyli a dotaci nezískali.

Hodně nás mrzí, že ani dotace na vý-
stavbu chodníku do Podělus nedopadla 
dobře. Žádost jsme připravili co nejpeč-
livěji, popsali složitou situaci podělus-
kých obyvatel, kteří musí denně po silnici 
s hustým provozem chodit, ale přednost 
dostali ještě potřebnější. Státní fond do-
pravní infrastruktury obdržel téměř 500 
žádostí o dotaci na výstavbu chodníků, 
peníze však stačily pouze pro 250 z nich. 
Vzhledem k tomu, že jde o velmi náklad-
nou akci, bez dotace ji v současné době 
nedokážeme udělat. Proto příští rok bu-
deme podávat žádost znovu a doufáme, že 
konečně uspějeme.

lm

Dotace
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Dobrá zpráva. Na dětských hřištích 
a v pískovištích se jehly nenašly. Strážní-
ci týnecké městské policie se v uplynulých 
dnech zaměřili na dětská hřiště v Týnci 
a dalších městských částech. S detektorem 
kovu kousek po kousku zkontrolovali každý 
centimetr a detektor odhalil „jen“ zapome-
nutý hřebík nebo kousek kovového drátku. 
Ty sice také dokáží udělat pěknou neple-
chu, ale jehlám se v nebezpečnosti zdaleka 
nevyrovnají. Ty se naštěstí nenacházely ani 
na jednom dětském hřišti.

lm

Opravy chodníků pokračují

Strážníci týnecké městské policie během 
dubna a května pomáhali při běžeckém orien-
tačním závodě, řešili rodinné neshody v cen-
tru Týnce i napadení osob před prodejnou 
Lidl, odchytávali toulavé psy, volně pobíhající 
kozy a ovce. Na mušku si vzali i dětská písko-
viště v Týnci a přilehlých městských částech, 
kde pomocí detektoru kovu hledali věci, které 
do pískovišť rozhodně nepatří, především in-
jekční jehly. Naštěstí tam žádné nebyly.

Strážníci asistovali také při vyšetřování 
vloupání do staré školy i u likvidace požá-
ru tamtéž, měřili rychlost, řešili nedovolené 
parkování, rvačky i namol opilé osoby, ležící 
uprostřed ulice. Mezi příjemné akce patřilo 
organizování dopravní soutěže pro děti prv-
ního stupně naší školy i nalezení psa, který si 
svou procházku trošku protáhl. Domů se vrá-
til po třech letech. 

lm

Ve dnech 27. – 31. května proběhlo v Týnci nad 
Sázavou a okolí měření rychlosti laserovým mě-
řičem ProLaser III, který byl zapůjčen od firmy 
Gemos cz. Strážníci se zaměřili na problema-
tická místa, kde často dochází ze strany řidičů 
k překračování povolené rychlosti v obci, a kte-
rá byla odsouhlasena a povolena Policií ČR DI 

Benešov. Celkem 32 vozidel jelo v obci rychleji 
než povolených 50 km/h, 29 hříšníků překročilo 
rychlost v obci o méně jak 20 km/h a 3 vozidla 
se dostala až nad 70 km/h, přičemž nejvíce to 
bylo 79 km/h. Policie uložila těmto provinilcům 
pokuty v celkové výši 17 tisíc korun.

Tomáš Klenovec, vedoucí MP

MěSTSKá POlIcIe 
výběr ze svodky 

Měření rychlosti

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 
vedoucí městské policie 
Tomáš Klenovec, telefon 721 285 073.

Městská policie 
nabízí dohled  
nad domem

Na území města probíhají opravy a výstav-
by chodníků. Po novém chodníku se nyní do-
staneme do Kostelce. Vznikl v úseku od Jawy 
k bývalému komínu. Jeho pokračování je na-
plánováno po vyřešení složitých majetkových 
vztahů k dotčeným pozemkům. Výstavbu 
realizovala společnost Diostav s.r.o, za cca 
3 358 000 korun.

Nového povrchu se dočkají chodníky 
v Týnci u mateřské školy, v ulici Družstevní 
a další zcela nový chodník už na podzim do-
vede bezpečně lidi z parkoviště před úřadem 
k poliklinice. Vítěz výběrového řízení společ-
nost BENESOLAR s.r.o., tyto akce provede 
za cca 2 634 000 korun.

lm

rekonstrukce vodovodu ve starém Týnci
Ve starém Týnci pokračuje rekonstrukce de-

sítky let starého vodovodu. Týká se ulic Lipová, 
Růžová a U Janovického potoka. Stavba si vyžá-
dala nutná dopravní omezení. Do ulic je zákaz 
vjezdu, parkování před hotelem je vyhrazeno jen 

pro obyvatele uzavřených částí. Rekonstrukci vo-
dovodu provádí firma LAROS, vítěz výběrového 
řízení, za cenu 2 950 120 korun bez DPH. Hradí 
ji město. Hotovo by mělo být do konce července.

lm

Hřiště v Týnci  
a okolí jsou čistá

Dne 23. a 25. dubna proběhla jako již ka-
ždoročně dětská dopravní soutěž pro žáky 
4. tříd na parkovišti před městkým úřadem, 
která se skládala z jízdy zručnosti, orientace 
na dopravním hřišti a písemného testu. Tři 
nejlepší žáci byli oceněni hodnotnými cenami, 
které byly zakoupeny v cyklosportu Novotný 
v Týnci nad Sázavou. Dále pak dostal každý 
účastník této soutěže malé občerstvení na ces-
tu. Počasí nám vyšlo, nikdo se nezranil, a tak 
se těšíme na další ročník. Akce byla uskuteč-
něna za finanční podpory Operačního pro-
gramu Zaměstnanost v rámci projektu Týnec 
nad Sázavou – Zdravé město pro všechny II 
a MA21.

Tomáš Klenovec, 
vedoucí MP

Dopravní soutěž
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V rámci projektu Týnec nad Sázavou - 
Zdravé město pro všechny, jsme se zúčast-
nili Letní školy Zdravých měst. Ta proběhla 
od 5. do 7. června v Táboře. A program byl 
opravdu nabitý. 

Zástupci obcí a měst z celé republiky si 
mezi sebou během tří dnů vyměňovali zku-
šenosti a nápady nejen s řízením obcí, ale 
projednávala se například témata knihoven 
jako kulturních, informačních a komunit-
ních center obcí, zajímavá je i myšlenka pro-
jektu sdílení kol, dále architekti pohovořili 
o možnostech a trendech ve výstavbě byd-
lení. Na závěr prvního dne Letní školy nás 
čekal i tělocvik, tedy běh Táborem. Druhý 
den jsme se učili komunikovat, diskutovali 
o možnostech propojení regionálních pro-

duktů a sociálního podnikání, a na pořadu 
dne bylo také téma, jak rozpohybovat děti. 
Třetí den jsme trénovali získané medializač-
ní dovednosti nebo testovali nabízené online 
nástroje. "Je opravdu dobře, že se můžeme po-
tkat se zástupci ostatních měst a probrat s nimi 
věci, které se týkají i nás, našeho města, a po-
rovnat, zda je děláme dobře, případně, zda by 
nešly dělat ještě jinak a možná lépe,” říká sta-
rosta Martin Kadrnožka. Protože vzdělání 
není nikdy dost, další škola, tentokrát Pod-
zimní, se uskuteční v listopadu v Hodoníně 
a určitě se zúčastníme. 

lm

Společně vytváříme město, kde je radost žít  
– Zdravé město Týnec

Město Týnec nad Sázavou 
ve spolupráci 
s organizací CI2, o. p. s.
Vás zve na tematickou besedu

KLIMA SE MĚNÍ.
ZMĚŇ SE I TY!
AKTUÁLNÍ SOUVISLOSTI GLOBÁLNÍ  
ZMĚNY KLIMATU, KTERÁ SE DOTÝKÁ  
NÁS VŠECH – A CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT. 

14. 10. 2019 od 17.00 hod.

ZASEDACÍ MÍSTNOST MěÚ 
TÝNEC NAD SÁZAVOU

TÉMATA BESEDY SE VĚNUJÍ NAPŘÍKLAD OTÁZKÁM:
Proč žijeme ve skleníku? Jaký je vliv člověka na klimatický 
systém Země? Co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má  
a bude mít změna klimatu dopady ve světě a v ČR?  
Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají ve světě?  
Co můžeme udělat my sami pro omezení dopadů změn klimatu? 

SOUČÁSTÍ JE TÉMATICKÁ VÝSTAVA PRO VEŘEJNOST:
od 14.  do 31. října 2019 v prostorách MěÚ  
Týnec nad Sázavou (otevřeno pondělí – pátek  
dle otevírací doby MěÚ Týnec nad Sázavou)

Výstavu připravila organizace CI2, o. p. s. | www.ci2.co.cz
Webová verze výstavy je dostupná na www.klimasemeni.cz

Město Havlíčkův Brod  
ve spolupráci 
s organizací CI2, o. p. s.
Vás zve na tematickou výstavu
napříč městy České republiky

KLIMA SE MĚNÍ.
ZMĚŇ SE I TY!
AKTUÁLNÍ SOUVISLOSTI GLOBÁLNÍ  
ZMĚNY KLIMATU, KTERÁ SE DOTÝKÁ  
NÁS VŠECH – A CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT. 

6. 3. – 15. 3. 2019
Přístupná v pracovní dny od 10:00 do 16:30

PŮDNÍ PROSTORY 
STARÉ RADNICE
TÉMATA VÝSTAVY SE VĚNUJÍ NAPŘÍKLAD OTÁZKÁM:
Proč žijeme ve skleníku? Jaký je vliv člověka na klimatický 
systém Země? Co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má  
a bude mít změna klimatu dopady ve světě a v ČR?  
Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají ve světě?  
Co můžeme udělat my sami pro omezení dopadů změn klimatu? 

Výstavu připravila organizace CI2, o. p. s. | www.ci2.co.cz
Webová verze výstavy je dostupná na www.klimasemeni.cz

BESEDA PRO VEŘEJNOST S AUTORY VÝSTAVY:
Ve středu dne 6. března 2019 od 15 hodin se  
v zasedacím sále v 1. patře Staré radnice uskuteční 
beseda pro veřejnost k tématu změny klimatu.  

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:  

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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MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

VEŘEJNÉ FÓRUM
POJĎME SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST 
TÝNCE. VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ.

VÁS ZVE NA

KDY:  24. 9. 2019 od 17.00 hod.

KDE:  Společenské centrum 
Týnec nad Sázavou

www.mestotynec.cz

TÉMATA:
 	 Životní	prostředí
	 	 Sociální	a	zdravotnické	služby
	 	 Školství,	výchova	a	vzdělávání
	 	 Doprava,	bezpečnost	občanů,	parkování
	 	 Volný	čas,	sport,	kultura
	 	 Veřejný	prostor	a	architektura
	 	 Občan	a	úřad
	 	 Stůl	mladých

Doprovodný program:
 •		malé	občerstvení
 •		slosování	o	drobné ceny

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Letošní oslavy Dne Země se v Týnci nad Sá-
zavou uskutečnily 17. dubna na Pěší zóně, a to 
v rámci projektu Zdravé město Týnec. Připo-
jili jsme se tak k celosvětovým oslavám vě-
novaným naší planetě. A oslavenkyně na svůj 
velký den v Týnci přichystala opět nádherné 
počasí. Více než tři stovky dětí si tak mohly 
oslavy užít naplno. Během celého dne byl pro 
ně připraven program Tonda Obal na cestách 
společnosti EKO-KOM, dále se děti dozvědě-
ly spoustu zajímavostí od společností Asekol, 
ELEKTROWIN, EKOLAMP, a to na téma 
třídění a zpracovávání recyklovatelných su-
rovin jako je plast, papír, sklo, elektro odpad 
a osvětlovací zařízení. 

Program byl doplněn i sportovními soutě-
žemi a tvořivými dílničkami. Největším láka-
dlem nejen pro děti byli určitě pejskové. Díky 
psí škole DOG UNIVERSAL mohly vidět 
výcvik a výchovu psů a pomazlit se s pejskem, 
který pomáhá lidem formou canisterapie. 
Tento program byl uskutečněn v rámci aktivi-
ty Patero zodpovědného pejskaře. Snažíme se 
majitelům psů pomoci a poskytnout jim infor-
mace, co vše péče o psa obnáší.

Na závěr dne se tři desítky dobrovolníků vy-
bavily pytli, rukavicemi a zelenými tričky a vy-
daly se uklízet město. Odměnou po práci byly 
opečené buřty a posezení u ohýnku v kempu. 
Děkujeme všem účastníkům, kteří přijali naše 

pozvání. Celá akce také tematicky doplnila 
všechny dubnové aktivity věnované úklidu 
v rámci projektu Čistá řeka Sázava, které or-
ganizovalo Posázaví o.p.s., a do kterého se za-
pojilo spoustu dobrovolníků z našeho města. 
Den Země byl uskutečněn za podpory z Ope-
račního programu Zaměstnanost v rámci pro-
jektu Týnec nad Sázavou – Zdravé město pro 
všechny II a MA21.

lm

Den Země 2019 

Slavnostní promoce studentů  
Univerzity třetího věku

Úspěšní studenti Univerzity třetího věku, František Skružný a Helena Vrbická,  
obdrželi 17. května během slavnostní promoce Osvědčení o absolutoriu  

na České zemědělské univerzitě v Praze. 

GraTUlUJeMe!
Další semestr začíná 30. září a studenti si vybrali téma: 

„GIAN LORENZO BERNINI – genius evropského baroka.“ 
Více informací podá Marta Vrkoslavová, 

kancelář tajemníka, tel.: 317 701 933
e-mail: vrkoslavova@mestotynec.cz 

Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka
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Dne 28. května proběhlo v obřadní síni Měst-
ského úřadu v Týnci nad Sázavou tradiční Vítá-
ní občánků. Ke slavnostnímu aktu bylo pozváno 
celkem 25 miminek se svými rodiči a dalšími 
příbuznými. Nejprve Marta Vrkoslavová přivítala 
rodiče a představila nové občánky města. Násle-
dovalo vystoupení žáků Základní školy v Týnci 

nad Sázavou. Po slavnostním projevu Marty 
Vackové se rodiče podepsali do pamětní kni-
hy města, maminky byly obdarovány květinou, 
kterou jim předala členka sociální komise Marie 
Matějovská a zároveň obdržely poukaz v hodno-
tě 3 000 Kč. Setkání bylo zakončeno fotografová-
ním v tradiční kolébce.

