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Milé čtenářky, vážení čtenáři
další vydání Týnec-

kých listů Vám přináší 
zajímavé zprávy z na-
šeho města. Dozvíte se 
o současných projektech, 
ale můžete si prohléd-
nout i fotografie z akcí 
na týneckém hradě, kde 
po celé léto probíhal bo-

hatý kulturní program. Vzhledem k tomu, 
že týnecký hrad podle archeologických ná-
lezů existoval už minimálně v 11. století, ale 
pravděpodobně mnohem dříve, je dobře, že 
život na něm pokračuje i o 1 000 let pozdě-
ji. To dokazují fotografie z Týneckého stře-
pu i divadelního léta, které najdete uvnitř 
tohoto čísla. Zajímavý příspěvek si můžete 
přečíst také od týneckých skautů, kteří bě-
hem putovního tábora po Slovensku zažili 
mnoho dobrodružství. 

Prázdniny jsou za námi a před námi 
spoustu práce. Rád bych Vás pozval v rámci 
projektu Zdravého města na Veřejné fórum 
do Společenského centra. Bude se konat 
24. září od 17 hodin, a Vy můžete během 
něj pěkně nahlas říct, jak si představuje-
te vývoj Týnce za rok, za 5, za 15 let. Co 
Vám ve městě chybí, co by se mohlo změ-
nit. Setkání bude ve Společenském centru, 
v neformální atmosféře, pod vedením nezá-
vislého moderátora. Rád si poslechnu, jak 
to vidíte Vy. Vždyť víc hlav víc ví. Moc se 
na Vás těším.

Vážení čtenáři a čtenářky přeji vám krásný 
zbytek léta a dětem i rodičům šťastný vstup 
do nového školního roku.

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Projektové práce na vodovod v místních čás-
tech se rozběhnou v nejbližší době. Práce bude 
realizovat Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a.s. O postupu prací, možnostech a požadav-
cích na stavbu přípojky Vás budeme průběžně 
informovat.  
Dokončují se opravy komunikací a chodníků. 
Chodník Komenského kolem domu čp. 495-
497 a chodníku U Zelených vrat s plotem po-
dél MŠ je dokončený, pracuje se na chodníku 
mezi poliklinikou a parkovištěm.
Probíhá aktualizace povodňového plánu. 
Kontroluje se návaznost na plány okolních 
obcí a postupy při mimořádných událostech. 

Povodňový plán je zveřejněn na webu města 
a Ministerstva životního prostředí. 
Získali jsme dotaci ve výši 356.636 Kč na vy-
budování bezbariérového přístupu do obřadní 
síně a zasedací místnosti na Městském úřadě 
Týnec nad Sázavou. Celkové náklady budou 
800.000 Kč a realizace stavby (vestavba ploši-
ny) by měla proběhnout do konce roku 2019.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Smlouva o dílo na dodávku mapového systé-

mu se společností GEPRO spol. s r.o. Roční 
poplatek je 34.000 Kč, cena za pořízení apli-
kace je 77.000 Kč.

•  Smlouva na dodávku systému Mobilní roz-
hlas se společností Neogenia s.r.o. Cena sys-
tému je 59.880 Kč/rok. Mobilní rozhlas je 
určen k obousměrné komunikaci s obyvateli.

•  Rámcové dohoda Projektové a manažer-
ské práce při řešení vodovodu a kanalizace 
v místních částech Města Týnec nad Sáza-
vou se společností Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s. za cenu 12.423.500 Kč

•  Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování vo-
dovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. 
Dodatek stanovuje nájemné pro rok 2019 
a zároveň se nastavuje mechanismus pro vý-
počet nájemného v budoucích letech.

•  Smlouva o poskytnutí služeb s Liborem 
Černohlávkem na provozování sběrných ná-
dob na odpadní rostlinný olej a tuk a jejich 
ekologická likvidace. Služba je bezplatná, 
svoz 1x týdně. Rozmístěno bude 5 nádob.

Byly poskytnuty dary a dotace
•  Klubu stolního tenisu Týnec nad Sázavou  - 

dar ve výši 30.000 Kč na pořízení dvou stolů 
na stolní tenis (požadavek pro krajskou úro-
veň soutěže klubu)

•  Tři, o.p.s. (hospic Čerčany) – dar 10.000 Kč 
na provoz zařízení v roce 2019

•  Magdaléna, o.p.s.  – dar 10.000 Kč na provoz 
společnosti v roce 2019 

spanilá jízda Jawy
Devadesátka na krku a taková krasavice 

A. Narozeniny přijelo 17. srpna do místa 
svého rodiště oslavit 1000 těchto nádher-
ných strojů. Přehlídka ušlechtilosti, krásy, 
historie, českého umu, doplněná neza-
pomenutelnou vůní a nezaměnitelným 
zvukem převážně dvoutaktních motorů. 
To je Jawa...

lm
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V současnosti největší probíhající stavba 
na území města už dostává obrysy budou-
cího terminálu. Rýsují se nástupiště, budova 
terminálu je pod střechou. Přesto má stav-
ba oproti harmonogramu prací mírný skluz,  
který je zapříčiněný ukončením smluvního 
vztahu generálního dodavatele firmy PSN 
& DS a.s. se subdodavatelem zemních pra-
cí společností DIOSTAV. Proběhla revize 
a kontrola stavby. Podle generálního doda-
vatele konečný termín toto zdržení neohro-

zilo a není nutné ho měnit. A to ani přesto, 
že stavbu zpočátku zkomplikovalo vedení 
plynovodu uložené jinak, než ukládají nor-
my, a než tvrdil jeho správce. Starosta Martin 
Kadrnožka upřesňuje: „Dle vyjádření správ-
ce sítě byl plynovod uložen v normové hloubce. 
Po odkrytí se ukázalo, že pravděpodobně v his-
torii došlo k nějaké úpravě terénu nad plynovo-
dem. Z toho důvodu nebylo dostatečné krytí podle 
norem a musela se změnit nosná vrstva celého 
nádraží. To znamenalo celou plochu vytěžit 
a následně místo předpokládané úpravy povrchu 
vápněním použít materiál makadam, který se dá 
zhutnit v té skladbě, jak to vyžaduje zátěž auto-
busového nádraží.“

Tyto úpravy si vyžádaly dodatek ke smlouvě 
o dílo a celkové ná-
klady se tak zvýšily 
o 3 miliony korun 

právě z důvodu nesrovnalostí v uložení ply-
novodu, které se nedaly předem předpoklá-
dat. Další dodatek vyčísluje vícepráce na ka-
merovém systému, a také úpravy na uložení 
kanalizace, která se křížila se špatně ulože-
ným plynovodem. Nejpozději na jaře příštího 
roku by nový terminál měl být plně v pro-
vozu. Po jeho dokončení bude pro cestující 
pohodlnější a levnější využívat autobusovou 
a železniční dopravu. Navíc pro cyklisty bude 
instalován cyklobox na 8 kol a 6 cyklostoja-
nů, takže se k vlaku nebo autobusu dostanete 
rychleji na kole, které na vás v bezpečí počká 
až do vašeho návratu. Akce je financována 
z dotačního programu ITI.

lm

Dopravní terminál 

Začaly práce na nových webových stránkách. 
Na ně se všichni, kdo s nimi pracujeme, těšíme. 
Stávající redakční systém, který používáme, je 
už zastaralý, neodpovídá současným trendům 
a nutně potřeboval modernizaci. Nový systém 
bude postaven na moderních technologiích, 
a tím umožní i koordinaci s novými aplika-
cemi, jako je mobilní rozhlas a úřední deska. 
Samozřejmostí bude oboustranná komunikace 
s občany a naopak. Nové webové stránky bu-

dou postaveny tak, aby umožnily rychlou ori-
entaci v zobrazených informacích, a aby každý 
návštěvník našel nejrychleji to, co ho zajímá, 
co potřebuje. Nejpozději v průběhu září by-
chom chtěli spustit zkušební provoz. Stránky 
budou zatím v testovacím a připomínkovacím 
režimu. To znamená, že pokud pro Vás bude 
něco nepřehledné, něco bude z vašeho pohle-
du chybět, velmi uvítáme váš názor.  