Marta Vrkoslavová,  
kancelář tajemníka

Vítání občánků

Lea Babánková

Tereza Oberfalcerová

Mikuláš Gabriel Jana Chaloupková

Sofie Mamiňáková

Nikol Matoušková

Jakub Kadlec

Ondřej Balej Vít Černohorský

Eliška Nováková

Eliška a Tomáš Aulíkovi

Sofie MacečkováZuzana Králová
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Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany k podávání nominací na ti-
tul „Významný občan Týnce nad Sázavou“. Toto ocenění se letos bude 
udělovat již po osmnácté. Pokud tedy víte o někom, kdo se zasloužil 
o rozvoj města, významně ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do his-
torie města svou prací, nominujte ho! 

Své návrhy může-
te zasílat na Měst-
ský úřad Týnec nad 
Sázavou do pátku  
23. srpna 2019, 
poté je Rada města 
projedná a předloží 
ke schválení zastupi-
telstvu.

Ocenění „Význam-
ný občan“ se zača-
lo udělovat poprvé 
v roce 2002. Prvním 
oceněným byl pan 
František Šípek. 

Tato slavnost se v našem městě postupně stala tradicí. Navrhovat může 
široká veřejnost, zájmové i společenské organizace. Návrh by měl ob-
sahovat jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí, nebo 
působil, odůvodnění návrhu a kontakt na navrhovatele.

Věříme, že spolu s Vámi, připravíme oceněným, jejich rodině a přáte-
lům nevšední zážitek, na který budou rádi vzpomínat.

lm

významný občan – nominace

Magdaléna Stará a Marek Starý

Kryštof Vyterna Anastasie Zámečníková

Silvie Šanderová Marek Šípek

Natálie Vnoučková

Klára SimandlováDominika Pěkná

Jakub Šícha

OCENĚNÍ 
VÝZNAMNÝCH  

OBČANŮ MĚSTA
A DÁRCŮ KRVE

pátek 25. 10. 2019 od 17 hodin
v obřadní místnosti MěÚ

VÁS ZVE NA TRADIČNÍ 
SPOLEČENSKOU AKCI

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

ŽIVÁ HUDBA / OBČERSTVENÍ

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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FOTOSOUTěž – DÍKy, že PO Mně UKlÍZÍš

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 

Děkujeme milí majitelé pejsků, že jste se zapojili  
do projektu PaTerO ZODPOvěDnÉHO PeJSKaŘe.

Je vidět, že téma čistých trávníků je tématem nás všech. 
Už jste viděli samolepku DÍKy, že PO Mně UKlÍZÍš?  

že ne? 
Tak se pozorně dívejte, a když najdete zelený plastový odpadkový 
koš, který ještě tuto samolepku nemá (Týnec a jeho místní části),  

tak ho vyfoťte a s informací, kde se koš nachází,  
zašlete nejpozději do 31. 7. 2019 na e-mail radnice@mestotynec.cz 

nebo na facebook Týnecké vlnění.
Hrajeme o 3 poukázky do kavárny PŘÍBĚH v hodnotě 300 Kč  

a o 7 poukázek na hodinu základního výcviku pejska v hodnotě 
200 Kč od psí školy DOG UNIVERSAL. 
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Koho by nepotěšila pochvala a uznání? Až 
si tu výše uvedenou popeláři přečtou, budou 
určitě moc rádi. Ještě před tím, než do redakce 
přišel text od pana Jiráska, nás právě zmíně-
ní popeláři požádali o pomoc. Prosí všechny, 
kdo odkládají objemný a nebezpečný odpad 
vedle kontejneru, aby ho odnesli nebo odvezli 
do sběrného dvoru na Brodcích. Stejně už ho 
máte naložený, tak ho bezplatně můžete ode-
vzdat o kousek dál. Popelářům to hodně kom-
plikuje život, pokud je ještě po práci čeká další 
šichta úklidu naší nepořádnosti. Pro odpad se 
musí vracet, naložit ho, odvézt. Vezměte si, 
kolik takových kontejnerových stání po Týnci 
je. To se týká i velkých kartonů, které sice patří 
do kontejnerů na papír, ale sešlapané tak, aby 
se tam vešly. Moc děkují.

Poznámka redakce: Víte, že za znečišťování 
veřejných prostranství, což se týká i ukládá-
ní odpadu mimo určená místa, hrozí pokuta až 
20 000 Kč?

lm 

Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o., infor-
mují občany, že odečty vodoměrů mohou pro-
vádět sami a stav následně nahlásit prostřed-
nictvím formuláře, uvedeného na webových 
stránkách společnosti.

lm

V poslední době jsme měli možnost využít 
několika dnů pracovního volna k rekreaci, vý-
letům anebo jiným aktivitám, a to podle zálib 
každého z nás. Jsou však povolání, kdy se musí 
pracovat, ať je svátek či pracovní den. Povolání 
všeobecně známá - lékaři a zdravotní sestry, 
policisté, vojáci, pracovníci v nepřetržitých 
provozech, atp. Je však také povolání, které 
svojí povahou stojí na pokraji zájmu společ-
nosti, ale bez kterého bychom se za chvíli bro-
dili v odpadcích produkovaných jednotlivými 
domácnostmi. Jen vzpomeňme, jak to vypada-
lo v Benátkách či Paříži, když tamní popeláři 
vstoupili do stávky. Ano, jsou to popeláři, kteří 
v našem městě, kromě sobot a nedělí, vyrážejí 
na kolečka okolo kontejnerů a popelnic, aby 

je vyprázdnili. U nás v Peceradech vyváže-
jí domovní odpad vždy v pondělí, a tak když 
šli děti i dospělí o Velikonocích na koledu, 
popeláři brázdili peceradské cesty. A to platí 
i o květnových státních svátcích, kdy jsem po-
peláře potkal v jiných částech města. Proto jim 
patří, za jejich činnost prováděnou za každého 
počasí, vřelý dík.

Současně bych chtěl obrátit pozornost 
na další část jejich práce, a to odvoz odpadu 
z míst, kde stojí velkokapacitní kontejnery. 
Skoro týden co týden se musí posádka svozo-
vého vozu v podstatě probojovat ke kontejne-
rům u Podhájského rybníka, protože ty jsou 
doslova obleženy igelitovými pytli, krabicemi, 
kusy nábytku, rozbitými kočárky, pneumati-

kami a dalšími nepotřebnými věcmi. Teprve 
když tento odpad ručně nahází do vozu, mo-
hou vysypat i samotný kontejner. Nakonec 
uklidí okolo stání kontejnerů i drobné odpad-
ky, které na zemi zůstaly, respektive je vítr bě-
hem doby rozfoukal.

Současně bych požádal vedení TS v Týnci, 
zda by nebylo možné k Podhájskému rybníku 
přistavit navíc kontejner na papír, protože vět-
šinou vše, co se „válí“ okolo kontejneru, jsou 
papírové či kartonové krabice.

Takže ještě jednou si dovolím touto cestou 
poděkovat „našim“ popelářům za jejich zá-
služnou práci.

Tomáš Jirásek

Poděkování

Odpad, odpad, odpad

Odečty vodoměrů

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

POZOR od 1. 1. 2020

• Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině

• Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes 

nezaměnitelně identifikován (čipováním, dříve tetování)
• Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno  

v dokladu o očkování psa
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Stará škola, týnečtí hasiči, knihovna a ochot-
níci slaví v tomto roce 120. výročí svého vzniku. 
Takový věk, v lidském životě je takřka nemys-
litelný, však z oslavenců neudělal kmety, ale na-
opak jsou čím dál mladší a živější. Stará škola je 
plná dětí, žije jejich smíchem i zlobením. Také 
je však plná hodných a obětavých paní učitelek, 
které děti učí poznávat svět tak milou formou, 
že se malým školáčkům ani po vyučování ne-
chce domů.

Hasiči mají spoustu mladých a nadšených 
kluků, kteří rádi pomohou tam, kde je potře-
ba. S láskou opečovávají hasičskou techniku, 
chystají akce pro děti, jsou připraveni vyjet bez 
ohledu na svůj volný čas.

A knihovna? Ač je doba internetu a děti prý 
nečtou, tak ty týnecké ano. Vždyť už v 8 letech 
jsou pasovány na čtenáře, a to přímo rytířem. 
A když už vstoupily do čtenářského stavu, tak 
mu dělají čest. Knihovna je jich vždy v úterý 
a ve čtvrtek odpoledne plná. Sice nesahají už to-
lik po pohádkách a příbězích Dětí z Bullerbynu 
jako my, teď letí horory, ale čtou. A čtou rády. 
A naše knihovna na tom má ohromný podíl. 

Ještě zbývá ochotnické divadlo. Představení 
ochotnického spolku Netopýr už viděl asi ka-
ždý Týnečák, a jistě mi dáte za pravdu, že hry 
mají nápad, vtip, a že se u nich dobře bavíme. 
Už 120 let, i když v počátcích se divadlo nejme-
novalo Netopýr, a navíc vlastně skoro za všech-
no mohli hasičiA.

a teď pohled do historie…

ŠKOLA
V roce 1894 bylo za 600 zl. zakoupeno místo 

pro novou školní budovu. Rozpočet na stavbu 
činil 33 015 zl. Náklady musely hradit přiško-
lené obce, které rozepsaly přirážky na základě 
daňových předpisů na jednotlivé majitele ne-
movitého majetku a provozovatele živností 
a obchodů. Dne 7. července 1898 byl položen 
základní kámen, který je umístěn v severový-
chodním rohu této budovy. Do kamene je vlo-
žena plechová krabice, a v ní na pergamenovém 
papíře tento zápis: „Tato škola byla postavena 
za panování císaře Františka Josefa I. Okresním 
hejtmanem byl p. Adolf Heinz, okresním škol-
ním inspektorem p. Alois Schröck. Starostou 
obce byl p. Josef Pazdera, rolník v Chářovicích. 
Na škole působili v této době učitelé: František 
Kozelka, řídící učitel; František Zelenka, učitel; 
Emanuel Svoboda, učitel; František Papoušek, 
učitel; Stanislav Karas, učitel; a industriální 

učitelka, Anna Helle-
rová.“ Dne 5. září 1899 
odevzdal stavitel Josef 
Hromas z Neveklova 
novou pětitřídní škol-
ní budovu do užívání. 
Dne 10. září ji vysvětil 
administrátor P. Lásko. 
V současné době školu 
navštěvuje 150 dětí, 
které 11 pedagogů učí 
v 7 třídách.

HASIčI
120 let dobrovolné 

hasičské organizace, to je práce, osudy, rados-
ti a strasti stovek lidí několika generací, které 
si navzájem z otce na syna, ze synů na vnuky 
předávaly myšlenku požární ochrany na po-
moc svému bližnímu, sousedovi i neznámému, 
ve dne v noci, v létě v zimě, za pohody i nečasu. 
V roce 1899 se spojily tři osady - Týnice, Brod-
ce a Podělusy, a po přípravných pracích byla 
svolána 6. srpna 1899 do hostince U Korbelů 
první valná hromada. Sešlo se 61 členů a „Sbor 
dobrovolných hasičů spojených obcí Týnice 
nad Sázavou, Brodce, Podělusy“ byl ustanoven. 
Kromě boje se živly a pomoci, kde bylo potře-
ba, také veškerá kulturní a vzdělávací činnost 
na vesnicích byla jen v rukou hasičů, a to až 
do konce 1. světové války, kdy začíná pracovat 
více spolků.  Proto i hasiči stáli u zrodu týnec-
ké knihovny. Dne 9. prosince 1899 je na schůzi 
hasičů přineseno a darováno prvních 33 knih, 
další knihy se zakoupily v Benešově a už v úno-
ru 1900 začalo půjčování knih pro veřejnost. 

KNIHOVNA
První knihovna byla umístěna v hostinci 

„U Korbelů“, kde vydržela do 1. světové války, 
kdy většina hasičů odešla na frontu. Ještě bě-
hem války knihovnu vedou místní studenti, 
v roce 1922 ji věnovali obci. Po menších úpra-
vách je přestěhována do kampeličky, a později 
do dnešního hradního muzea. Okupace po  
15. březnu 1939 zasahuje i do života knihov-
ny, která se ocitla v zabraném území – cvičišti 
SS. Došlo k nucenému vyřazování zakázaných 
knih, ale díky odvaze lidí byla většina knih 
uschována, a tím zachráněna. V květnu 1945 
bylo v knihovně 1 144 knih, a ztráta za oku-
pace byla jen 50 knih. V sedmdesátých letech 
se knihovna stěhuje do dosavadního sídla, kde 
byly v roce 1997 pro veřejnost zpřístupněny 
nové adaptované prostory. V současné době 
knižní fond čítá téměř 50 tisíc svazků.

OcHOTNIcKé DIVADLO
I na vzniku ochotnického divadla u nás má 

zásluhu Sbor dobrovolných hasičů spojených 
obcí Týnice nad Sázavou, Brodce a Podělusy. 
Zachovala se pozvánka k Mikulášské zábavě 
z 2. prosince 1899, kde je v programu i komedie 
o jednom jednání „Palečkovo dobrodružství“. 
Bylo to první divadelní představení, a poté ná-
sledovala řada dalších. Hrály se hry nejen pro 
pobavení, ale i hry podněcující lásku k vlasti 
a k touze po samostatnosti. Nezapomínejme, 

že jsme v té době byli pod Rakousko-Uher-
skem. Současný ochotnický spolek Netopýr 
plní sály a diváci se baví u her klasických i her 
upravených tak, jak je neznáme, ale o to víc si je 
užíváme. Třeba Perníková chaloupka rozesmává 
obecenstvo malé i velké, a dokonce i samotné 
herce během hraní. O tom jsme se mohli pře-
svědčit i během našich slavností. 