lm

Webové stránky

Další nový komunikační nástroj, který jsme 
pro Vás připravili, je mobilní rozhlas. Již ně-
jaký čas využíváme SMS zprávy a e-maily, 
a v tuto chvíli bychom Vám rádi představili 
možnost, jak získat ještě více informací. Naši 
novou aplikaci pro chytré telefony. Je to mo-
derní technologie pro moderní dobu i pro 
moderní město, kterým se snažíme na prin-
cipu udržitelného rozvoje v rámci Zdravého 
města být. A umí toho opravdu hodně. Po-
mocí ní získáte:

Informace z úřadu 
• Aktuality o dění ve městě
• Upozornění na odstávky vody
• Výpadky elektrické energie či plynu
• Čištění ulic
• Změny úředních hodin institucí
• Uzavírky silnic
• Upozornění na termíny a povinnosti

Kulturní a sportovní aKce 
• Pozvánky na kulturní události
• Pozvánky na sportovní utkání
• Pořádání zábavních akcí pro děti

zpětná vazba 
• Odpovědi na referenda a ankety

• Potvrzení účasti na akcích
• Odsouhlasení záchranných aktivit
• Názory občanů na dění v obci

užItečné funKce aplIKace 
mobIlní rozhlas: 
•  Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce apli-

kace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktu-
ality, informace z úřední desky a fotografie 
z událostí, stejně jako rozcestník do dalších 
sekcí aplikace. Kromě novinek se také dozví-
te, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek 
a najdete tam upozornění na zprávy, které 
Vám budeme posílat.

•  Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které 
můžete vyfotit a poslat na úřad pochvaly 
i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci 
vyfotit černou skládku, výmol na silnici, ne-
svítící lampu, zničenou lavičku nebo napří-
klad sraženou zvěř, označit místo a odeslat. 
Kompetentní osoba se již postará o nápra-
vu. Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní 
a pochvalné fotohlášky jako povedenou re-
konstrukci, opravený chodník nebo hezkou 
vánoční výzdobu.

•  Tísňové linky: V aplikaci můžete jednodu-
še najít seznam nejdůležitějších tísňových 
linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či 

policii. Součástí této funkce je také možnost 
zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu oko-
lí pro případ nenadálých událostí a nehod. 
Díky Tísňovým linkám budete mít pocit 
bezpečí, ať půjdete kamkoliv.

•  Informace o místě Vašeho bydliště: V této 
sekci najdete demografické, geografické 
a historické údaje, stejně jako fotogalerii 
z kulturních či jiných aktivit, kontakty a ote-
vírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější 
aktivity a výlety v okolí. U každého tipu 
na výlet navíc najdete jeho polohu, otevíra-
cí dobu a případně vstupné. Už si nebudete 
muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu 
a otestujte všechny užitečné funkce.  
Služba je pro občany ZDARMA.  

Registrujte se na:  
obec.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdáním 
registračního formuláře v podatelně Měst-

ského úřadu v Týnci nad Sázavou.
lm

Mobilní rozhlas
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Další cestou, jak 
pomoci přírodě 
a nám, je naučit se 
hospodařit s vodou. 
Se suchem bojujeme 
všichni, od soukro-
mé až po tu obecní 

rovinu. Od státu v této oblasti příliš podporu 
necítíme, proto hledáme cesty, jak si pomoci 
sami. Chceme vědět, jak s vodou, která naprší, 

hospodařit tak, aby jen nestekla do kanálu, ale 
udrželi jsme si ji co nejdéle pro další využití. 
Řešíme to jednak v souvislosti se stavbou ve-
řejných budov a odvodem dešťovky ze střech, 
tak s odvodem vody z komunikací a chodníků, 
kde té vody je spousta. Víme, že se dají budo-
vat různé záchytné nádoby, ze kterých se tato 
voda dá použít například na zálivku ve městě 
nebo ji nechat postupně vsakovat do země, 
a tím krajině navracet to, co do ní patří. Jak 

tento systém vybudovat s co největším efek-
tem, by nám měl říct strategický dokument – 
studie Zadržování vody v krajině, který chys-
táme. Proběhla už první jednání s odborníky, 
kde jsme přednesli své požadavky a návrhy. 
Nyní budou zpracovány tak, abychom mohli 
vypsat výběrové řízení na zhotovitele tohoto 
projektu, na jehož úhradu bychom chtěli vy-
užít dotační titul.

lm

Během srpna se ve městě objevily kon-
tejnery na zpětný odběr olejů z domácnos-
tí. Týká se to především tuků ze smažení 
pokrmů. Kontejnery mají objem 240 litrů 
a jeden najdeme na sídlišti Kněžina, dva 
v sídlišti v Týnci a dva v sídlišti v Chrástu. 
Oleje se do nich mají ukládat v plastových 
lahvích a je nutné zdůraznit, že do nádob 
nepatří živočišné tuky, jako je například 
sádlo. Pro občany je zpětný odběr zdarma 
a zatím nic neplatí ani město, pro nějž je 
tato služba v rámci zahájení provozu také 
zatím bezúplatná. 

lm

Snažíme se být šetrní k životnímu prostře-
dí a zároveň efektivně hospodařit s penězi 
v městské pokladně. Jedním ze způsobů, jak 
toho dosáhnout, je maximální úspora energií. 
Proto usilujeme o zřízení energetického ma-
nagementu. Na jeho realizací bychom chtě-
li získat dotaci z programu Efekt. Pomocí 
energetického managementu budeme hlídat 
a řídit spotřebu energií zhruba 21 veřejných 

budov - školy, úřad, středisko, knihovna, ha-
sičské zbrojnice…, které má město ve vlastnic-
tví. Do budov budou osazeny chytré regulační 
měřící prvky, pomocí nichž získáme informace 
o případných anomáliích, které ve spotřebách 
nastávají. Předpokládáme, že dotace bude vy-
řízena ještě v průběhu tohoto roku a před Vá-
noci bychom mohli s realizací projektu začít.

lm

Likvidace olejů  
ekologicky i v Týnci

energetický managment

Použitý kuchyňský olej do odpadu 
nepatří!

- Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí 

- Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit 
kontaminovanou vodu 
 

Jak se nechá použitý 

- Použitý olej stačí slévat 
do PET lahví 

- Uzavřenou PET láhev vhodit 
do nádoby na sběr použitého  
oleje ve Vaší obci 

- Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován 

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL 

Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na rekonstrukci vodovodu na rohu
ulic Lipová a U Janovického potoka. Veškeré práce probíhaly s maximální ohleduplností 

a byli jsme vždy včas informováni o každé odstávce.
S díky rodina Korbelova

zadržování vody v krajině

Dobrou zprávou je, že ve starém Týnci už mo-
hou lidé používat vodu z nového vodovodu. Po-
trubí, které bylo staré přibližně osmdesát let, si 
rekonstrukci opravdu zasloužilo. Litina zarostlá 
vodním kamenem místy netěsnila, takže to se 
na kvalitě vody i na efektivním hospodaření 
s ní muselo zákonitě projevit. Nyní je vodovod 
v novém polyetylenovém potrubí, samozřejmě 
zdravotně nezávadném. Protože tento druh 
materiálu má tu vlastnost, že nezarůstá vod-
ním kamenem, jeho životnost se předpokládá 

na minimálně 100 let. Práce na obnově začaly 
v květnu a na konci července bylo hotovo. Ko-
munikace po rekonstrukci jsou zatím opravené 
pouze provizorně, k jejich kompletní rekon-
strukci dojde v roce 2020 nebo 2021. Ještě je 
nutné dodat, že rekonstrukce proběhla v rámci 
pravidelné údržby vodohospodářského majetku 
a byla financována z rozpočtu města, z fondu 
na obnovu vodovodní infrastruktury, do které-
ho putují peníze vybrané z vodného a stočného.

lm

rekonstrukce vodovodu ve starém  
Týnci je u konce

Vodovod do místních částí

poděkování VaK Týnec s.r.o.

S vodou souvisí 
také to, co trápí vět-
šinu obyvatel našich 
některých místních 
částí. Tedy absence 
vodovodu. Toto téma 
je i bolavým místem 
vedení radnice. Chá-
pe, že bez vody je to 
hodně těžké a inten-
zivně pracuje na tom, 

jak ji dostat tam, kde chybí. V současné chví-
li je u konce výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace na stavbu vodovodu 
do místních částí. To se týká Pecerad, Zboře-

ného Kostelce, části Chrástu vesnice a Podě-
lus. V  Krusičanech a Čakovicích by se lidé 
kromě vodovodu měli dočkat i kanalizace. 
S vybranou firmou, kterou je Vodohospodář-
ský rozvoj a výstavba, po podpisu rámcové 
smlouvy stanovíme harmonogram prací, se 
kterým následně seznámíme občany dotče-
ných částí. Už teď je jasné, že při tak rozsáhlé 
akci budou projektové práce trvat nejméně 
jeden rok, a až poté můžeme žádat o staveb-
ní nebo územní povolení. Na jejich základě 
pak sestavíme žádost o dotaci podle vyhlášení 
dotačních titulů, a doufejme, že budeme mezi 
těmi úspěšnými, kterým bude přidělena.

lm
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Dostali jsme dotaci na komunikační techni-
ku, která může pomoci zachránit život. Dvě 
vysílačky pro hasiče. Jedna je přenosná, tak aby 
ji mohli mít stále u sebe, druhá přijde do auta. 
Díky nim bude zabezpečeno spojení na místě 
zásahu mezi peceradskou jednotkou a slož-
kami integrovaného záchranného systému. 
Vysílačky Marku Povolenému, zástupci pece-

radských hasičů, předala Věra Velková z odbo-
ru projektového řízení týneckého městského 
úřadu. Tato akce byla realizována s finančním 
přispěním Středočeského kraje ve výši 25 tisíc 
korun. 

lm

nové vysílačky pro hasiče

Ve středu 26. června se zasedací místnost 
Městského úřadu v Týnci nad Sázavou zapl-
nila zástupci místních spolků, vedení radnice 
i podnikatelské veřejnosti. V rámci Zdravého 
města a za podpory MA 21 jsme se společností 
Mepco řešili strategii a směřování kultury, vyu-
žití volného času a sportu v Týnci nad Sázavou 
do roku 2028. Zatím jde jen o jeden z prvních 
kroků nad tvorbou nového strategického plá-

nu v této oblasti. Projekt podporuje Evropská 
unie z Operačního programu Zaměstnanost.

lm

Veřejné fórum Zdravého města Týnec nad 
Sázavou se bude konat 24. září od 17 hodin 
ve Společenském centru za účasti vedení měs-
ta. Co je jeho cílem? Občané se zde mohou vy-
jádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, 
které jsou z jejich pohledu důležité a zaslouží si 
pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad pře-
dem připravenými náměty či dokumenty, ale 
o plánování tzv. „od zeleného stolu“.

Přejete si letní kino? Chcete, aby bylo v Týnci 
více cyklostezek, bazén, kluziště? Přijďte nám 
Vaše nápady sdělit. Když si je necháte pro sebe, 
tak se o nich nedovíme. Ty, co dostanou nejvíce 
hlasů, zařadíme do akčního plánu města a po-
stupně je budeme realizovat.

Velice rádi uvítáme i přítomnost našich teen-
agerů. Také jejich zajímavé nápady a neotřelý 
pohled na svět pomohou Týnec nad Sázavou 
směřovat dopředu. Tedy aby byl zdravě se roz-
víjející, a aby se nám v něm dobře žilo.

Společně s drobnou tombolou se budeme 
na Vás a Vaše názory, podněty a připomínky 
24. září v 17 hodin ve Společenském centru 
těšit.

Denisa Vrbická

pojďme tvořit budoucnost Týnce společně

Jednání o nás bez 
nás je minulostí

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.  
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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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Rekonstrukce silnice Chrást – Krhanice je 
už téměř jistá, což je dobrá zpráva. Hned v zá-
věsu za ní však je informace, že Kraj zahájení 
této akce letos, jak původně avizoval, nejspíš 
nestihne, a začne s ní nejdříve na jaře příštího 
roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáh-
lou rekonstrukci za 100 milionů korun a dobu 
trvání jeden rok, na její přípravu potřebuje více 
času. Silnice se bude rekonstruovat od přejez-

du v Chrástu až na hranici mezi Krhanicemi 
a Prosečnicí. Dostane kompletně nový povrch 
včetně výměny krajnic a nosných vrstev. Sou-
částí oprav jsou tři mostky na území Krhanic. 

Po dobu rekonstrukce bude uzavřená silnice 
mezi Týncem, Prosečnicí a Krhanicemi. Ob-
jížďková trasa povede přes Čakovice, Krhanice 
a z druhé strany přes Podělusy, Lešany a Bře-
žany. 

Vždy se budeme snažit v rámci připomín-
kového řízení zajistit příjezd do všech ne-
movitostí na trase. Etapizace stavby bude 
rozdělena tak, aby se po části vozovky, ať už 
opravené nebo ještě neopravené, dalo jezdit. 
O termínu zahájení rekonstrukce této důle-
žité komunikace vás budeme včas informo-
vat.

lm

V pátek 28. června byl v Krusičanech odhalen 
nový památník, který připomíná odvahu kru-
sičanských mužů, jež bojovali za první světové 
války v cizineckých legiích. Zároveň jsme oslavili 
už 95. výročí místního hasičského sboru. Vojáci 
v dobových uniformách, hasiči a hasičky ve slav-
nostních stejnokrojích, hudebníci, spousta divá-
ků. Zazněla i česká hymna, a také projev starosty 
města Martina Kadrnožky. Ten mimo jiné řekl: 
„Vážení přátelé, jsem rád, že jsem byl pozvaný sem 
do Krusičan, při příležitosti tak významné událos-
ti, jakou oslava 95. výročí založení zdejšího Sboru 
dobrovolných hasičů je. Dnes už sice nemohu osobně 
pozdravit nikoho ze zakládajících členů, ale určitě 
jsou mezi Vámi jejich synové, dcery a vnuci, kteří 
v započaté práci pokračují. Děkuji Vám za to. Kru-
sičanský hasičský sbor nejenže pomáhá od počátku 
chránit naše životy, naše zdraví, náš majetek, a to 
bez ohledu na vlastní bezpečnost, bez ohledu na po-
časí i volný čas, ale od počátku, tedy od 1. května 
1924, kdy byl na podnět obecního starosty Václava 

Pešaty založen, zajišťoval veškerou kulturu v obci 
- plesy, taneční zábavy, maškarní karnevaly. V roce 
1929 právě krusičanští hasiči stáli za postavením 
pomníku obětem 1. světové války. A v letošním roce, 
v roce 2019, potomci zakládajících členů iniciovali 
vznik památníku krusičanským legionářům, kteří 
sloužili v ruských, francouzských a italských legiích. 
Celkem 15 jmen si na památníku přečteme. Celkem 
15 krusičanských mužů bojovalo za naši svobodu 
v řadách jednotek dobrovolnického zahraničního 
vojenského odboje za první světové války. Jejich cíl 
byl jasný. Napomoci vzniku samostatného Českoslo-
venska jako nástupnického státu někdejšího Českého 

království. Nesporné vojenské úspěchy těchto revo-
lučních dobrovolných vojsk, jak se za války souhrnně 
označovaly, skutečně sehrály při jednáních o vzniku 
Československa v roce 1918 i později během Pa-
řížské mírové konference významnou roli. Velmi 
si těchto lidí, jejich odvahy, jejich skutků, vážíme. 
I proto jsme návrh krusičanských hasičů na posta-
vení památníku, který pochází z dílny kameníka 
a sochaře Romana Lutze, přivítali. Vážení přátelé, 
věřím, že je dobré si připomínat historii, protože bez 
znalosti minulosti nelze zcela pochopit přítomnost. 
Je dobré brát si vzor z takto výjimečných skutků na-
šich předků, vždyť jejich odvaha pak zůstane i v nás. 
Děkuji Vám,“ rozloučil se Martin Kadrnožka.