(Zdroj: Kniha Týnec nad Sázavou,  
k historickým kořenům města)

Pojďme se nyní podívat, jak jsme si osla-
vy 120. narozenin školy, hasičů, knihovny 
a ochotníků užili…

Už v pátek 21. června se před městským úřa-
dem rozezněla rocková hudba. Ano, začal Roc-
kPark a vystupující to rozjeli hned zpočátku tak 
ostře, že bylo každému jasné, že se chystá něco 
velkého. Vždyť i jména skupin zněla hodně 
zajímavě, například Cocotte minute, Bikiny-
Shop… Pěkné, žeA

V sobotu ráno jsme se přesunuli před DPS, 
a chtělo by se napsat, že jsme zvolnili, protože 
se hrála hudba především pro dříve narozené. 
To je sice pravda, ale i tady zněly decibely ši-
roko daleko, do rytmu si podupávali, případně 
prozpěvovali i kolemjdoucí, a babičky i dědeč-
kové se na lavičkách vrtěli jako by jim bylo 
o pár desítek let méně. Vystoupení orchestru 
ZUŠ Benešov, Vranovanky a Týnečanky dopl-
nily krásné mažoretky.

Ve 13. hodin jsme zahájili oslavy na hlavním 
pódiu na parkovišti před úřadem vystoupením 
dětí ze základní školy – tzn. písničky, flétničky, 
tanečky. Trochu nám to komplikovalo počasí. 
Sluníčko si asi myslelo, že netřeba nosit dříví 
do lesa, tak svítilo jen chvílemi, protože děti 
svět rozsvítily za něj, o to častěji se však z nebe 
snášely letní přeháňky. Nálada ale byla i tak vý-
borná. Obecenstvo každé vystoupení odměnilo 
potleskem a vystupující děti, stejně jako diváci, 
si tu chvíli slávy opravdu užívali. Fotografie ho-
voří za ně.

Pak už v rychlém sledu následovalo předsta-
vení divadla Netopýr O kohoutkovi a slepičce, 
zahrané s vtipem, šarmem a precizností, za kte-
rou by se nemuseli stydět ani herci Národního 
divadlaA. Hasiči předvedli, že jsou chlapi, jak 
se patří, a v případě nebezpečí budou umět li-
dem pomoci. Koncert skupiny Light & Love 
přilákal mladší posluchače, a pak jsme si ještě 
na skok odběhli do knihovny na besedu se Zu-
zanou Bubílkovou, abychom se vrátili poté před 
úřad a na RockParku vydrželi až do noci. Jídla 
i pití bylo ve stáncích dost, hudby všude také 
a lidé se bavili. „Dost dobrá kalba,“ zhodnotila 
parta odrostlejších teenagerů průběh večera. 
Nezbývá než souhlasit, i když by se to dalo říct 
asi lépe A, a proto v závěru zjemníme a naladí-
me se na romantiku. K tomu si pomohu upra-
venými slovy klasika, která průběh oslav také 
vystihnou docela přesně: „Tento způsob léta zdá 
se mi poněkud šťastným…“

Oslavenci, tak k Vašim 120. narozeninám 
všechno nejlepší. Děkujeme Vám, děkujeme 
lidem, kteří za Vámi stojí, a díky kterým jsme 

měli 22. června co slavit. Děkujeme
lm

120 let školy, hasičů, knihovny a ochotnického divadla 
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Znalost cizích jazyků je dnes nezbytná

regionální učebnice

Týnecké děti v anglii

ZŠ Týnec nad Sázavou 
žádá všechny spoluobčany o pomoc při tvorbě regionální učebnice, 

která vznikne ve spolupráci žáků a učitelů s Posázavím o.p.s. 

Co nás zajímá? 
 historie 
 významné osobnosti 
 významné stavby 
 kultura a zvyky 
 místopis 
 doprava 
 hospodářství 
 přírodní zajímavosti 

 
Jak nám můžete pomoci? 

 zapůjčením dobových fotografií, pohlednic, dopisů, deníků, kronik, map, účtenek, 
úředních dokumentů atp. 

 poskytnutím rozhovoru 

Za jakoukoliv pomoc předem děkujeme. 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Lenka Vrbatová 
Lenka.Vrbatova@zstynec.cz 

A začít s jejich výukou se musí u těch nej-
mladších. Už i v týnecké mateřské školce se 
mrňata učí anglicky, umí pojmenovat zvířát-
ka, barvy, pozdravit se... Ale základní škola je 
přece jen o kus dál, a v současné chvíli hledá 
další cesty k tomu, aby žáci po jejím absolvo-
vání odcházeli do života vybaveni ještě lépe 
než jejich vrstevníci z jiných škol. Pomoci jí 
v tom má projekt Brána jazyků, který společ-
ně připravují zástupci města, školy a komerč-

ních subjektů vyučujících cizí jazyky. „Díky 
spolupráci s mezinárodní organizací Spojeného 
království British Council školu navštíví její 
zástupci a poradí, jak angličtinu vyučovat s co 
největším efektem, včetně návrhů na vybavení 
učeben. Projekt se v současné chvíli týká výuky 
angličtiny, postupně by se měl rozšířit na další 
jazyky, a to německý, ruský a dokonce i český,“ 
upřesnil starosta Martin Kadrnožka.

Od nového školního roku budou na týnec-

ké škole učit angličtinu dva rodilí mluvčí. 
Náklady ve výši 350 000 korun hradí měs-
to. A protože základem je řeč, tedy mluvit, 
mluvit, mluvit, v rámci výuky se před pár dny 
zúčastnilo 50 žáků druhého stupně výměnné-
ho pobytu v anglickém Brightonu. Dopravu 
ve výši 200 000 korun účastníkům také za-
platilo město. Dětem se v Anglii moc líbilo 
a všechny se nadšené a v pořádku vrátily. 

lm

Základní škola v Týnci nad Sázavou se za-
pojila do tvorby regionální učebnice. Spolu 
se školami v Netvořicích, Neveklově, Krha-
nicích a Křečovicích chtějí vytvořit publikaci, 
která žáky všech věkových kategorií vhodným 
a přirozeným způsobem seznámí s historic-
kými, geografickými a kulturními informace-
mi o regionu mezi Vltavou a Sázavou. Ve vý-
uce by měla být využitelná napříč předměty.

Publikace bude rozčleněna do tří částí – dě-
jepisné, vlastivědné a přírodovědné. Dějepis-
ná část se dále bude dělit na regionální histo-
rii, významné stavby a osobnosti našeho kraje. 

Vlastivědná část připomene místopis, dopra-
vu a hospodářství regionu. Přírodovědná část 
se bude zabývat rostlinným a živočišným 
bohatstvím regionu. Na vzniku knihy se bu-
dou podílet pracovní skupiny složené s žáků 
a zástupců pedagogických pracovníků. Před-
pokládá se, že kromě studijních materiálů, 

regionální literatury a bádání v knihovnách, 
archivech a muzeích využijí rozhovory s pa-
mětníky. Součástí učebnice budou fotografie, 
výtvarné ilustrace dětí i pracovní listy s úkoly. 
Vyjít by měla do tří let. První část – historie 
– by měla být zpracována do letošního října.

Jaroslava Tůmová

Děti z druhého stupně naší školy odjely 
v neděli 9. června na sedmidenní výměnný 
pobyt do anglického Brightonu. Ubytovány 
byly v rodinách, dopoledne chodily do školy, 
odpoledne podnikaly výlety po okolí. Umět 
dobře anglicky je dnes naprostou nezbytností 
pro úspěšný profesní život, proto město uhra-
dilo náklady na cestu ve výši 200 tisíc korun. 
Padesát dětí + odvážný a obdivuhodný uči-
telský doprovod (kdo z nás by si troufl mít 
na starost tolik puberťáků A si Anglii opravdu 
užilo, jak je vidět z fotografií. To i přesto, že 
počasí bylo většinou typické anglické – pršelo.

lm

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
manželům Vrtiškovým a kolektivu  

pracovníků restaurace U Vrtišků  
za vzornou obsluhu a připravenou tabuli  

při posledním rozloučení  
s panem Vladimírem Rendlem z Pecerad  

dne 2. února.  
Díky též Janě Vrtiškové za kondolenci 

a slova útěchy v naší nejtěžší chvíli.  
Ještě jednou velké poděkování, které  

si všichni zaslouží. 

Manželka Zdeňka Rendlová, děti Vlaďka, 
Pepa a Andrejka s rodinami
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Úspěchy žáků Zš Týnec nad Sázavou  
ve školním roce 2018/2019

Stejně jako v předchozích letech se naši žáci 
a žákyně zúčastnili mnoha vědomostních, 
sportovních i odborných soutěží. Nahlédněte 
společně s námi do přehledu těch největších 
úspěchů.

vÍTěZSTvÍ  v GyMnaSTIcKÉM   
vÍcebOJI  SMÍšenÝcH DrUžSTev 
19. 2. 2019 se zúčastnila smíšená družstva 

závodů v gymnastickém víceboji na ZŠ Jirás-
kova v Benešově. Závodilo se ve 4 disciplí-
nách: lavička, prostná, přeskok, trampolína. 
Soutěžila dvě šestičlenná družstva ve složení:
4. třída – Valentýna Hrušková, Lucie Kopáň-

ková, Petra Vaněčková, Lukáš Dvořák, Martin 
Trantina, Jiří Vitouš
5. třída – Sára Buřičová, Stella Eichlerová, 
Pavlína Štěpánová, Filip Breburda, Viktor 
Hrazdil, Jan Stejskal

Obě družstva ve své kategorii zvítězila a jako 
bonus jsme přivezli i 3 ocenění za nejlepší in-
dividuální výkon na jednotlivém nářadí:
Sára Buřičová – nejlepší výkon na přeskoku
Lucie Kopáňková –  nejlepší sestava na prost-

ných
Pavlína Štěpánová –  nejlepší výkon na tram-

políně

brOnZOvá MeDaIle Ze ZávODŮ 
v GyMnaSTIcKÉ všeSTrannOSTI
21. 2. 2019 se zúčastnily dívky z 6. – 7. roční-

ku závodů v gymnastické všestrannosti na ZŠ 
Jiráskova v Benešově. Závodilo se ve 4 disci-
plínách: hrazda, prostná, přeskok, trampolína. 
Ve velké konkurenci vybojovala Kristýna Jaš-
ková ze 6. A  3. místo.
Další umístění:
4. místo: Eliška Dundychová
7. místo: Tereza Koptišová
14. místo: Andrea Korcová

Blanka Schůtová a Lenka Vrbatová, ZŠ Týnec

Jako každý rok se naši žáci a žákyně zúčastnili i dalších okresních kol sportovních soutěží v basketbalu volejbalu, vybíjené a atletice. 
Všem reprezentantům naší školy děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším školním roce!

Gymnastická všestrannost
Horní řada zleva: Andrea Korcová, Kristýna Jašková, 

Eliška Dundychová, dolní řada: Tereza Koptišová

Víceboj smíšených družstev v gymnastice
Horní řada zleva: Jan Stejskal, Viktor Hrazdil, Jiří 

Vitouš, Lukáš Dvořák, Martin Trantina, Filip Breburda
Dolní řada zleva: Lucie Kopáňková, Petra Vaněčková, 
Valentýna Hrušková, Sára Buřičová, Stella Eichlerová, 

Pavlína Štěpánová

Literární soutěž Památníku Terezín:  
Karolína Auzká 

PŘeHleD ÚSPěcHŮ
MaTeMaTIKa
Matematická olympiáda – okresní kolo
4. místo – Jan Vrňata, 9. A
4. místo – Jolana Vrňatová, 7. A
6. – 10. místo – Lukáš Hak, 7. C
Pythagoriáda – okresní kolo
1. – 4. místo – Lukáš Hak, 7. C,  Jolana Vrňatová, 7. A
Matematický Klokan 
1. místo, kat. Cvrček – Martin Molitoris, 3. A (celostátní kolo)
3. místo, kat. Kadet – Jan Vrňta, 9. A (okres Benešov)
čeSKÝ JaZyK
Recyklohraní – „S rýmy nejsou šprýmy“
3. místo – Kristýna Jašková, 6. A
XXV. ročník literární soutěže Památníku Terezín – „Jsem tu bez rodiny“
3. místo – Karolína Auzká, 9. B
anGlIcKÝ JaZyK
Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo
5. místo – Klára Kožíšková 7. C
6. místo – Matěj Váňa, 9. B
něMecKÝ JaZyK
Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo
1. místo – Ella Havlíčková, 9. A
3. místo – Antonie Podaná, 9. B
Konverzační soutěž v německém jazyce – krajské kolo
5. místo – Ella Havlíčková, 9. A
InFOrMaTIKa
Neveklovský datel – Wordprocessing

1. místo – Jiří Richter, 9. A
4. místo – Matěj Kotlár, 9. A
Office arena 2019 – postup do krajského kola
Jiří Richter, 9. A
Ondřej Hadač, 9. A
Jan Vrňata, 9. A
PŘÍrODOPIS
Biologická olympiáda – okresní kolo
5. místo – Martin Pála, 7. A
TecHnIcKÉ Práce
Soutěž odborných dovedností ISŠT Benešov
Mladý elektrikář: 1. místo – Matěj Kotlár, 9. A
Mladý automechanik: 3. místo – David Ťažký, 9. B
Šikovné ruce: 3. místo – Karolína Auzká, 9. B
TěleSná vÝcHOva
Gymnastický víceboj smíšených družstev
1. místo – 4. ročník
1. místo – 5. ročník
Gymnastická všestrannost
3. místo – Kristýna Jašková, 6. A
Velmi smíšený volejbal
4. místo – Ondřej Hadač (9. A), Lukáš Valenta (9. A), Kryštof Mojdl  
(8. A), Kateřina Marvanová (8. A), Eva Žilková (7. B), Valentýna Váchová 
(6. B) + učitelé Michal Soustružník a Lenka Vrbatová
McDonald´s cup – okresní kolo
5. místo – 1.–3. ročník
5. místo – 4.–5. ročník
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Snažili jsme se, aby děti i dospělí odcházeli z jídelny spokojeni 
a nasyceni.
Během prázdnin proběhnou v obou jídelnách údržby provozu a re-
konstrukce, například výměna bočních dveří v ŠJ Komenského.
I na příští rok připravujeme v jídelně akce a zpestření obědů pro 
strávníky.

Všem dětem i dospělým přeji krásné léto a děkuji za spolupráci.
                                                                         Jana Malinová,

                                                                           ředitelka ŠJ

Informace ze školní jídelny pro strávníky – prvňáčky 

Úřední dny v ŠJ Komenského ulici:
28. 8. 2019  Středa     8 –14
29. 8. 2019  Čtvrtek 10 - 16

Přihlášku ke stravování pro nové strávníky naleznete na www.sjtynec.cz.  
Na webu je nutné ji vyplnit a odeslat. Je také možné ji vyplnit přímo ve školní jídelně.   
Přihláška je platná od 1. do 9. třídy.

V úředních dnech si zakoupíte čip za 135 Kč a zaplatíte v hotovosti stravné na září 2019,  
tzn. částka za oběd 25 Kč, září 21 dnů x 25 Kč = 525 Kč. 
Čipy přehraji i použité po sourozencích nebo kamarádech.

Systém plateb stravného:
-  souhlas s inkasem, číslo účtu ŠJ 100003401/0800, variabilní symbol nezadávat, limit 700 Kč, zadat na dobu neurčitou  

(1.platba na září v hotovosti, dále bude inkaso strženo 20. 9. na měsíc říjen.) Kopii inkasa přinést do kanceláře ŠJ.  
Dvě a více dětí – navýšit pouze limit bez variabilního symbolu.

-  trvalý příkaz, číslo účtu 100003401/0800, variabilní symbol je k dispozici v kanceláři ŠJ, k 20. v měsíci, částka 600 Kč.

Doporučujeme zvolit platbu inkasem (o stržení částky se postaráme za Vás, platíte částku za skutečně projedené obědy)

První školní den, 2. září 2019 bude již oběd připraven od 9 hodin. Spolu s přihlášenými dětmi na stravu zveme i rodiče prvňáčků do 
jídelny – připravíme pro Vás malé občerstvení.

Informace ze školní jídelny pro všechny žáky 

Dne 2. 9. 2019 je oběd pro žáky přihlášen. Odhlášky přes internet jsou možné do 29. 8. 2019,  2. 9. nebude možnost oběd telefonicky 
zrušit.
Obědy budou vydávány od 10.30 do 12 hodin.
První inkasní stržení proběhne již 20. 8. pro obědy na září.

Platba trvalým příkazem – částku 600 Kč, je nutné zaslat na číslo účtu 100003401/0800, v.s. zůstává dne 20. 8. 2019 na stravu na měsíc 
září, následně 20. 9. na měsíc říjen 
Přeplatky za stravu za školní rok 2018/2019 budou vráceny na Váš účet do 15. 7. 2019.
Stravu dospělých strávníků budeme řešit v měsíci září – dle kapacity ŠJ.

Otevírací doba ŠJ pro výdej obědů 2. září 2019
9 – 10 hodin prvňáčci s rodiči – den otevřených dveří
10.30 – 12 hodin ostatní žáci a pedagogický sbor

Veškeré informace budou také vyvěšeny v obou školních jídelnách a na webových stránkách školní jídelny 
www.sjtynec.cz.
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců školní jídelny.

                                                                       Malinová Jana, ředitelka ŠJ

Zakončení školního roku ve školní jídelně

Informace ze školní jídelny 
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Jak se dostala třída 6. A do Národního tech-
nického muzea zadarmo?

Nešlo o tajnou noční výpravu, ale stalo se tak 
díky výhře Kristýnky Jaškové v literární soutěži 
S rýmy nejsou šprýmy aneb Příběhy vyslouži-
lého elektra v rámci Recyklohraní, do kterého 
je naše škola zapojena.

Kristýnčina práce s názvem Balada o repaso-
vaném topinkovači se z celkového počtu pěti 

set zapojených škol umístila na 3. místě v ka-
tegorii prací žáků druhého stupně ZŠ. Práce 
hodnotil a vybíral spisovatel David Laňka.

Výhrou byla návštěva expozic Národního 
technického muzea v Praze pro celou třídu  
6. A a návštěva workshopu televizního studia 
pro sedmičlennou skupinku, která si zde vy-
zkoušela moderování zpravodajství, práci stři-
hače a zvukaře. Na závěr se skupinka zúčast-
nila slavnostního vyhlášení výsledků soutěže 
s předáváním cen, jež moderoval herec Petr 
Vacek. Čtení žákovských prací v jeho podání 
bylo opravdovým zážitkem. Poté proběhl ku-
latý stůl, při němž vítězové besedovali o ekolo-
gickém chování k naší planetě. Všichni si den 
hezky užili.

Gratulujeme a přejeme další literární úspě-
chy i v budoucnu.

Blanka Schůtová, ZŠ Týnec

výhra pro všechny 

V sobotu 8. června se flétnový soubor ZŠ 
rozloučil svým koncertem se školním rokem 
2018/2019. Děkujeme církvi Československé 
husitské za možnost hrát v prostorách týnecké 
rotundy a paní Magdaleně Timplové za spolu-
práci při organizaci koncertu.

Miloslava Hranostýlová

Setkání s flétnou  
a písničkou

Již tradičně proběhlo v Chrástu-sídlišti 
pálení čarodějnic. Počasí nám přálo a se-
šlo se přibližně 70 obyvatel. Pro dobrou 
náladu zahrála skupina Folk&Country 
Sešlost, pekla se vepřová kýta a opéka-
ly se buřty. Osadní výbor děkuje všem, 
kteří nám s přípravou a organizací akce 
pomohli. 

Josef Štilc

Pálení čarodějnic

Vás zve na

Informace o aktuálním dění, změnách  
a pravidlech ve světě silničního provozu

pátek 6. 9. 2019 
od 20.00 hod. ve Společenském centru Týnec

ROKENROL  
PRO BEJBYHO

Vás zve na muzikál v podání 
Komorního studia Áčko

REŽIE: Anna Balatová, Choreografie: Dan Netušil
KAPELA: V. Brejška, K. Skopec, P. Korec, M. Dufek, O. Boháč

HRAJÍ: D. Netušil, M. Dufek, Z. Pravda, F. Paluš st., M. Kovářík, J. Rajdl, M. Nekvasil, K. Havránková, 
K. Balatová, R. Šmahelová, I. Pechová, D. Nádvorníková, P. Doubek

Vstupné
80 Kč

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

Předprodej vstupenek:  
Turistické informačním centrum 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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V pátek 12. dubna se v týnecké základní 
škole uskutečnil velikonoční jarmark. K jeho 
uspořádání byly využity nové prostory školy. 
Spojovací krček mezi pavilony se ukázal jako 
velmi pěkné místo pro pořádání takovýchto 
akcí, a tak prostory chodby ožily velikonoční 
výzdobou. U stánků s výrobky žáků si příchozí 
mohli zakoupit drobné velikonoční dekorace 
a tradiční velikonoční dobroty. K posezení 
u kávy či čaje posloužila malá kavárna. Prodej 
i obsluhu, ochotně a s úsměvem, zajišťovali 
malí jarmarečníci z řad našich žáků. Veliko-
noční jarmark v naší škole byl jistě nejenom 
místem nákupů, ale především příjemnou pří-
ležitostí k setkání žáků, jejich rodičů a ostat-

ních obyvatel našeho města. O úspěšnosti 
jarmarku svědčí velká návštěvnost, a také výše 
utržené částky. Ta činí bezmála 19 tisíc korun, 

a bude bez zbytku využita ve prospěch dětí 
naší školy.

 Žáci 4. A a 4. B

 velikonoční jarmark v základní škole

Dne 23. května se uskutečnil prodejní jar-
mark tříd 4. A a 4. B z týnecké školy. Děti 
byly zapojeny do projektu České spořitel-
ny Abeceda peněz. Součástí projektu za-
měřeného na rozvoj finanční gramotnosti 
byl prodejní jarmark. Třída 4. A vydělala 
16 600 korun, třída 4. B měla zisk 24 500 
korun. Za utržené peníze pojedeme v letoš-
ním školním roce na výlet do Jump Arény 
do Prahy. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
zúčastněným za pomoc při náročné organi-
zaci, koordinátorkám projektu České spo-
řitelny a majiteli pozemku před lékárnou 
U Mostu.

Žáci 4. A a 4.B

V úterý 23. dubna (4. C, 4. D) a 25. dubna  
(4. A, 4. B) jsme se zúčastnili dopravní soutěže 
před Městským úřadem v Týnci nad Sázavou, 
kde jsme jezdili na kolech na dopravním hřiš-
ti, které tam pro nás připravili městští strážníci. 
Ověřili jsme si své znalosti nejenom formou testů 
jako v autoškole, ale absolvovali jsme i jízdu zruč-
nosti.

Naše úmístění se vyhlašovalo dvakrát. V úter-
ním termínu zvítězili žáci 4. C, na 3. místě se 
umístila Tereza Skopcová, 2. místo obsadil 
Matěj Dvořák a zvítězil Matěj Skala.

Ve čtvrtečním termínu se konala dámská jízda 
4. B, na 3. místě se umístila Apolena Novotná, 
2. místo obsadila Natálie Málková a zvítězila 
Tereza Mikitová. Speciální odměnu pro velmi 
šikovnou cyklistku si odnesla Valentýna Hruš-
ková.

I ostatní žáci se snažili a vedli si velice dobře. 
Děkujeme členům městské policie za organizaci 
soutěže i za krásné odměny.

Žáci 4. tříd týnecké školy

Projekt abeceda 
peněz

Dopravní soutěž

Dne 30. dubna proběhlo v naší škole v Týn-
ci nad Sázavou školní kolo recitační soutěže, 
které se zúčastnilo 34 vybraných žáků z prv-
ního stupně ze školy v Benešovské i Ko-
menského ulici. Soutěž měla dvě kategorie: 
mladší děti z 1. – 3. tříd a starší z 4. – 5. tříd. 
Všechny děti se velice snažily, někteří sou-
těžící však museli bojovat s nervozitou před 
početným obecenstvem z řad spolužáků. 
Porota měla před sebou těžké rozhodová-
ní, nakonec však vybrala vítěze. V kategorii 

mladších žáků se umístila na 1. místě Anna 
Maršíková z 1. B (F. Hrubín: Červená Kar-
kulka), na 2. místě Maxmilián Papež ze 3. C 
(L. Středa: Minicirkus), a na 3. místě Zuza-
na Čechová (H. Jelínková: Včelka) společně 
s Michalem Šturmou ze 2. B ( J. Balík: Zapo-
mnětlivá veverka).

V kategorii 4. – 5. tříd zvítězila dvojice děv-
čat ze 4. D Karolina Škrabalová se Silvií Kři-
vánkovou (M. Tetourová: O Popelce), 2. mís-
to obsadil Jan Krumpholc ze 4. A (F. Hrubín: 

Štěstí) s Karolinou Starou ze 4. C (M. Čer-
ník: Vzpomínka na pravěké doby aneb zla-
tý věk) a 3. místo získala Aneta Kohnová  
z 5. A ( J. Žáček: Zabijačka v Kotěhůlkách).

Děkujeme za účast všem odvážným reci-
tátorům, a také jejich rodičům a vyučujícím 
za přípravu. Přejeme všem zúčastněným, aby 
se recitaci věnovali i nadále. Vítězům gratu-
lujeme a věříme, že je potěšily i drobné ceny 
a pochvaly. 

Žáci 4. tříd týnecké školy

recitační soutěž
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Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Týn-
ci nad Sázavou se žáci 1. stupně naší ZŠ zú-
častnili akce Andersenova noc, a to ve dnech 
22. a 29. března. Připomněli si tak 214. výročí 
narození dánského spisovatele H. Ch. Ander-
sena, se kterým se dokonce mohli „setkat“ 
přímo před knihovnou. Poté měli žáci jednot-
livých tříd možnost zasadit si svoji „pohád-
kovou“ květinu a mohli jí vyslovit svá přání. 
Žáci shlédli hezká a poutavá představení, 
páťáci a čtvrťáci měli mimo jiné i lekci tanco-

vání. Jiné děti plnily pohádkové úkoly a měly 
možnost se setkat i s postavičkami z pohá-
dek. Za odměnu jim čertík předal tašku s po-
kladem. Největším zážitkem se pro děti stala 
„dobrodružná“ výprava do týnecké rotundy, 
kde se podepsaly na „listinu odvahy“. V tyto 
páteční večery šly děti určitě velmi pozdě 
spát, své zážitky jistě vyprávěly rodičům dlou-
ho do noci. A za rok, milý Andersene, se těší-
me na nové setkání!

Žáci 4. tříd týnecké školy

andersenova noc

        

    

     

        

    

             

    

     

        

    

     

Již tradiční ekovýstava „JAK TŘÍDÍME“ 
proběhla v mateřské škole ve čtvrtek 23. května.

Do tvoření, kreslení a malování se zapojily 
všechny třídy mateřské školy, a také děti ze  
4. třídy základní školy. Děkujeme všem, kteří 
nás přišli podpořit.

Za MŠ Týnec Eva Toušová

Třídíme, třídíme, 
třídíme…

Spolupráce žáků 9. a a 1. b
V tomto školním roce probíhala spolupráce 

žáků třídy 9. A s žáky 1. B.
S prvňáčky jsme si užili spoustu opravdu kou-

zelných chvil.
Na začátku školního roku každý deváťák do-

stal na starost svého prvňáčka, kterému přinesl 
jako dárek rozvrh hodin a vzájemně se sezná-
mili. Pak jsme se každý měsíc snažili trávit spo-
lečné chvíle:

v říjnu jsme chystali výzdobu na Halloween, 
v listopadu jsme vyráběli ozdobičky na vánoční 
stromeček, který jsme si v adventu společně oz-
dobili, pak deváťáci upekli perníčky, které spolu 
s 1. B ozdobili, proběhla mikulášská nadílka, 
vánoční setkání s koledami, na jaře pak výroba 
květinek na velikonoční jarmark. Jednou z nej-
povedenějších akcí se stala Andersenova noc, 
kdy jsme se vypravili do knihovny a děti doslo-
va ruku v ruce zvládly i výstup na věž týnecké 
rotundy. Po návratu do školy proběhlo čtení 
deváťáků na dobrou noc a opět pár společných 
písniček včetně ukolébavky pro malé.

V květnu jsme prvňáčkům pomohli poskládat 
jejich první písmenkovou knihu a v červnu nás 
ještě čeká společný výlet do Toulcova dvora, kde 
absolvujeme program o vodě a pak se rozlou-
číme v dendrologické zahradě v Průhonicích, 
v níž si formou ukrytí pokladu skryjeme dárečky 
na památku. 