Po slavnostním projevu následovala přednáš-
ka zástupce Československé obce legionářské 
a do nočních hodin zábava pod širým nebem. 
V sobotu pak celodenní oslavy 95. výročí míst-
ního hasičského sboru zahájila v 11 hodin pře-
hlídka toho nejlepšího, co hasiči umí, a také 
toho nejlepšího co mají, tedy hasičské techniky. 
Během dne se předvedli i profesionální hasiči 
a návštěvníci mohli obdivovat také krásu starých 
vozů na srazu motoveteránů. Krásný a teplý den 
zpříjemnila svými melodiemi dechová kapela 
Týnečanka, aby večer uzavřela taneční zábava 
pod taktovkou skupiny CODA.

Hasiči ukázali, že jsou nejen tam, kde je potře-
ba, že pomáhají bez nároku na odměnu, ale že se 
umí také bavit a zábavu připravit pro celou ves-
nici a blízké i vzdálené okolí. Krusičanští hasiči 
prostě doopravdy umí…

lm

rekonstrukce silnice Chrást – Krhanice 

Odhalení památníku a oslavy 95. výročí založení  
krusičanského hasičského sboru
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Školství, odpadové hospodářství, spolková 
činnost … – témat, která řeší posázavské obce 
a města, je nespočet. Je proto nasnadě přistu-
povat k nim společně, třeba sdílením příkladů 
dobré praxe. Zástupci samospráv z regionu 
se tomu nevyhýbají, naopak. Výsledkem jsou 
společná setkání, na nichž si mohou vymě-
nit své zkušenosti. Jedno takové se uskuteč-
nilo v červnu v Jílovém u Prahy a týkalo se 
nakládání s komunálním odpadem. Další je 
naplánováno na podzim do Týnce nad Sáza-
vou a hovořit se na něm bude o podpoře spol-
kové činnosti. „Chceme na něm odprezentovat, 
jak máme vyřešenu podporu spolků z obecního 

rozpočtu, tedy například údržbu sportovišť nebo 
příspěvky na spolkovou činnost dětí i dospě-
lých,“ řekl týnecký starosta Martin Kadrnož-
ka. Město podle něj podobná setkání, ať už 
na místní nebo regionální úrovni, podporuje. 
„Sdílení dobré praxe je přínosné, rádi si to po-
slechneme, inspirujeme se a možná něco z toho 
i zavedeme. Například na školách zařazených 
do sítě Zdravých měst, jejímž členem je i Týnec 
nad Sázavou, je sdílení dobré praxe naprosto 
běžnou záležitostí. Takže je fajn, že i v rámci re-
gionu můžeme sdílet zkušenosti sousedních měst 
a obcí,“ dodal.

Setkání v Jílovém u Prahy, zaměřené na od-
padové hospodářství, zorganizovala spo-
lečnost Posázaví o.p.s. na základě iniciativy 
jílovského starosty Pavla Peška. Kromě pořa-
datelského města a Týnce nad Sázavou se ho 
zúčastnili zástupci Neveklova, Sázavy, Bystři-
ce a Benešova. Akce vzešla z jarního plánová-
ní a setkávání v rámci posázavských Zdravých 
měst. Jejich zástupci a koordinátoři se setkali 
nad Výzvou č. 92, která byla vyhlášena v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost s cílem 

zvýšit profesionalizaci veřejné správy. Účast-
níci jednání se tehdy shodli na tom, že se 
chtějí potkávat častěji a sdílet navzájem pří-
klady dobré praxe. Úlohy koordinátora těch-
to setkání se ujala Posázaví o.p.s. „S ohledem 
na strategii rozvoje regionu, kterou jsme zpraco-
vali a pravidelně aktualizujeme, je pro nás dů-
ležité mít informace o tom, co se ve městech a ob-
cích regionu děje, jakými problémy se zabývají. 
Snažíme se hledat společná témata obcí a pomá-
háme je řešit,“ uvedla ředitelka Posázaví o.p.s.  
Bohunka Zemanová.

Jaroslava Tůmová

posázavské obce a města si vyměňují zkušenosti,  
Týnečtí jsou u toho

Rád bych touto cestou poděkoval za spolupráci na benefičním festivalu Palírna open air 2019, kdy nám město Týnec nad Sázavou zdarma 
pomohlo s propagací události formou vyvěšení plakátů na reklamních plochách města.

 Na benefiční akci se podařilo vybrat částku 22 148 Kč, která bude použita na uhrazení nákladů spojených s léčbou jeho nemoci.

 Linhart Jakub

na léčbu malého Tadeáše vybrali v palírně 22 tisíc korun

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.

výzva
dárci krve

Darování krve je pro zdravého člověka tím nejmenším, ale zato tím nejvzác-
nějším darem, který může druhému člověku dát. 

Český červený kříž od roku 1960 vyjadřuje své 
uznání bezpříspěvkovým dárcům krve oceně-
ním, za které se platí doslova vlastní krví. Odvíjí 
se podle počtu bezpříspěvkových odběrů. 

Za první odběr je prvodárci udělen odznak 
„krůpěj krve“, za deset odběrů bronzová medai-
le profesora Janského, za dvacet odběrů stříbr-
ná medaile a za čtyřicet odběrů zlatá medaile. 
Za další jsou udělovány zlaté kříže III. stupně 
za osmdesát odběrů, II. stupně za sto dvacet od-
běrů a I. stupně za sto šedesát odběrů.

Darování nestojí dárce žádné peníze, ale 
na oplátku nejde tento dar také ničím rovnocenným zaplatit. Toho si je město 
Týnec nad Sázavou vědomo, a proto každoročně dárcům krve za jejich přínos 
pro nás všechny, veřejně děkuje. 

Neradi bychom na někoho zapomněli, a proto prosíme dárce krve s trvalým 
bydlištěm v Týnci nad Sázavou a přilehlých částech, nové držitele stříbrné 
nebo zlaté Jánského plakety, a také držitele Zlatého kříže, aby se do konce 
září přihlásili s potvrzením o počtu odběrů z transfuzní stanice do podatelny 
městského úřadu. Rádi bychom Vás pozvali k veřejnému poděkování za Vaši 
pomoc nám všem. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 25. října v 17 hodin 
v obřadní místnosti týnecké radnice. Těšíme se na Vás.

lm
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VÝCVIK PSŮ
TÝNEC NAD SÁZAVOU 

ŠÁRKA LEJDAROVÁ – DOGUNIVERSAL

UKÁZKOVÁ HODINA
15. září 2019 od 14 do 16 hod.

VÝCVIK ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI 
Vezměte svého psího kamaráda a přijďte se seznámit s tím,  

jak bude v Týnci probíhat pravidelný výcvik poslušnosti psů. 
Na ukázkovou hodinu se nemusíte objednávat. 

VÝCVIK JE URČEN PEJSKŮM  
KAŽDÉHO VĚKU.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Šárka Lejdarová  
– trenérka psů ve společnost  
DOGUNIVERSAL  
tel.: 604 906 585 
www.doguniversal.cz

areál Spolku chovatelů drobného zvířectva  
vedle půjčovny Samba u MěÚ

Soutěž „Díky, že po mně uklízíš“ má své 
vítěze. Z mnoha zaslaných fotografií, které 
vypovídaly o tom, na kterém odpadkovém 
koši chybí samolepka s logem soutěže, bylo 
vybráno 6 výherců.