Bylo okouzlující sledovat zaujatou spolupráci 
velkých a malých, kteří si vždycky měli co říct, 
snažení malých, aby předvedli, co už umí, jejich 
setkávání na chodbách školy či v jídelně, otázky 
prvňáčků: Kdy zas přijdou deváťáci? 

Prožili jsme hezké momenty a budeme na ně 
rádi vzpomínat. Abychom nezapomněli úplně, 
vedli jsme si společně kroniku, kterou budou 
prvňáčci strážit dál a nafotili spoustu fotek, jež 
jsou k dohledání na webu školy.

Za to, že jsme mohli leccos vyrobit a pořídit, 
patří náš dík i SRPDŠ, které naši spolupráci fi-
nančně podpořilo.

Blanka Schůtová, třídní 9. A  
a Zuzana Krajánková, třídní 1. B
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Přijde nám to jako chvilka, co jsme se po vel-
kých prázdninách sešli v září v naší třídě. Malé 
děti byly uplakané, z větších dětí se rázem stali 
předškoláci.

Jak čas plynul, my prožívali běžné dny 
ve školce, ale i spoustu zajímavých akcí - ná-
vštěva prodejny Urbex, maškarní karneval, 
výlet po Vltavě parníkem a výlet do Muzea 
smyslů, výcvik plavání, divadélka v MŠ, eko-
programy, besídky pro rodiče...

Jednou z mnoha akcí byla také návštěva Dne 
Země na Pěší. Nejen, že jsme zažili zábavné 
dopoledne, dozvěděli jsme se spoustu důleži-
tých věcí, jak naši planetu chránit, ale dostali 

jsme i několik propagačních materiálů. Jedním 
z nich byl leták TŘIĎTE STARÉ ELEK-
TRO - POMŮŽETE ZDRAVOTNĚ PO-
STIŽENÝM. Neváhali jsme ani chvilku a vy-
zvali rodiče, abychom tuto akci podpořili. Děti 
nosily staré mobilní telefony, klávesnice, ba-
terky, fotoaparáty, sluchátka, tablety…, a pak 
jsme společně vyrazili k červenému kontejne-
ru, který jsme našli v sídlišti za prodejnou Vla-
sák, a tam všechny věci vyhodili. Pokud máte 
i vy doma nefunkčí elektrospotřebiče, přidejte 
se k nám!!! Nejen, že už vám nebude tato „věc“ 
překážet, ale zároveň pomůžete dobré věci, tak 
jako my.

Čas utíká jako voda, malé děti už nepláčí 
a z předškoláků se zanedlouho stanou školáci. 
Těm v nové etapě života přejeme vše nejlepší, 
samozřejmě i jejich rodičům a děkujeme jim 
za dlouholetou spolupráci. Budeme rádi, když 
se na nás někdy přijdou podívat.

Pavla, Naďa a děti ze 7. třídy MŠ

Podpořili jsme dobrou věc

Milí přátelé mateřského centra Motýlek,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala 

za Vaše sponzorské dary, kterými jste přispě-
li na první ročník našeho Festivalu s lehkostí 

motýlka. Festival se vydařil a návštěvníci byli 
spokojení, obdrželi jsme mnoho pozitivních 
reakcí. Plánujeme Festival opakovat příští 
rok znovu. Díky vaší pomoci bylo nakonec 

pro nadaci S lehkou hlavou vybráno krásných 
22 714 Kč. Bez Vás bychom nemohli festival 
uspořádat, a za to Vám tímto velice děkuji.

Katka Pikousová, MC Motýlek

Festival s lehkostí motýlka

PODěKOvánÍ
rádi bychom touto cestou poděkovali nejlepším učitelkám  

7. třídy mateřské školy Týnec nad Sázavou 
– Pavle Kosové a nadě Padevětové za skvělý přístup  

a obětavou péči, kterou věnovaly našim budoucím školáčkům.

Rodiče Tomáška, Amélky, Filípka, Elišky,  
Alexe, Terezky a Sabinky
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V letošním roce proběhla opět soutěž 
žáků základních uměleckých škol pořáda-
ná MŠMT. Soutěžilo se ve hře na akordeon, 
elektrické klávesové nástroje a sborovém zpě-
vu. 

V okresním kole soutěže naši žáci obsadili 
tato místa:
AKORDEON
1. místo s postupem – Stibůrková Adéla
EL. KLÁV. NÁSTROJE
1. místo s postupem – Říhová Tereza

SBOROVÝ ZPĚV
1. místo s postupem – pěvecký sbor

Postupující žáci nás dále reprezentovali 
v krajském kole, kde dosáhli také velmi pěk-
ných výsledků:
2. místo – Stibůrková Adéla
2. místo – Říhová Tereza
Stříbrné pásmo – pěvecký sbor

V krajském kole byl oceněn i pan učitel La-
dislav Tuček, kterému byla udělena Zvláštní 

cena poroty za autorské skladby.
Žáci z kytarové třídy se zúčastnili mezi-

národní soutěže LES CLÉS D´OR v Praze 
s tímto výsledkem:
THE BRONZE MEDAL – Jan Ošmera
VERY GOOD – Marek Dudkovič
                            Dominik Hrazdil
GOOD – Barbora chroustová  

Všem žákům a žákyním blahopřejeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci.

Hana Richterová

 Ze ZUš

Úvod patřil pěveckému kroužku

… následovaly pohádky

Prosím, nahlédněte pod pokličku…

TŘI MALÁ PRASÁTKA

O ZATOULANÉM KOŤÁTKU

NEŽ PŘIJDE ŠKOLNÍ INSPEKTOR

Krásné prosluněné léto všem, brzy se vám opět připomeneme!
Za dětské umělecké kroužky Studia 3, Mgr. Tereza Kadlecová

a na závěr všechny pobavila humorná scénka

Velké výkony malých pěvců a herců
 

Letošní letní vystoupení dětí z pěveckých a dramatických kroužků v sále  
kulturního centra TÝNEC (neděle - 26. 5.) bylo tematicky opět velmi pestré.  

Všichni účinkující zápasili s nervozitou. Byla ale zbytečná! Výsledek byl zaslouženě  
odměněn potleskem od publika z řad rodičů a přátel.

2019
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Večer plný optimismu. To přesně se dá říci 
o velmi vydařeném benefičním koncertu, na kte-
rém vystoupila pro společnost RUAH oblíbená 
zpěvačka a závodnice rallye Olga Lounová.

Na našem tradičním jarním koncertu v Týnci 
nad Sázavou přivítala ředitelka RUAHu Marta 
Vacková všechny hosty a krátce představila čin-
nost organizace, a také naše významné dárce. 

Na pódiu uvítala i paní Tvarůžkovou, která 
se podělila o svůj životní příběh, kdy využila 
služby RUAHu. Dále hosté mohli shlédnout 
náš nový spot o domácí hospicové péči, na kte-

rém jsme měli možnost spolupracovat s jedním 
z nejúspěšnějších českých horolezců Markem 
Holečkem. Pak už své vystoupení zahájila Olga 
Lounová písní Stará žena. Zazněly hity jako 
Cyklista, Kilo sem, kilo tam, Láska v housce, při 
kterém si k sobě na pódium přizvala i přítomné 
dětské fanoušky, kteří si s Olgou zazpívali a za-
tancovali. Dále skladba Brány Svaté, věnovaná 
všem, kteří už nejsou mezi námi. Ústředním hi-
tem s velkou odezvou byla píseň Jsem optimista, 
která zazněla na přání i opakovaně. Celý večer 
proměnila Olga ve skvělou dynamickou show, 
při které se všichni úžasně bavili. Během kon-
certu několikrát prošla Olga přímo mezi hosty 
v sále, a ti ji měli možnost zažít zblízka. Na závěr 
se Olga ještě se svými fanoušky fotila. V průběhu 
večera hosté darovali do sbírkových srdíčkových 
kasiček částku 21 778 korun, za které se chys-
táme pořídit další nové zdravotnické pomůcky 
pro naše klienty v péči. Chceme, aby naše služby 
byly stále kvalitnější a naši klienti se cítili doma 
co nejkomfortněji. Děkujeme ze srdce všem, 
kteří na náš koncert přišli a zároveň i těm, kteří 
přijít třeba nemohli, ale stále podporují domácí 
péči RUAH a pomáhají tímto rodinám, které se 
doma starají o nevyléčitelně nemocného člena 
rodiny.

Hana Sochůrková, RUAH o.p.s.

večer plný optimismu s Olgou lounovou

Letošní Muzejní noc jsme pro děti připravili 
pohádku “Skřítek, který to nevzdal” v podání 
Divadla 100 opic. Pohádka se malým divákům 
moc líbila, celou dobu skřítkovi fandili a zapo-
jovali se do děje. V soutěžích, které jsme pro 
ně připravili, děti zápasily s drakem a vyhrávaly 
krásné ceny, v dílnách si vyráběly placky a kresli-
ly pohádkové obrázky. Od 18 hodin už na diváky 
čekala rozzářená galerie, začínala vernisáž vý-
stavy olejomaleb Richarda Pachmana. Vernisáž 
umělec doprovodil komorním koncertem ze své 
skladatelské a pěvecké tvorby. Za zmínku stojí, 
že tento multitalentovaný umělec nejen skládá 
hudbu, zpívá, maluje, ale dokonce píše i knihy. 
Návštěvníci také využili příležitosti prohlédnout 
si i vše ostatní, co náš hrad a muzeum nabízí. 
Třeba věž s krásnou vyhlídku, dětem se také 
moc líbila výstava Loutkové divadlo, návštěvníci 
obdivovali týneckou kameninu i výstavu Retro 
v prvním patře věže. Už teď se těšíme na Mu-
zejní noc 2020.

Magdalena Timplová, kastelánka

Jsme moc rádi, že jsme se v letošním roce 
s naší výstavou "Loutkové divadlo" připoji-
li k pětici míst, na kterých můžete navštívit 
v rámci Pohádkového putování krásné výsta-
vy - panenky ve Zruči nad Sázavou, výstavu 
Jak si hrají medvídci v Ledči nad Sázavou, 
na zámku v Ratajích nad Sázavou si pro-
hlédnete výstavu Andílci na kolech, v muzeu 
v Uhlířských Janovicích na Vás čeká výstava 
Dům pro kočárky, ve spolkovém domě v Tr-
hovém Štěpánově se hlavně kluci mohou 
těšit na výstavu autíček. Celé putování bude 
v sobotu 14. září od 14 hodin zakončeno po-
hádkovým plesem v hotelu Zruč ve Zruči nad 
Sázavou. Kmotrou celé akce je herečka Bára 
Štěpánová. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Magdalena Timplová, kastelánka

Muzejní noc na hradě v Týnci

Pohádkové putování 
nejen po týneckém 
hradě

Jménem výboru SZP a seniorů chci poděkovat bývalým členkám výboru, Marii Hozmanové,  
Dagmar Podjuklové a Aleně Urbanové, za jejich činnost ve spolku a popřát jim do budoucna  

hlavně hodně zdraví a pohodu v osobním životě.
Předsedkyně SZP a seniorů Jaroslava Zdražilová

Poděkování
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Ve středu 17. dubna se ve Společenském 
centru v Týnci nad Sázavou konala výroční 
členská schůze SZP a seniorů Týnec nad Sá-
zavou. O kulturní program se opět postara-
ly děti z Mateřské školky pod vedením paní 
učitelky Jalovecké a malé mažoretky.

Následně proběhly volby do nového výboru 
spolku. Dále byly předneseny zprávy o čin-

nosti a hospodaření spolku, revizní zprá-
va a plán práce na rok 2019. I tentokrát se 
v plánu práce objevily akce, o které je velký 
zájem. Relaxační pobyt v lázních, rekondiční 
pobyt v Jeseníkách, jarní a podzimní plavá-
ní na Měříně, jednodenní zájezdy, například 
na safari do Dvora Králové.

Hosté výroční členské schůze, starosta Týn-

ce Martin Kadrnožka a starosta Obecního 
úřadu Krhanice Aleš Papoušek, nám poděko-
vali za činnost. 

Ve vývěsních skříňkách proti LIDLU 
a OD Hruška své členy a veřejnost infor-
mujeme o činnosti spolku, včetně fotografií 
z jednotlivých akcí.

Za výbor SZP a seniorů Jiřina Kafková

výroční členská schůze SZP a seniorů Týnec nad Sázavou

V sobotu 11. května se sešli obyvatelé obou 
DPS a další senioři v MC Motýlek při poseze-
ní s „Harmonikářem“. Bylo připraveno i pohoš-
tění a přítomní si společně zazpívali, a někteří 

i zatančili. Prožili tak příjemné sobotní odpo-
ledne a podvečer, které jim budou připomínat 
fotografie, jež z této akce obdrželi na památku.

 Děkujeme těm, kteří tuto akci zajistili, panu 

Kubátovi a R. Bumbálkovi (hudebníkům), Li-
dunce Šiňorové (pohoštění) a vedení města, 
které se podílí na financování těchto akcí.

Za obyvatele obou DPS Jiřina Kafková

Květnové posezení s harmonikou v Mc Motýlek 
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Od středy 22. do neděle 26. května se v areálu 
zámku Konopiště konala celorepubliková skautská 
akce ObRok. Jedná se o setkání skautek a skautů 
starších 15 let, tedy ve věkové kategorii, která se 
nazývá Rangers (dívky) a Roveři (chlapci). Jak 
název akce napovídá, jedná se o setkání pořádané 
kvůli svému rozsahu, náročnosti přípravy i sna-
hy o zachování jisté výjimečnosti pouze jednou 
za dva roky. Hlavní náplní ObRoku je setkávání, 
navazování nových kontaktů a přátelství, debaty 
o skautských i obecných tématech a hodnotách, 
vzdělávání a semináře, dílny a hry pod širým ne-
bem, a v neposlední řadě také zábava – jak mo-
derní ve formě koncertů, tak tradiční ve formě 
táboráku, zpěvu a kytary nebo večeru u svíček. 
Dovolte nám provést Vás letošní akcí očima účast-
níků z našeho týneckého oddílu...

Oznámením, že se letošní v pořadí již desátý 
ObRok bude konat v areálu nedalekého zámku 
Konopiště, nás organizátoři překvapili a zároveň 
potěšili již v červnu 2018. Město Benešov vyšlo 
organizačnímu týmu vstříc a akce se tak mohla 
konat na krásných loukách s výhledem na zámek. 
Takovou příležitost jsme si u nás v oddílu nemohli 
nechat ujít a ihned jsme se přihlásili převážně jako 
členové servis týmu, který zajišťuje chod progra-
mů, zázemí, ale také například hlídaní areálu, aby 
běh akce nemohl být narušen nezvanými hosty.

Letos poprvé byla akce doprovázena symbolic-
kým rámcem, který prováděl účastníky historií 
skautingu v Čechách, od jeho založení až po finál-
ní obnovení po Sametové revoluci – od kterého le-
tos uplynulo 30 let. Dá se tedy říci, že letos slaví čes-
ký porevoluční obnovený skauting 30. narozeniny. 
Každý den proto byli účastníci svědky důležitých 
okamžiků z naší historie, které měly na skautské 
hnutí vliv. Přípravě historického a vzpomínkového 

rozměru akce bylo vzhle-
dem k pohnuté historii 
českého skautingu věno-
váno spoustu úsilí a nás 
těší, že týnecký oddíl 
měl v přípravném výbo-
ru svého zástupce, dok-
toranda historie a člena 
týneckého vlastivědného 
spolku. Hodně energie 
v rámci přípravy ObRo-
ku bylo věnována tvorbě 
materiálů a textů mapu-
jících historii skautingu, 
z nichž vycházel jeden 

z výjimečných prvků programu – živé „vysílání“ 
skautského rozhlasu, který během celé akce prová-
zel účastníky historií skautingu, navozoval dobo-
vou atmosféru a zejména vzdělával a připomínal 
události, k nimž došlo v posledních více než 100 
letech.

V pondělí 20. května se na loukách a prostran-
stvích zámeckého parku začaly objevovat první 
stany a stavby, ze kterých se během několika ná-
sledujících dní vyklubal areál schopný pojmout 
skoro 2000 skautů. Po několikadenních přípravách 
mohla samotná akce začít. Ve středu 22. května se 
již v brzkých odpoledních hodinách začali do are-
álu linout první účastníci. Počasí se zdálo být pro-
ti nám, avšak pověstná skautská nepromokavost 
se opět prokázala, a s vidinou lepší předpovědi 
na nadcházející dny se nikdo od účasti nenechal 
odradit. 

Ve čtvrtek jsme se spolu s účastníky vydali oplatit 
okolí Benešova jeho pohostinnost formou služby. 
Pracovali jsme v lesích, školách, okolních obcích 
i v samotném Benešově. Mimo jiné jsme napří-
klad pomáhali s dětským dnem pro starou školu 
v Týnci. Třetí den se pak účastníci věnovali svému 
sebevzdělávání. Během dopoledne si mohli vy-
zkoušet desítky netradičních i tradičních aktivit 

jako například jógu, larpy, chození po slack line, 
ultimate frisbee, malování, některá bojová umění 
nebo se mohli třeba jen naučit pískat na prsty. Od-
poledne pak bylo věnováno velké hře, tématicky 
inspirované sametovou revolucí a následnou ob-
novou skautingu.

Poslední den do areálu zavítalo několi vzácných 
hostů, kteří přijeli s účastníky diskutovat a předat 
jim své zkušenosti a znalosti. Debatovali jsme 
s Markem Hilšrem (senátorem a loňským prezi-
dentským kandidátem) i Václavem Moravcem, 
a v jiné skupině se zase bylo možné dozvědět jak 
si odhalit rakovinu prsu či varlat díky projektu “pr-
sakoule” od neziskové organizace Loono.  Sobot-
ní večer jsme stejně jako předchozí dny zakončili 
podle volby buď koncertem několika hudebních 
skupin nebo posezením u společného táboráku. 
Někteří večer dokonce dobrovolně strávili hlídá-
ním areálu. 

Neděle už se pak nesla v duchu úklidu a odjez-
du domů. Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby po nás 
v areálu zůstaly pokud možno jen krátkodobé sto-
py. V pozdních večerních hodinách pak odjel z are-
álu i poslední náklaďák. Doufáme, že na nás areál 
bude vzpomínat hlavně v dobrém a ob rok se bude-
me opět těšit na další ObRok, tentokrát na jiném, 
i když určitě ne tak krásném místě.

Za oddíl TYSAN, Jirka a Marek

Obrok aneb tisíce skautů v konopištském parku

Sledujte nás na facebooku:  
3. smíšený skautský oddíl TYSAN

nebo navštěvujte naši stránku:  
tysan.skauting.cz

Město Týnec nad Sázavou děkuje skautům, kteří ve čtvrtek 23. května, v rámci akce ObRok,  
uklidili lesík Brdce od větví a hřiště na sídlišti Kněžina od drnů. 

Děkujeme

náš oddíl toho dělá  
mnohem víc!  

chcete vědět co?

Poděkování
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Už od brzkého jara se nám počasí mění jako na apríla, ale na-
šemu kroužku se vždy počasí vydařilo a mohli jsme konečně po 
zimě vyrazit ven a začít teoretické zkušenosti využívat v praxi. 
Výsledkem pro malé rybáře jsou ryby, které se jim podařilo ulovit. 
Děti jsou šťastné, a úlovky jsou zase šetrně vráceny zpět do naší 
krásné řeky Sázavy.

Přemysl Černušák,, MO ČRS Týnec nad Sázavou
https://malirybaritynec.webnode.cz/

Pro letošní rok naše organizace MO ČRS 
Týnec nad Sázavou připravila dětské rybářské 
závody, které se letos uskutečnily 25. května 
v Náklí. Závodů se zúčastnilo 21 dětí a ty 
nejmenší doprovázeli rodiče nebo prarodiče. 
Na řece bylo možno chytit velkou škálu ryb, 
a také se podařilo. Nachytali se kapři, plotice, 
cejnci, podoustve, ale také velké množství ok-
leje obecné. Počasí i řeka, která ještě den před 
závody byla divoká, se uklidnila a závody pro-
běhly v krásném počasí a poklidném toku. 
Jako první se umístil Jiří Chobotský s cel-
kovým počtem 336 bodů, na druhém místě 
Štepán Kadlec s 271 body a na třetím místě 
Jakub Janda s 264 body. I ostatní účastníci si 
odnesli nějakou věcnou odměnu za podpory 
MO ČRS Týnec nad Sázavou, města Týnce, 
ČRS – SÚS, Hinders rybářské pořeby, Infi-
nity Bayts, Cross Bowling a rybářské potřeby 
Na Soutoku. 

Přemysl Černušák

rybářský kroužek

Dětské rybářské 
závody

Jednou z našich tradič-
ních výprav, které tvoří 
kostru našich celoroč-
ních aktivit je jarní, tro-
chu bláznivý závod, který 
spočívá v tom najezdit co 
nejvíce kilometrů na ko-
loběžce, a to během 24 
hodin. Jelikož pro jedno-
ho by to bylo trochu moc, 
vyrážíme vždy v početné 
skupině, na koloběžce se 
střídáme, a když zrovna 

nejedeme (a nepadáme a nekrvácíme – někoho to každý rok vždycky čeká), 
zažíváme spoustu zábavy jinak.

Letoční ročník se konal v Divoké Šárce, která má na rozdíl od Stromovky, 
na kterou jsme byli dosud zvyklí, o trochu větší převýšení trati, což nám ce-
lou akci trochu opepřilo. Za Týnec se zůčastnilo 11 skautek a skautů, kteří 
kroužili od 5 hodin odpoledne 10. května do 11. května do 17 hodin. Cesta 
do Prahy byla trochu hektická. Kačka nám sice vzala koloběžky i batohy au-
tem, Mára (Šnek) coby zodpovědný doprovod s námi ale přejel správnou za-
stávku, a tak jsme si hned na úvod dali trochu pěšího rozcvičení. Po startu zá-
vodu si každý za světla párkrát projel trasu a pak jsme se rozdělili do nočních 
skupin. Od 23 do 2 hodin jezdil Jirka, Fanda a Kuba, další 3 hodiny jezdili 
Šnek, Vojta, Vojta a Šímon a od 5 od rána pak jezdily dívky (Kačka, Terka, 

Sára a Johanka), a poz-
ději se po dospání přida-
li znovu kluci. Po jejich 
nočním výkonu jsme se 
ráno nacházeli na 2. mís-
tě, a i přes rostoucí únavu, 
zranění i silnou odpole-
dní bouřku jsme zůstali 
na bedně a závod dokon-
čili na 3. místě!

Za oddíl TYSAN,  
Kačka a Marek

24 hodin... na koloběžkách!
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Zlatá medaile Dr. Miroslava Tyrše patří Janě Zídkové
Slavnostní vyhodnocení celkem sedmi dob-

rovolných trenérů a instruktorů České asociace 
sportu pro všechny z celé ČR se konalo 4. květ-
na v Praze, v sídle této sportovní organizace. 

Mezi oceněnými byla také paní Jana Zídko-
vá, vedoucí trenérka oddílu sportovní gymnas-
tiky TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Zlatou medaili 
Dr. Miroslava Tyrše, nejvyšší vyznamenání Čes-
ké asociace sportu pro všechny, jí za dlouholetou 
dobrovolnou práci s mládeží předal generální 
sekretář ČASPV Mgr. Miroslav Zítko. 

Paní Jana Zídková v mládí začínala jako aktiv-
ní gymnastka a následně se stala velmi dobrou 
trenérkou a rozhodčí. Pod jejím vedením vyrost-
lo v TJ nespočet dobrých gymnastek. Rovněž 
vychovala mnoho svých nástupkyň, nových tre-
nérek, které vždy byly a stále jsou velkou oporou 
oddílu SG. 

Paní Zídková několikrát v týdnu vede trénin-
ky SG, kam v posledních letech dochází kolem 
60 děvčat a chlapců. Každoročně organizuje 

v mateřské TJ Týnec nad Sázavou již tradiční, 
a v gymnastickém prostředí velmi populární, 
závody. Na další závody jezdí s dětmi a mládeží 
po celých Čechách a její svěřenkyně vždy přive-
zou medaile. Za její éru mnoho děvčat z týnec-
kého oddílu přivezlo z finálových republikových 
soutěží v gymnastice nespočet medailí. 

Paní Zídková byla ještě nedávno v rámci Aso-
ciace sportu pro všechny dlouholetou vedoucí 
středočeské krajské komise SG. 

Je nositelkou několika dalších vyznamenání 
udělených Českou asociací sportu pro všechny. 
V roce 2017 byla mezi nejlepšími trenérka-
mi roku, které každoročně vyhodnocuje Český 
olympijský výbor.  Rovněž Město Týnec nad Sá-
zavou jí udělilo ocenění Významný občan Týnce 
nad Sázavou za práci, kterou mnoho let odvádí.

Zlatý odznak Miroslava Tyrše si za svou celo-
životní práci s mládeží rozhodně zaslouží.

Gratulujeme
Věra Junová

Instruktoři odboru sportu pro všechny TJ Tý-
nec nad Sázavou, z. s., připravili pro děti dvě 
odpoledne, kde sport a pohyb měly hlavní slovo.

Páteční odpoledne 17. května bylo tradičně při-
pravené ve znamení zábavných sportovních her, 
proto ho pořadatelé také nazvali Pohyb je hra. 
Zahrada Hotelu Týnec opět ožila dětmi s rodi-
či. Celkem 158 soutěžících dětí s doprovodem 
pěkně zahradu zaplnilo. Hned u vstupu dostaly 
děti motivační poukázku na zmrzlinu a kartičku 
pro zápis splněných úkolů. Soutěže byly sice jako 
obvykle jednoduché, tak aby je zvládly všechny, 
za to jich bylo 16. Děti hledaly se zakrytýma 
očima zavěšené bonbóny, přehazovaly si ke-
límkem míček, chytaly tyče, připevněné gumou 
ke stromu sbíraly rozházené bonbóny, házely vá-
lečkem a běhaly v obrholinách, plazily se a pro-
lézaly překážky, shazovaly mölkky, hrály discgolf 
a mnoho dalších her. Po zdolání všech sportov-
ních stanovišť si vyzvedly zasloužené ceny. Bo-
nusem bylo hodně příjemné počasí, které přímo 
lákalo rodiče soutěžících dětí k posezení na pěk-
ně upravené zahradě. Stánek hotelu byl také ote-
vřený a hned vedle něj si mohli všichni pod do-
hledem týneckých hasičů tradičně opéct buřtíka, 
kterého dostali od organizátorů. Na bezpečnost 
příchozích dohlížela městská policie, dřevo nám 

přivezla paní Kadlecová z peceradské pily, bon-
bóny jsme dostali z firmy Wrigley Confections 
ČR, kom. spol. 

Hned v neděli 19. května odpoledne se konala 
na hřišti ZŠ Komenského Roolympiáda - rodin-
ná olympiáda rodičů s dětmi od těch nejmen-
ších až po devítileté. Celkem 45 dětí si ověřilo 
své atletické dovednosti při skoku do dálky, 
běhu na 30 m a hodu míčkem. Aby rodiče je-
nom pasivně nepřihlíželi, tak i na ně instrukto-
ři mysleli a upravili tři zmíněné disciplíny i pro 
rodinné dvojice. Ty házely míčem z předklonu 
zády k výseči, běhaly přes překážky -  molitano-
vé "žížaly", let na koštěti nahradil skok do dálky 
s molitanovou "žížalou" mezi nohama. Zatímco 
se dvojice dětí s rodiči bavily při netradičních 
disciplínách, počtáři zpracovali výsledky, napsali 
diplomy a připravili stupně vítězů. Na ty v zá-
věru vystoupaly nejšikovnější děti, aby v sedmi 
věkových kategoriích převzaly "pravé" medaile, 
diplomy a ceny. Diplomy a hezké, barevné me-
daile dostaly všechny děti, a navíc ještě poukázky 
na zmrzlinu. Protože jsme v tak vysokou účast 
závodníků spíš jenom doufali, museli jsme rychle 
řešit doplnění poukázek, které nám v Bispor-
tu "na počkání" ochotně doplnili, a díky hodně 
teplému odpoledni je určitě mnozí hned použili.

Tentokrát nám počasí opravdu přálo a umoc-
nilo zážitky z příjemně prožitých dvou víkendo-
vých dnů. O spokojenost dětí i celých rodin se 
staralo přes 20 instruktorů s rodinnými přísluš-
níky, pomáhali i starší děti z oddílů sportu pro 
všechny. Finančně podpořilo akce Město Týnec 
nad Sázavou. 