První tři získali poukázky do kavárny Pří-
běh, další vyhráli hodinu výcviku svého psa 
s profesionální trenérkou Šárkou Lejdarovou. 
Ta jim ukáže, jak naučit pejska základům po-
slušnosti tak, aby z něj měli radost a mohli 
s ním jít téměř kamkoliv bez obav, že bude 
někoho obtěžovat nebo se popere s ostatní-
mi psy. Spokojený páníček znamená pro jeho 
psa to největší štěstí. Proto se Šárka Lejdarová 
podělí o své zkušenosti i s ostatními zájemci 

o výcvik. Od září u městského úřadu vedle 
půjčovny lodí zahájíme pravidelné víkendové 
výcviky. Šárka Lejdarová, kterou psi, jak sama 
říká, provázejí od kočárku, Týneckým listům 
řekla: „Všechny psy, nejen ty své, připravuji a vše 
učím metodou pozitivní. Jedině tak můžete dojít 
k úspěchu se spokojeným a šťastným zvířetem. 
Dril a tvrdou ruku neuznávám. Nejdůležitější 
je totiž chválit. Pochvala je zadarmo, tak s ní 
nikdy nešetřete.“ Stejný přístup trenérka uplat-
ňuje i ke své kobylce anglického plnokrevní-
ka. „Zvířata mají něco, co mnohým lidem chybí 
-  věrnost, vděčnost a charakter,“ dodává Šár-
ka. Pokud si pak chce přece jen odpočinout, 
osedlá více koní najednou - sedne na motorku 

a vyráží si provětrat hlavu se svými přáteli.
Šárka je nesporně velmi zajímavá mladá 

žena. Přijďte s ní Vašeho psa seznámit. Určitě 
se mu bude líbit.

lm

zvířata mají něco, co mnohým lidem chybí  
– věrnost, vděčnost a charakter

 ... máte 
opravdu r

ádi 

svého psa
?

 ... máte 
opravdu r

ádi 

svého psa
?

Chovatel je povinen zajistit, 
  aby byli psi platn  o kováni proti vzteklin

O kování psa proti vzteklin  je platné, 
  pouze pokud je pes nezam niteln  
  identi kován ( ipování, d íve tetování)

Chovatel je povinen zajistit, aby identi ka ní íslo 
  psa bylo zaznamenáno v dokladu o o kování psa

Dne 1. června senohrabská CK odvezla 
autobus seniorů na týdenní pobyt k Vranov-
ské přehradě. Druhý den pobytu byl zajištěn 
dopolední výlet na Vranovský zámek. Tento 
den se ve Vranově nad Dyjí konal 9. roč-
ník Vranovského posvícení se slavnostním 
aktem žehnání vlajky městyse Vranov nad 
Dyjí. Prostřednictvím mé kamarádky, která 
bydlí trvale ve Vranově, jsem byla já a moje 
3 kámošky pozvány na tuto slávu. Konala se 

na náměstí s projevem starosty, vystoupením 
dětí a nakonec proběhlo důstojné žehnání 
vlajky městyse. Po skončení slavnosti se ko-
nala mše v nádherném kostele a pro občany 
bylo připraveno posezení včetně občerstvení, 
kam nás všichni srdečně pozvali. Ochutnaly 
jsme domácí opečené klobásy, chlebíčky a la-
hodné zákusky. Točilo se pivo a nechybělo 
ani moravské víno. Prohlídly jsme si místní 
děvčata v krojích, dověděly se o různých pří-

hodách tohoto malého městečka. Přátelské 
setkání nám ukončil návrat k autobusu, který 
se vracel s ostatními seniory z prohlídky do-
minanty městyse, zámku Vranov. Milé přijetí 
občanů, jejich pohostinnost nám vynahradila 
neúčast na prohlídce zámku, jež plánujeme 
příští rok. Touto cestou chceme všem podě-
kovat za milé pozvání a za krásné dopoled-
ne. 

Miluše Vacková

senioři na výletě
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Dne 30. května proběhlo krajské kolo 
„ATLETICKÉHO VÍCEBOJE MA-
TEŘSKÝCH ŠKOL“ ve Vlašimi. Soutěži-
lo se v běhu na 20 m, skoku do dálky, hodu  
míčkem a štafetovém běhu na 30 m. Po loň-
ském druhém místě se nám letos podařilo 
VYHRÁT!!!

Děkujeme těmto dětem, které reprezen-
tovaly naši MŠ: Ondřej Stibůrek, Nicolas 

Jiroušek, Veronika Skalová, Marie Havlíč-
ková, Štěpán Škrabal, Šimon Novák, Filip 
Chrudimský, Lukáš Molitoris, Amélie Pa-
pežová, Leontýna Šitnerová, Jiří Chobot-
ský, Jasmína Ivanov, Marina Kunová, Adéla 
Stašková.

Paní učitelky Jitka Jalovecká,  
Marcela Rýdlová

V neděli 9. června jsme se my žáci 8. a 9. 
tříd vydali na dlouhou cestu přes Německo, 
Belgii a Francii směrem do Anglie. Společ-
nost nám dělaly paní učitelky Kleinová, Šen-
ková a Sirotková. Po náročné cestě a první 
procházce po Brightonu jsme se po partách 
zabydleli u místních rodin a myslím, že vět-
šina z nás se tam měla opravdu skvěle. Kaž-
dé dopoledne jsme pak docházeli do školy 

a odpoledne jsme jezdili po okolí Brightonu. 
Navštívili jsme Chichester, Hastings, Arun-
del a spoustu míst právě v Brightonu. V pá-
tek jsme se pak rozloučili se svými rodina-
mi a čekal nás celodenní výlet do Londýna. 
Stejně jako dny předtím i v Londýně nás 
uvítalo typické anglické počasí, ale to k tomu 
zkrátka patří. Cesta zpátky nás čekala trajek-
tem, což byl při západu slunce zážitek sám 

o sobě. Unavení jsme v sobotu po skoro 20 
hodinách cesty dorazili domů. Všichni jsme 
si to, myslím, moc užili, sblížili jsme se jako 
parta, zlepšili naši angličtinu a poznali zase 
nová místa. Také děkujeme městu, že nám 
přispěli na dopravu, protože jinak bychom si 
rozhodně neužili takové nákupy v Brightonu 
ani v LondýněA.

Simona Opauszká, 9.A

Za velmi teplého a slunného počasí se 
ve středu 12. června uskutečnil fotbalový tur-
naj školních družin. Přijeli k nám žáci z Lešan, 
Krhanic a Kamenného Přívozu. Hráli též žáci 
ze školní družiny Týnec nad Sázavou Komen-
ského a pořádající školní družiny Benešovské.

O zahájení 11. ročníku turnaje se postarala 
děvčata ze ŠD v Benešovské ulici. Pro tento 
den si nacvičila vystoupení, které se líbilo ro-
dičům i ostatním hostům. Svým tanečním vy-
stoupením ukončila turnaj děvčata ze ŠD Ko-
menského.

Děkujeme za podporu při organizaci turnaje 
fotbalovému svazu v Týnci nad Sázavou, pře-
devším panu Petráškovi, Pochovi a Urbanovi. 
Děkujeme také panu Schwarzovi za pomoc 
s malými fotbalisty.

M. Hranostýlová, vychovatelka ŠD  
a L. Petrášková (5. C)

Družiny hrály fotbal

zájezd do Anglie 

Atletický víceboj mateřinek – máme mistry!

mladší žácI starší žácI  
1. Kamenný Přívoz 1. Týnec Komenského
2. Týnec Benešovská 2. Kamenný Přívoz
3. Týnec Komenského 3. Týnec Benešovská
4. Krhanice 5. Lešany

VýsLeDKy TurnAJe
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A máme tu konec léta, a s tím plánování, co zajímavého budeme 
na podzim s dětmi dělat. Jsme velice rádi, že Vám v našem mateřském 
centru můžeme nabídnout vedle známých navštěvovaných kroužků 
i něco nového.  Dětský úsměv je pro nás základ, a proto chceme, aby 

vás a hlavně vaše děti naše kroužky bavily. Vedle hry a potkávání no-
vých kamarádů se tu děti také naučí něco nového. Podívejte se s námi, 
co nás na podzim čeká. Letos pro vás otevíráme známé i nové kroužky. 
Vybrat si můžete pro děti od narození do 6 let.