Všem, kteří se zapojili a pomohli vytvořit pří-
jemnou atmosféru sportovního víkendu, moc 
děkujeme. 

Věra Junová

Dvě odpoledne nabitá pohybem a sportem 
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Třetí květnový víkend ve sportcentru v Dou-
bí u Třeboně patřil gymnastkám a gymnastům 
z celé České republiky. Konala se totiž repub-
liková soutěž ve sportovní gymnastice pod zá-
štitou České asociace sportu pro všechny, které 
se zúčastnilo více než tři sta závodnic a závod-
níků. Mezi reprezentantky Středočeského kra-
je bylo i pět gymnastek z Týnce nad Sázavou.

V kategorii mladší žákyně I závodila Ma-
ruška Kubíčková a skončila na 20. místě ze 47 
závodnic. V kategorii starší žákyně III byla 14. 
Terezka Koptišová z celkového počtu 46 zá-
vodnic. V kategorii starší žákyně IV se Lucka 

Havránková umístila na 11. místě z 39 závod-
nic a Středočeský kraj ještě přivezl bronzové 
medaile v soutěži družstev. V dorostenkách 
jsme měli 2 závodnice, a to Janu Valentovou, 
která vybojovala třetí místo a Lenku Minářo-
vou, která skončila na 19. místě z 33 závodnic. 

Na závěr byla vyhlášena soutěž krajů, kde 
Středočeský kraj skončil na krásném druhém 
místě.

Obrovská gratulace holky, daly jste do toho 
všechno. Doufáme, že příští rok bude týnecká 
účast ještě větší. 

Radka Součková

V sobota 13. dubna jsme se vypravili na krajský 
přebor Středočeského kraje ve sportovní gymnas-
tice, který se letos konal v Dobříši. Nutno podotk-
nout, že tyto závody jsou početně omezené, a tak 
každý oddíl mohl vyslat pouze jedno čtyřčlenné 
družstvo za kategorii. Bojovat o účast na republi-
kovém finále za SG Týnec vyrazilo 17 gymnastek 
a 2 gymnasté. Našim vyvoleným se dařilo a do-
sáhli těchto úspěchů:
Mladší žákyně I (celkem 22 závodnic)
2. místo – Marie Kubíčková
Mladší žáci I (celkem 10 závodníků)
9. místo – Jan Patera

Mladší žákyně II (celkem 30 závodnic)
8. místo – Zuzana Mašková
Starší žákyně III (celkem 22 závodnic)
3. místo – Tereza Koptišová

Holky navíc přidaly zlato v soutěži družstev 
s více jak jednobodových náskokem.
Starší žákyně IV (celkem 11 závodnic)
4. místo – Lucie Havránková
Dorostenky (celkem 6 závodnic)
1. místo – Jana Valentová
4. místo – Lenka Minářová

Přivezli jsme krásná umístění a já moc děkuji 
trenérkám za jejich práci.

Na republikové finále postupují vždy 4 nejlepší 
v každé kategorii, reprezentovat Středočeský kraj 
tedy bude 5 gymnastek z Týnce. Postupujícím 
gratulujeme a hodně štěstí v Doubí u Třeboně.

Radka Součková

republikové finále ve sportovní gymnastice

Týnecké gymnastky se probojovaly na republikové finále v SG
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Poslední květnovou sobotu jsme pro naše nej-
mladší volejbalové naděje uspořádali ve spor-
tovní hale v Týnci nad Sázavou turnaj v černo-
bílém minivolejbale. Děti si pozvaly své rodiče, 
příbuzné a kamarády, aby si s nimi vyzkoušely, 
jak zápolí na jednotlivých turnajích ve žluté 
a oranžové kategorii minivolejbalu. Zároveň 
všichni mohli vidět, co se děti za rok na trénin-
cích naučily. Na turnaji bylo opravdu na co kou-
kat.  

 V sedmičlenných skupinách sehrály jednotli-
vé týmy vedené dětmi na postech kapitánů šest 

zápasů každý s každým. 
Zápasy od prvních vý-
měn byly velmi zajímavé 
a na dětech bylo vidět, 
jak se chtějí před svými 
nejbližšími předvést. Po-
zadu nezůstávali ani ro-
diče a kamarádi, kteří bo-
jovou náladu dětí vzorně 
doplňovali. Nutno říci, 
že jim hru moc nekazi-

li.  
Ve skupinách si vedli nejlépe ve žluté kategorii 

Bártíci, pod vedením Dominika Bárty a v oran-
žové kategorii nepoznal hořkost porážky tým 
Tera, pod vedením Terky Mikitové. Ostatní 
týmy hrající pod dalšími zajímavými jmény 
se seřadily v těsném závěsu za vítězi skupin. 
Po odehrání jednadvaceti zápasů v základních 
skupinách se hrálo o konečné umístění. Tým ze 
žluté skupiny vždy vyzval družstvo z oranžové 
skupiny umístěné na stejné pozici. O dalších 
sedm zajímavých duelů tak nebyla nouze.  

V nich měly dle předpokladů o trochu navrch 
oranžové týmy, které své mladší kamarády o pár 
míčů většinou přehrály. Prapor žlutých ovšem 
statečně drželi Hafíci, kteří v utkání o třetí místo 
dokázali v samotné koncovce setu otočit nepříz-
nivé skóre a Štíry o jediný bod porazit. Ve finále 
měla Tera více ze hry nad Bártíky, a tak se za-
slouženě radovala z celkového vítězství na tur-
naji. 

Před slavnostním vyhlášením jsme ještě trochu 
netradičně popřáli Lucce Hnětkovské ke krás-
ným narozeninám, a pak už se všechny děti 
mohly těšit z medailí, pohárů, diplomů a cen, 
které si nejen za tento turnaj, ale i za celý rok 
trénování určitě zasloužily. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat městu 
Týnci nad Sázavou za finanční podporu tohoto 
turnaje, Lence Vrbatové za pomoc při organi-
zaci a všem zúčastněným za předvedenou hru 
a nasazení. Turnaj jsme si všichni užili, a už teď 
se těšíme na další ročník. 

Za VK Týnec nad Sázavou, 
      Jaromír Kuchta

Turnaj v černobílém minivolejbale dětí

 S jarním sluníčkem se blížila do finále i volej-
balová sezóna v Okresních přeborech. Nejprve 
se v sobotu 16. dubna vydaly do Kunic  juniorky, 
zatímco áčko si užívalo volna. Na turnaji do-
kázaly porazit Kácov ve dvou setech a vzít bod 
Kunicím. Jen s KK Benešov se jim bodovat ne-
podařilo.  

O tři týdny později jela už obě týnecká 
družstva do Kácova k poslednímu kolu OP 
žen. Áčko si jelo turnaj vysloveně užít, pro-
tože již na domácím turnaji v Týnci si zajis-
tilo s předstihem titul Přebonic okresu žen. 
Béčko ještě muselo hájit čtvrtou příčku před 
doma silným Kácovem.  I když Kácov bodo-
val na turnaji ve všech zápasech, tak mu zís-
kaných šest bodů přesto na čtvrtou příčku 
nestačilo. Našim juniorkám stačila výhra v tie-
breaku nad Kunicemi ke splnění svého cíle.                                                                                                                                            
        Své závěrečné kolo absolvovalo i starší žactvo. 
V sobotu 13. dubna připadlo na naše bedra po-
řadatelství obou skupin OP žactva. Do sportovní 
haly se sjelo všech osm družstev, která se utkala 
o konečné pořadí v probíhající sezóně. Naše děti 

hrály ve skupině o první až čtvrté místo a vedly 
si nadmíru dobře. Ve všech zápasech nepozna-
ly hořkost porážky a po zásluze týnecký turnaj 
vyhrály. V konečném součtu to s přehledem sta-
čilo na druhé místo za vítěznými Postupicemi.                                                                                                                                     
Zakončení sezóny měly na pořadu dne 
i mladší žákyně, které si v kategorii modré-
ho minivolejbalu daly dostaveníčko v sobotu 
11. května ve Zruči nad Sázavou. Do tamní 
haly se sjelo dvanáct týmů, které rovněž bojo-
valy o poslední mistrovské body. Z vítězství 
na turnaji se radovalo říčanské áčko. Nic-
méně naše barvy se dokázaly prodrat rovněž 
na stupně vítězů a radovaly se z bronzových 
medailí. Béčko už tolik vidět nebylo a uza-
vřelo nám na tomto turnaji první desítku.                                                                                                         
V sobotu 30. března jsme ve sportovní hale 
a tělocvičně pořádali jeden z největších tur-
najů okresního poháru. Jednalo se o třetí kolo 
žlutého a oranžového minivolejbalu. Do žluté 
kategorie se přihlásilo šest týmů a v oranžové 
kategorii dokonce šestnáct týmů z Říčan, Zru-
če nad Sázavou a Týnce nad Sázavou. Ve žluté 
kategorii nám největší radost udělalo týnecké 
áčko, které se umístilo na třetí příčce. Béčko 
v souboji o konečnou pátou příčku podlehlo 
Říčanům A. V oranžové kategorii jsme měli 
dokonce pět týmů, které sbíraly zejména zku-
šenosti. Nicméně Týnec E se dokázal prosadit 
na devátou příčku a zbylé týmy se nám seřadily 
na konci celkového pořadí.  

Lépe se oranžovým vedlo v neděli 12. května 
na turnaji ve Zruči nad Sázavou, kde se kona-
lo poslední kolo Okresního poháru ve žlutém 
a oranžovém minivolejbale. Zazářilo zejména 

béčko, které se dokázalo prosadit mezi nejlep-
ší čtyři týmy, kde však na vytouženou bednu 
vítězů nedosáhlo. Progres zaznamenalo mezi 
oranžovými i céčko, které se dostalo na sedmou 
pozici. Těsně za první desítkou se pak seřadily 
naše éčko a áčko. Poslední náš tým Týnec D pak 
uzavíral šestnáctku zúčastněných. Ve žluté kate-
gorii si Týnec A uhájil bronzovou příčku a béč-
ko skončilo šesté jako na turnaji v Týnci. Turnaj 
a celou sezónu si děti užily, a za předvedené 
výkony si každý odnášel na krku od pořadatelů 
účastnickou medaili. 

Za VK Týnec nad Sázavou, 
      Jaromír Kuchta

Zakončení volejbalové sezóny 2018 – 2019
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Před závěrečným kolem okresního přeboru 
jsme v sobotu 13. dubna ladili formu na čtvr-
tém ročníku Velikonočního turnaje smíšených 
družstev. Turnaj jsme uspořádali tradičně v naší 
kostelecké sokolovně, kam přijala pozvání 
družstva Týnce nad Sázavou a Postupic. Pětici 
družstev jsme poté doplnili z našich řad, pod 
hlavičkou týmů Zboření lyžaři, Vrteam a Bylo 
nás pět.  

Hráli jsme systém každý s každým na dva 
hrané sety. K naší radosti se od prvních volej-
balových výměn začaly prosazovat kostelecké 
barvy, které byly za vítězstvím hnány našimi 
věrnými fanoušky z řad dětí. Nutno říct, že byly 
pořádně slyšet.  

Nejlépe se vedlo pod vysokou sítí týmu Zbo-
řených lyžařů, kteří na zelené vlně dopluli až 
k vytoužené trofeji. Na své cestě nenašli za celý 
turnaj přemožitele a svůj triumf korunova-
li v posledním zápase proti Týnci nad Sáza-
vou.  

Dobře naladěno měl i týnecký tým, který 
o pohár bojoval až do samotného konce. Po-
slední krůček mu ovšem nevyšel, a tak z Ve-
likonočního turnaje odjížděl s cenou pro stří-
brný tým. Kostelecké Bylo nás pět si na svůj 

rozjezd muselo počkat nejdéle, o to mocnější 
mělo finiš. Po úvodní prohře se Zbořenými 
Lyžaři, nestačilo ještě na volejbalisty z Týnce. 
Ovšem pak trochu nečekaně hladce přehrá-
lo Kosteláky z Vrteamu, a v přímém souboji 
o třetí příčku si remízou 1:1 zajistilo bronzovou 
pozici.  

Trochu za očekáváním pak skončily Postupi-
ce, které sehrály řadu vyrovnaných zápasů, ale 
kýženého vítězství 2:0 aspoň v jednom zápase 
se nedočkaly. Body sbíraly pouze za dvě remí-
zy, které jim v celkovém součtu přinesly příč-
ku těsně pod stupni vítězů. Vrteamu se povedl 
celkem úvod turnaje, kdy získal bod za remí-
zu s Postupicemi. Bodový příděl to byl ovšem 
poslední. Ve vyrovnaných zápasech poté tahal 
vždy za kratší konec, a na vytouženou bednu 
vítězů to měl přece jen daleko. 

Vyhlášení výsledků poté proběhlo v klubov-
ně, kde byla rovněž předána tradiční cena pro 
nej prasátko turnaje. Tu si tentokrát odnesla 
Bára Žabová z Vrtýmu.  

Poděkování určitě patří Lence Vrbatové 
za zhotovení krásných cen, organizátorům 
a hasičům z Kostelce, kteří nám poskytli pro-
stor v místní hasičárně pro probrání našich vý-

konů a pochutnání si na lahodném občerstve-
ní. Turnaj jsme si všichni náležitě užili, a už teď 
se těšíme na pátý ročník, který budeme pořádat 
zase za rok. 

Nadšenci z Kostelce

Na konci března a dubna nás čekal zá-
věr volejbalové sezóny 2018/2019 v Okres-
ní poháru mixů. Nejprve jsme jeli v sobotu  
31. března  do benešovské Jiráskovky, odkud 
moc bodů zrovna nevozíme. V prvním zá-
pase nás čekal opět Týnec, se kterým jsme se 
na turnajích setkali vždy v zahajovacím utkání. 
Jak to v poslední době v našich vzájemných 
utkáních bývá, byl to zápas vyrovnaný. K naší 
smůle ovšem vždy do koncovky obou setů, kde 
nás rivalové od Sázavy vždy dokázali přetlačit.                                                                            
Body jsme se pokusili získat v druhém utkání 
proti domácím. S Benešovem se hrál pohledný 
bojovný volejbal, ve kterém byli opět šťastnější 
soupeři. Ani zde jsme vyrovnanou koncovku 
nedotlačili do zdárného konce a nepřipsali si 
do tabulky ani bod.  