MC Motýlek nová sezóna začíná od 8. září 2019

rozvrh pravidelných aktivit platný od 9. 9. 2017

pOnDĚLí

Úterý

sTřeDA

ČTVrTeK

Pátek

mimiklub 
Míša Mucková  

(od 6 týdnů)

PodPůrNá SkuPiNa 
Pro uNaveNé maTky 

Lída Klimusová
ZPíváNky  

S Pohybem 
Lída Klimusová

hračkováNí
Katka Pikousová  

(od 12 m)

ZimNí herNa
Míša Bešťáková  

(od října)

fiTNeSS Pro děTi
Jan Klimus  

(od 4 do 6 let)

TaNečNí kroužek
Jitka Stibůrková  
14.00 – 15.00

TvořeNí
Iva Galambošová  

14.30 – 16.00

kurZ jógy
Margit Koláčková

9.00 – 10.30 10.30 – 12.009.30 – 11.00 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00 19.00 – 20.30

Od pondělí 9. září se opět rozběhne pravidelný  
program Mateřského centra Motýlek.

Budou probíhat tradiční kroužky:
•  MIMIKLUB  

Je určen pro nechodící děti od ukončeného šestinedělí do zhruba 
jednoho roku.  
Během klubu si trochu zacvičíme s miminky za doprovodu 
známých i neznámých říkanek, děti si pohrají a maminky se podělí 
o každodenní záležitosti související s péčí o dítě. 

Mimiklub vede Lenka Mücková / každé pondělí od 9.30 do 11 hod.
•  HRAČKOVÁNÍ 

Klub je vhodný pro chodící děti zhruba od jednoho roku. 
V rámci programu si hrajeme, cvičíme, učíme se říkanky, básničky 
a další. 
Podle věku dětí se během roku naučíme znát zvířata, barvy, tvary.
Budeme cvičit jemnou motoriku a základní fyzickou obratnost, vše 
formou her, které jsou dětem blízké.

Hračkování vede Katka Pikousová / každé úterý od 9.30 do 11 hod.
•  ZPÍVÁNKY S POHYBEM 

Hudební kroužek pro děti od 12 měsíců (účastnit se mohou i mladší, 
ale obvykle se děti zapojují zhruba až kolem 18 měsíců a výš). 
Budeme hrát a zpívat písničky, také říkat říkanky pro všechny 
dětičky s hudebními nástroji i bez.  
Někdy bude víc zpívání a jindy zase pohybu.

Kroužek vede Lída Klimusová / každé čtvrtek od 9.30 do 11 hod.
•  TVOŘENÍ 

Tvoření pro děti od cca 1,5 roku do 4 let. 
Tvoříci jsou kroužek, ve kterém se děti přenesou do světa fantazie. 
Společně se seznámíme s různými druhy materiálů a rozličnými 
výtvarnými technikami, z kterých budeme vytvářet svá díla.  
Výtvory si děti odnesou domů nebo nám je mohou zapůjčit 
na výzdobu v Mateřském centru. 
Součástí kroužku je i hernička pro rychlíky a nedočkavce.

Tvoření vede Iva Galambošová / každý čtvrtek od 14.30 do 16 hod.

•  PODPŮRNÁ SKUPINKA PRO UNAVENÉ MATKY   
Pravidelné setkávání maminek

• které řeší kojení, pláč a spaní miminek
• které řeší, jak se dohodnout s batoletem
• které řeší, jak vychovávat caparty k spokojenosti všech
• které se potřebují naučit, že není potřeba být SUPERMATKOU
•  Probírají se témata jako TĚHOTENSTVÍ, POROD, 

ŠESTINEDĚLÍ, KOJENÍ, NOŠENÍ, SPÁNEK, LÁTKOVÉ 
PLENKY, PŘÍKRMY, BOTIČKY, HRAČKY, NON TOXIC 
KOSMETIKA, ZERO WASTE, VÝCHOVA, VZTAHY...

Každý první týden v měsíci bude v rámci Skupinky nosící sraz, kde si 
budete moct vyzkoušet různé šátky a nosítka.
Skupinku vede laktační a šátkovací poradkyně Lída Klimusová
každou středu od 9.30 do 11 hod.
•  KURZ JÓGY S MARGIT 

KURZ KLASICKÉ JÓGY je určen pro vás, co už cvičíte jógu i pro 
vás, co jste nikdy necvičili. V průběhu 1 a 1/2 hodinové lekce se 
budeme společně nalaďovat relaxací, pozicemi, dýcháním a meditací 
na své tělo, mysl i vstoupíme do svého nitra. 

Vede: Margit Koláčková / čtvrtek 19.00 – 20.30 hod.
cena: 120,- Kč / 1 lekce pro všechny
•  FITNESS PRO DĚTI 

Nový pohybový kroužek pro děti od 4 do 6 let bez doprovodu 
rodičů. 
Zábavnou formou se děti naučí ovládat své tělo, získají správné 
pohybové návyky a držení těla.  
Zjistí, jak funguje lidské tělo, a co je potřeba pro zdravý růst a vývoj.  
Cílem je zdraví a radost z pohybu. 

Kroužek povede Jan Klimus 
odpoledne po 16 hodině, den a přesný čas bude upřesněn

 Více informací najdete na našich stránkách  
 KONTAKT: info@mcmotylek.cz,  
 FB Motylek.tynec, www.mcmotylek.cz. 
 606 633 410 – Kateřina Pikousová,  
 organizační koordinátorka

pLánOVAné MIMOřáDné AKCe prO DĚTI A rODIny
8. 9. 2019 Pohádkový leS   tradiční akce pro celou rodinu v lese za mŠ Týnec
22. 9. 2018  baZárek PodZim-Zima   tradiční bazárek
18. 10. 2018 dýŇováNí  tvoření z dýní
2. 11. 2018 PuTováNí Za SvěTýlky  tradiční bojovka v lese
11. 11. 2018  SvaTomarTiNSký Průvod   průvod s bílým koněm, hudební program na podiu v zahradě  

týneckého hotelu – akce pro celou rodinu
říjeN drakiáda   soutěže s létáním draků
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Dne 25. května se v Týneckém hotelu a hlavně 
na zahradě konal první ročník Festivalu s lehkos-
tí Motýlka. Pořádalo ho naše mateřské centrum 
a byl to pro nás krok do neznáma a první zkuše-
nost s pořádáním festivalu. Cílem akce bylo při-
pravit krásný den plný zážitků pro děti a jejich ro-
diče. Druhým cílem bylo získat peníze a věnovat 
je nadačnímu fondu S lehkou hlavou, který dává 
podporu rodinám, kde rodič onemocněl vážnou 
nemocí, a hájí jejich práva.

Festival probíhal od 10 hodin ráno do téměř 20 
hodiny večerní na zahradě a ve vnitřních prosto-
rách týneckého hotelu. Na pódiu na zahradě byl 
po celý den program určený dětem - divadlo, zpěv, 
tanec. Na zahradě byl připravený aktivní program 
pro děti - skákací hrad, malování na obličej, 
překážková dráha, stánek s hrami a malováním 
od MC Motýlek. Jako doprovodný program pro 
rodiče byl market se stánky se zbožím převážně 
pro děti. Nosítka a šátky, barefoot obuv, dřevěné 
hračky a houpačky, deskové hry, oblečení a jiné 
drobnosti. Návštěvníci si tyto stánky zaujatě pro-
hlíželi a pak chválili. Ačkoli dvě přednášky se 
ze zdravotních důvodů nekonaly, ty zbývající se 
krásně vyvedly. Přednáška Jany Barrera o přiro-
zeném porodu po císařském řezu měla komorní 
a intimní atmosféru a ženy tam sdílely své zážit-
ky a zkušenosti ze svých porodů. Další přednáška 
byla na téma Jak vybírat dětem boty. Přednášela 
Markéta Kočí neplánovaně v Baby klubu na ko-

berci, a tam měla spoustu zajímajících se návštěv-
níků a děti si mezitím v klidu hrály. Následně si 
lidé mohli na workshopu vyrobit barefoot sandá-
ly Huarache. Poslední přednášku měla Marcela 
Krejčíková o transformativním koučinku.