Bodovat se nám podařilo až proti Čerčanům, 

a to ve stylu, který jsme 
zrovna nečekali. Po našem 
mimořádném nástupu jsme 
brzo vedli 9:0, a jistě kráčeli 
za výhrou. Čerčany si s námi 
vůbec nevěděly rady a zmoh-
ly se za celý set na pouho-
pouhých pět bodů. Druhý set 
už byl z jejich strany lepší, 
nicméně výhru za tři body 
jsme si již utéct nenecha-
li.  

V posledním benešovském 
utkání nás čekaly Postupice. 

První sada byla jako na houpačce a zejména 
v půlce setu nám začalo téct pořádně do bot. 
Nepříznivé skóre se nám podařilo ovšem oto-
čit a výhrou jsme si zadělali na slušný výsledek. 
Ve druhém setu jsme se s Postupicemi už ne-
mazlili a trochu se rozpomněli na předešlé utká-
ní. Postupice byly jen o chlup lepší než Čerčany, 
a uhrály proti nám jen osm bodů.  

Na turnaji se zadařilo i Týnci, který si poradil, 
i s menšími zaškobrtnutími, se všemi účastníky, 
čímž si vytvořil nedostižný náskok před námi 
a měl jistotu na konci sezóny bedny vítězů.                                                                                                                                          
  V posledním kole OP mixů jsme se chtěli 
rozloučit se zajímavou sezónou nejen dobrým 
výsledkem, ale zejména jsme si jeli volejbal po-
řádně užít. V Postupicích se nám celkem daří, 
a toho jsme chtěli využít i letos.  

Tradice úvodního zápasu s Týncem neby-

la porušena ani tentokrát, ovšem o vyrovna-
né partii se mluvit moc nedalo. Zápas jsme si 
od prvních výměn užívali a týnečtí volejbalisté 
marně hledali účinný recept na naši bojovnost. 
Od prvních do posledních výměn jsme drželi 
taktovku zápasu a v poklidném duchu si do-
kráčeli v obou setech pro zasloužené vítězství.    
Na vítězné vlně jsme zůstali i v zápase s Čerča-
ny. Oproti benešovskému zápasu bylo čerčanské 
mládí vzdorovitější a zápas zajímavější. Nic-
méně my jsme si i přes menší výpadky průběh 
zápasu hlídali a v koncovkách proměnili hned 
první nabízené setboly. 

V posledním utkání sezóny v Okresním pře-
boru mixů jsme nastoupili proti domácím Po-
stupicím. Se sezónou jsme se chtěli rozloučit ví-
tězstvím, za kterým jsme šli od prvních výměn. 
Vidina pro nás nečekaného plného bodového 
zisku na dílčím turnaji nám sice trochu sva-
zovala nohy, ale i přes tento handicap jsme se 
přenesli a vytoužené vítězství získali. Turnaj se 
nám podařilo dokonce vyhrát bez ztráty setu, 
což nám beze zbytku nahradilo čtvrté místo 
v celkové tabulce. 

Rozlučku se sezónou máme naplánovanou 
na sobotu 22. června, kdy v kostelecké sokolov-
ně pořádáme tradiční turnaj v deblech.  

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem blíz-
kým za trpělivost, a zejména našim věrným fa-
nouškům za celoroční podporu při domácích 
i venkovních zápasech.

Nadšenci z Kostelce

velikonoční turnaj smíšených družstev ve Zbořeném Kostelci

Úspěšný závěr sezóny TJ Zbořený Kostelec
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Kalendář akcíTýnecko
červenec
4. 4. - 28. 9. LOUTKOVé DIVADLO   
Hrad a muzeum v Týnci nad Sázavou Vás zve na výstavu loutek a kulis bratří Daňků. Pořadatel: Město Týnec - Hrad a muzeum.
4. 4. - 28. 9. VÝSTAVA OBRAZŮ A KERAMIKY - Magdalena Timplová  
Hrad a muzeum v Týnci nad Sázavou Vás zve na výstavu obrazů a keramiky Magdaleny Starkové Timplové. 
Pořadatel: Město Týnec - Hrad a muzeum.
31. 5. - 28. 9. VÝSTAVA OBRAZŮ  - Richard Pachman  
Hrad a muzeum v Týnci nad Sázavou Vás zve na výstavu olejomaleb Richarda Pachmana. Pořadatel: Město Týnec - Hrad a muzeum.
16. DIVADELNÍ ScéNA V POSÁZAVÍ  
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  
Místo konání: Venkovní areál hradu Týnec nad Sázavou; Za deště hrajeme v galerii muzea; Vstupné dobrovolné

SrPen
4. 4. - 28. 9. LOUTKOVé DIVADLO   
Hrad a muzeum v Týnci nad Sázavou Vás zve na výstavu loutek a kulis bratří Daňků. Pořadatel: Město Týnec - Hrad a muzeum.
4. 4. - 28. 9. VÝSTAVA OBRAZŮ A KERAMIKY - Magdalena Timplová  
Hrad a muzeum v Týnci nad Sázavou Vás zve na výstavu obrazů a keramiky Magdaleny Starkové Timplové. 
Pořadatel: Město Týnec - Hrad a muzeum.
31. 5. - 28. 9. VÝSTAVA OBRAZŮ  - Richard Pachman  
Hrad a muzeum v Týnci nad Sázavou Vás zve na výstavu olejomaleb Richarda Pachmana. Pořadatel: Město Týnec - Hrad a muzeum.
3. 8.  TÝNEcKÝ STŘEP 10:00
Šerm - Okořská garda, dobová kuchyně, zbrojnice s výkladem, středověká střelnice, ukázka vojenského ležení, řemesla, tržiště, dílny pro 
děti, kejklíř na chůdách, hry a soutěže, středověká hudba, Falconia - sokolnické ukázky, Divadlo Kapsa Andělská hora - pohádky pro děti, 
prohlídka hradu, věže a výstav, 20.00 koncert skupiny Poutníci. Pořadatel Hrad Týnec a Město Týnec nad Sázavou
16. DIVADELNÍ ScéNA V POSÁZAVÍ
10.8.  Zuzka Fricová - Kuba a Kubikula 17:00                                                                                                                                           
17.8.  Divadlo 100 opic - Pes a drak 17:00
24. 8.  NETOPÝŘÍ NOc NA HRADĚ V TÝNcI 19:00
Naučná stezka pro děti, přednáška o životě netopýrů, pozorování kolonie netopýra velkého, dílny pro děti, procházka k řece. Pořadatel Hrad 
Týnec a Město Týnec nad Sázavou
31. 8.  OcHOTNIcKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL 14:00
Divadelní představení ochotnických spolků, šermíři, písničky pro děti, dílny pro děti, představení Divadla Netopýr - Lakomá Barka. 
Pořadatel Hrad Týnec a Město Týnec nad Sázavou



týnecké listyčerven / červenec  2019

31www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Areál hradu Týnec n/S.

Sobota 31. 8. 2019
14.00  zahájení festivalu 

– zpívání s Netopýrem
14.30  O Budulínkovi  

– Divadlo Dokola, Tábor
15.15  šerm u rotundy Equites

15.30 Paul Merild – kouzelník
16.15 šerm u rotundy Equites
16.30  kouzelnický workshop pro děti i dospělé,  

kouzla a hlavolamy, Paul Merild
17.00  Lakomá Barka – Divadlo Netopýr, Týnec n. Sáz.
19.30 Kde je Zubajda?! – Divadlo Za oponou, Kutná Hora 

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

V případě nepříznivého počasí program v galerii muzea

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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

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

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

Změna programu vyhrazena

PŘIJME NOVÉ
STRÁŽNÍKY

HLEDÁME
SPRÁVNÉ LIDI

MĚSTSKÁ POLICIE TÝNEC NAD SÁZAVOU

NABÍZÍME VÁM PRÁCI, 
KTERÁ DÁVÁ SMYSL

POŽADUJEME ■ věk nad 18 let ■ bezúhonnost a spolehlivost  
■ zdravotní způsobilost ■ znalost jednacího jazyka  
■ vzdělání úplné střední ■ řidičský průkaz skupiny B  
■ praxe výhodou ■ znalost práce na PC  
■ organizační předpoklady  
■ ochota dále se vzdělávat 
■ umění jednat s lidmi

www.mestotynec.cz           
www.facebook.com/tyneckevlneniTel.: 317 701 431
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Keltsky
Vecer
sobota 28.9.2019
16.00-23.00 hod.
14. ročník/areál hradu Týnec n/S.
Cowentina / keltská  a irská hudba

Sally Gardens /irské, skotské a severské balady

Hekelén Tekelén / rock / Luftt / rock

Wild Rose / Simply Dance / irské tance 
Občerstvení / pivo / grilování
Vstupné dobrovolné / Změna programu vyhrazena

Pořádá město Týnec nad Sázavou
www.mestotynec.cz
www.mestotynec.cz/muzeum

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.

. pozorování kolonie netopýra velkého
     ve věži s výkladem. ukázka ochočených handicapovaných
     netopýrů. přírodovědná stezka  pro děti. přednáška na letním pódiu. sledování netopýrů ultrazvukovými
     detektory u řeky

vstupné dobrovolné

sobota 24. srpna 2019 od 19.00 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.

Výstava loutek a kulis bratří Daňků
a Klubu Panenky ČR

4. dubna - 28. září 2019
Hrad a  muzeum

Týnec nad Sázavou

Pořádá město Týnec nad Sázavou, www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás na Facebooku: Hrad Týnec nad Sázavou
Klub Panenky ČR - Zruč nad Sázavou, Pohádkové putování

Loutkovédivadlo

Otevřeno:
červenec, srpen: st - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hodin

září: čt - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hod.
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Uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

TÝnecKÝcH lISTŮ 

je v pátek 26. července 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 15. 7. a 13. 8. 2019
Kuřice černé, červené, kropenaté,  

bílé /nesou bílá vejce/, sussex, kohoutci,  

Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/, 

Husy bílé, Brojlerová kuřata, Perličky

PRODEJ CHOVNÉ 
DRŮBEŽE

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

TÝnecKÝcH lISTŮ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

65x95_tynecke_listy.pdf   1   08.07.18   18:48



červen / červenec  2019týnecké listy

34 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

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
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Hostinec U Holubů

PRAHA

BENEŠOV

 Hostinec U Holubů 
restaurace, penzion, zahrádka, dětské hřiště 

 

Zbořený Kostelec 172, Týnec nad Sázavou  
 

O naší firmě 

Poctivá česká a světová kuchyně, pouze z čerstvých surovin. Příjemné zahradní posezení nejen s  přáteli, ale i s 

rodinou. K dispozici je vám dětské hřiště, viditelné parkování pro motoristy, cyklisty i motocyklisty.  

 

 

ROZVOZ OBĚDŮ 
￭    do domácností, firem, institucí  
￭    od 5 jídel rozvoz, možno i osobně do 12:30 hod  
￭    výběr ze tří druhů jídel  
￭    jídelní lístek vždy na týden dopředu 
￭    objednávky den předem,  ￭   objednávky den předem do 9:00 hodin     

(na pondělí v pátek)
￭    vlastní nádoby na výměnu, krabička zavařená fólií 

22 Kč polévka 
         85 Kč hlavní jídlo 

 
 

 

 

 

Ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích 

￭  pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, WIFI  

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

￭  cena od 345 Kč za lůžko na noc 
 

 

 

 
Kontaktujte nás  

Tel: 777 011 697  E-mail: uholubu.kostelec@seznam.cz  Web: uholubu.kostelec/facebook 
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Hotel Týnec - 19:00

PŘEDPRODEJ V TÝNCI: INFORMAČNÍ CENTRU, Klusáčkova 2, WWW.TICKETART.CZ

Honza
don juan
révai

PAVEL
ZORRO
LIŠKA

NA CESTE STREDNI AMERIKOUˇ ˇ ´

11.9.týnec nad sázavou

19:00 - hotel týnec

6.10. TÝNEC NAD SÁZAVOU

Bližší informace na www.tynec.net, www.pc-servis.cz nebo na prodejně

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

cena od 236,- Kč / měs., včetně DPH!

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

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

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

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

akce platí do 30.9.2019, bližší informace na prodejně

rychlost až 30/30 Mbps
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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
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Otevřeli	jsme	pro	vás	nové	
Bistro	Sadovka	

	
Přijďte	ochutnat	

pizzu,	kebab,	burgery,	sendviče,	
točenou	Opočenskou	zmrzlinu.	

	
Přijmeme	zaměstnance	

	na	plný	nebo	poloviční		úvazek	/	brigádu.	
Vše	zaučíme,	praxe	výhodou.	

	
Otevřeno	každý	den	od	10.00	–	20.00	h.	

	
objednávky:		608	343	651 
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Areál hradu 
Týnec nad Sázavou

Tyneckyý
strep

10.00 Zahájení programu – Kejklíř Slávek
10.30 Středověká hudba – Jagabab
11.00 Okořská garda – Šerm (na kopci vedle podia)
11.30 Pohádka – Divadlo Kapsa – Nešťastný šafářův dvoreček
12.30 Kejklíř Slávek – vystoupení na chůdách
13.00 Okořská garda – Šerm (na kopci vedle podia)
13.30 Středověká hudba – Jagabab
14.00 Kejklíř Slávek – žonglování
14.30 Pohádka – Divadlo Kapsa – Jak si Kuba Marjánku zasloužil
15.30 Okořská garda – Šerm (na kopci vedle podia)
16.00 Středověká hudba – Jagabab
16.30 Falconia – Sokolnické ukázky (na kopci vedle podia)
17.00 Kejklíř Slávek – vystoupení na chůdách
17.30 Pohádka – Divadlo Kapsa – Zvířátka a loupežníci
18.30 Okořská garda – Šerm (na kopci vedle podia)
19.00 Soutěže o ceny / Kejklíř Slávek – žonglování
20.00 Poutníci – koncert

sobota
3. srpna 2019

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

Změna programu vyhrazena

Dílny a soutěže pro děti / Dobová kuchyně / Zbrojnice / Výstavy
Tržiště / Občerstvení zajištěno / Vstupné dobrovolné
Pořádá město Týnec nad Sázavou / www.mestotynec.cz/muzeum