Centrem akce bylo podium a prostor pod ním, 
kde se návštěvníci mohli posadit, dát si z mnoha 
stánků s občerstvením na co mají chuť a užívat si 
den. Kulturní program na podiu probíhal po celý 
den, stejně jako stánky nabízely své služby a zboží.

 Akcí provázela zpěvačka Kateřina Ševidová, 
která celý den moderovala a uváděla jednotlivé 
účinkující.  Akci zahájila se zástupkyní MC Mo-
týlek Lídou Klimusovou představením a bližšími 
informacemi o Nadaci s lehkou hlavou. Následo-
valo vystoupení žáků ze ZUŠ z Týnce nad Sáza-
vou pod vedením paní Richterové. Poté byla pro 
děti připravená pohádka od Divadélka Koloběžka 
s názvem Pohádka námořnická. Děti byly z po-
hádky velice nadšené a těšily se na další pohádku 
odpolední. V době oběda vystoupil taneční krou-
žek z MC Motýlek pod vedením Jitky Stibůrko-
vé, holčičky ve věku 4 – 5 let nám ukázaly, s jakou 
radostí se tančí. Následovalo neuvěřitelné vystou-
pení folklorního souboru Kamýček, který k nám 
přijel až z Kamýku nad Vltavou. Soubor se sklá-
dal nejen z nejmenších dětí, které ještě nechodí 
do školy, ale také ze starších a pokročilých. Jejich 
vystoupení  přilákalo a zapojilo i ostatní návštěv-
níky, a ke konci jejich vystoupení již na trávníku 
tančilo několik nových tanečních párů a přidávaly 
se tance navíc. Ve 14 hodin nás čekalo nádherné 
vystoupení dětí ze ZŠ Lešany. Pod vedením paní 
učitelky Hasmanové a Konečné nám děti zahrá-
ly na kytary a zazpívaly, ale také zatančily krásné 
moderní tance. Vystoupení dětí mělo neuvěřitelný 
úspěch.

Po krátké přestávce návštěvníky čekala další po-
hádka od Divadélka Koloběžka s názvem Cirkus 
na kolečkách. Herci opět sešli z podia a hráli dě-
tem přímo na trávníků v bezprostřední blízkosti, 
jejich představení tak vtáhlo i poslední stydlí-
ny. Odpoledne vystoupily také Čiperky, soubor 
děvčat z Krhanic, se svými tanci přímo na louce 
vedle podia. Poslední pohádku dne nám zahrál 
divadelní spolek Netopýr z Týnce nad Sázavou 
s názvem O kohoutkovi a Slepičce. Zpěvačka 
Katka Ševidová provázela děti svými písničkami 
po celý den, největší sérii nám však zazpívala od-
poledne i s dětmi, a také došlo na tanec. Posled-
ním vystoupením před ukončením a závěrečným 

koncertem kapely Czech It bylo vystoupení Dan-
ce4mom. Maminky se s dětmi v šátku vlnily v ryt-
mu diska. Na závěr pro dospělé vystoupila týnecká 
kapela Czech It. 

Celé akce se zúčastnilo více než 100 účinkujících 
dětí a dospělých, většina z nich bez nároku na ho-
norář. Návštěvníků přišlo o něco méně než jsme 
doufali, odhadem 500.

 Jsme velice rádi, že se nám podařilo sestavit pes-
trý a zajímavý program nejen pro děti, ale i do-
spělé.

Velké poděkování patří všem sponzorům, ze-
jména však městu Týnec nad Sázavou, které akci 
podpořilo. Mnoho lidí pomohlo finančně přispět 
a umožnit nám tak akci zrealizovat. Za to všem 
sponzorům moc děkujeme. 

Více informací najdete na našich stránkách www.
mcmotylek.cz nebo fb Motylek.tynec.  

 Kateřina Pikousová, organizační koordinátorka 
MC Motýlek

Festival s lehkostí Motýlka – ohlédnutí
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Tábor pro starší skautky a skauty v Podo-
lí u Vojkova má každý rok ověřit, co se kdo 
za rok naučil, jak zesílil a zmoudřel, a kdo je 
případně zralý pro složení skautského slibu. 
Letos jsme ve Vojkově přivítali pouze skautky, 
mladší a starší skauty (Mravence a Choboty) 
a větší část vedoucích (Rangers a Roverů). 
I tak jsme však přesáhli počet 30 dětí. Letos 
jsme se sešli hned první den prázdnin – v so-

botu 29. června a rozloučili se 13. července.
Náš tábor si je vlastně každý rok podobný 

– má daná jasná pravidla, režim i zvyklosti: 
budíček v 7:30, rychle následovaný rozcvič-
kou (někdy hravou a někdy běhací), po ní si 
dáme snídani a čaj a ranní nástup, kdy za zpě-
vu skautské hymny vztyčíme českou vlajku. 
Mezitím speciální služba projde všechny tee-
pee a ohodnotí, jak si kdo uklí-
zí – nejlepší dostane na konci 
tábora odměnu, nejhorší skončí 
v potoce. Poté se hodinu a půl 
věnujeme pracím pro tábor – to 
je doba, kdy se každý musí za-
sloužit o to, aby náš tábor mohl 
fungovat. Činnosti jsou růz-
né – mezi ty časté patří sbírání 
a příprava dřeva do kuchyně, 
stavba táborových staveb (jí-

delna, lávka přes potok, hangár, hřiště), úklid, 
sekání trávy a další drobné činnosti. Okolo  
11 hodin nás čeká vždy svačina a po ní pro-
gram pro jednotlivé družiny, které se věnují 
tomu, co je baví, případně věcem, které ve-
doucí družiny považuje za důležité. Po poled-
ni máme vždy výborný oběd připravený naší 
kuchařkou Denčou (spolu s tím, kdo má denní 

Letní prázdniny a konec školního roku jsou 
vždy dobou, kdy vrcholí naše skautské aktivi-
ty, protože počasí láká trávit co nejvíce času 
venku a volného času je více, než po zbytek 
roku. I letos jsme jako každý červenec zmize-
li z práce a z domovů a 3 letní týdny zaplnili 
tou pravou skautskou zábavou. Dovolte nám 
podělit se o naše zážitky ze 3 různých táborů.

Letos se náš skautský oddíl rozhodl z dů-
vodu velkého zájmu udělat dva tábory. Starší 
z nás - skautky a skauti - se vydali na 14 dní 
na tradiční tábořiště do Vojkova. Ti mladší - 
světlušky a vlčata/svišti - vyrazili do Jizerských 
hor, kde jsme využili pohostinnost základny 
skautů z pražského Proseku. Už ve vlaku do-
staly děti Večerníčkův dotazník, který pomohl 
Večerníčkovi s rozřazováním dětí do skupinek 
na velkou hru, (tzv. celotáborovka). 

Na místě jsme se vybalili, rozbalili spacáky 
na velikánské postele a mohlo se jít na hru. 
Celým pohádkovým týdnem nás provázel Ve-
černíček, který ze své papírové čepice poztrá-
cel všechny pohádky. Po večeři následoval náš 
první večerní nástup. I přesto, že na pozemku 
skautské základny není stožár na vyvěšení vlaj-
ky, nelišily se naše nástupy nijak proti tomu, 
na co jsme zvyklí z Vojkova - vlajka vlála ze 
zdi naší základny. Před spaním jsme dětem 
četli pohádku - první večer byla o Mimoních 
a Vektorovi. Další den byl ve znamení rytíř-
ských zápasů a soubojů, ve kterých se zápasi-
lo o ruku princezny. Mezi soutěžní disciplíny 
patřily kohoutí zápasy, boj na kládě, souboj 
v kliku a závody povozů. Večer byl na počest 
princezny uspořádán ples, kde se každý rod 
princezně představil krátkým slavnostním ná-
stupem. Byl to velice příjemný večer a mimo 
jiné jsme tím pomohli na Večerníčkovu čepici 
získat další pohádku - rytířskou. Před spaní 
se četla Vodnická pohádka, což mělo dětem 
napovědět téma dalšího dne. Ráno jsme se 

vydali koupat do Jablonce 
nad Nisou, kde si na pře-
hradě někteří splnili mimo 
jiné bobříka vodníka. Ještě 
ten večer měly možnost děti 
splnit dalšího speciálního 
bobříka - bobříka odvahy. 
Byla pro ně připravena stez-
ka po svíčkách v temném 
lese nedaleko chaty. Další 
den nás Večerníček zavedl 
do trochu mrazivější po-
hádky - Ledové království. 
Večer po náročné hře ná-
sledovaly klidnější karetní 
hry, čtenářská dílna, psaní 

dopisů, hraní farmy a oblíbené nožíkování. 
Večerní pohádka na dobrou noc nás přenes-
la k Jeníčkovi a Mařence, se kterými jsme se 
druhý den vydali na výlet na úžasné vodopá-
dy. Krásná příroda Jizerských hor okouzlila 
naprosto všechny. Po cestě byla možnost si 
na každém stanovišti vybrat přísadu do trdel-
níku, které jsme si po návratu společně upekli. 
Ráno po snídani následovalo vyrábění šátků 
a batikování v barvách týmu, a také výroba 
vlajek. Během dne jsme vrátili Večerníčkovi 
do klobouku další pohádku – o Mimoních 
a po večeři jsme se sešli všichni u ohně. Hrá-
ly se hry, a také se zpívalo, protože Jíťa a Bára 
hrály na kytary a Mára (Šnek) je doprovázel 
na foukací piano. Další den jsme se věnova-
li rukodělným činnostem, aby si každý mohl 
z tábora přinést na památku něco trvanlivého 
- vyráběli jsme tedy vlastnoručně potištěné 
látkové tašky - každá byla 100% originál. Ve-
čer (po další úžasné večeři nejlepší kuchařky 
Dany!) následovala další etapa celotáborové 
hry. 

Pátek coby poslední den se nesl ve slav-
nostním duchu, protože večer jsme si na pro-
stranství před chatou udělali hranici a uspo-
řádali závěrečný oheň, u nějž jsme si zároveň 
s vážností poslechli sliby našich mladších dětí 
a přivítali tak ve svých řadách nové světlušky 
a vlčata. V sobotu už pak následovalo jen ba-
lení, smutné loučení s naší (alespoň na týden) 
pohostinnou základnou a pro většinu z nás 
návrat domů. Starší a většina vedoucích se 
pak přesunula na náš druhý tábor ve Vojko-
vě, vystřídali ty, jimž povinnosti nedovolovali 
zůstat v tee-pee celých 14 dní a museli odjet 
v polovině. Už se moooc těšíme na další rok. 
Na další tábor.

Za oddíl TYSAN Bára, upravil Marek

skautské léto

poslední samurajové ve Vojkově

Večerníček v Desné  
–  tábor pro světlušky 

a vlčata
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Na letošní putovní tábor jsme vyrazili opět 
na Slovensko, protože skýtá nejlepší kombina-
ci hor, které milujeme, a dostupnosti vlakem. 
Letos se nás na Malou Fatru vydalo rekord-
ních 20, včetně několika nováčků (co se týče 
putování po horách). Sešli jsme se 20. červen-
ce na týneckém nádraží již velmi brzy (v 7:20) 
a čekala nás téměř celodenní cesta vlakem 
nejprve do Prahy, pak do Púchova, následně 
do Bytče a ještě autobusem do Súľova.

Pro velký počet jsme se na celý týden roz-
dělili do 3 stanů a 3 vařících skupin, každé se 
svým kotlíkem a vařičem, a také se zodpověd-
ností za vlastní vaření a nošení většiny surovin. 
Pro skupinu starších vedoucích nebylo vaření 
chutných jídel takový problém, pro skupiny 
mladších členů a začínajících vedoucích to byl 
občas oříšek, ale o to víc se na společné akci 
naučili nejen vařit, ale také přebírat za sebe 
odpovědnost.

Druhý den (neděle) jsme se vydali obkroužit 
súľovskou kotlinu po okolním hřebeni a jeho 
skalnatých vrcholcích. Třetí den jsme sbalili 
stany, protože nastal čas přesunout se jinam, 
přešli jsme sedlo Pod Roháčom a přehoupli se 
k Žilině, tam jsme nakoupili a pak jsme s ba-
tohy zcela zablokovali autobus do Terchovej, 

protože jsme se potřebovali 
přiblížit do kempu. Spoluces-
tující to naštěstí brali většinou 
sportovně a s humorem po-
mocí gymnastických prvků 
přeskakovali nás i naše zava-
zadla. V úterý nás čekal jeden 
z hlavních cílů puťáku – výstup 
na Malý a Velký Rozsutec přes 
žebříky korytem potoka Hlbo-
ký. Cesta to byla vskutku nád-
herná – tůně, vodopády a koryta 
plná průzračné vody. Bohužel 
po výstupu do sedla jsme zjisti-

li, že mrholení, které nás doprovázelo od rána, 
se ve vyšších polohách nerozptýlilo, ale na-
bralo na intenzitě, a přidaly se nárazy větru. 
Na vrcholu Velkého Rozsutce (1610 m.n.m.) 
byla nulová viditelnost, což spolu s větrem 
a nutností přelézat skály za pomocí řetězů ne-
tvořilo ideální kombinaci. Proto jsme se raději 
vydali na nesnadnou zpáteční cestu. Ještě nás 
totiž čekal hlavní nákup na následující pře-
chod hřebene. Výsledných několik desítek kilo 
potravin také bylo třeba rozdělit do batohů 
podle možností našich účastníků.

Ve středu už jsme se vydali na hlavní část 
naší pouti. Nejprve jsme museli vystoupat přes 
1000 výškových metrů na hřeben Malé Fatry. 
Po něm jsme se vydali na vrchol Chleb (1647 
m.n.m.) a na chatu pod ním, kde jsme noco-
vali, a také se vykoupali v ledovém, ale zato 
nejvýše položeném bazénu (1415 m.n.m.) 
na Slovensku. Ve čtvrtek jsme pokračovali 
s plnou polní po hřebeni, a jako první jsme 
navštívili Velký fatranský Kriváň – nejvyšší 
bod celého týdne (1709 m.n.m.). Pak jsme 
přes Pekelník a Malý Kriváň (1671 m.n.m.) 
směřovali na vrch Suchý, kterým končí hlavní 
hřeben. V Chatě pod Suchým se nám dostalo 
přivítání od ovcí a koz, ale také jsme zde na-

razili na stále častější problém s nedostatkem 
vody – dostali jsme přiděleno 1 litr na osobu, 
což ale s pomocí blízkého potoka na vaření 
i pití stačilo.

V sobotu ráno jsme vstávali časně v 6 hodin 
a vyrazili do Nezbudské Lúčky na vlak. Ces-
tou jsme se ještě stihli osvěžit a opláchnout 
ve Váhu. Po krátké zastávce v Žilině jsme se 
vydali na dlouhou cestu do Prahy, kde jsme 
velice těsně stihli plánovaný vlak do Týnce 
a vrátili se do náručí našich blízkých v pláno-
vaném čase, ačkoli podle mě moc brzy 😊.

Trocha čísel a statistiky na závěr: Za 5 a půl 
dne jsme ušli něco přes 62 km, což se nemusí 
zdát mnoho. Pokud však vezmeme v potaz ve-
likost skupiny, několik nováčků ve věku 12 let,  
a hlavně nastoupené převýšení téměř 4,5 km 
(a naklesaných 4,8 km), nemáme se za co sty-
dět. Dále se snědlo 1 kg krupičky, 3 kg oves-
ných vloček, 5 l mléka, 2 kg sušeného mléka, 
7,5 kg těstovin, 1,5 kg kuskusu a nepočítaně 
chleba a drobných věcí. Vše se neslo na zádech 
spolu se 3 stany, 3 kotlíky na vaření a 4 plyno-
vými bombami a dalšími věcmi.

Přesto, a právě proto jsou podle mě naše 
puťáky to nejlepší, co během roku s oddílem 
zažijeme.

Za oddíl TYSAN Marek

službu) a pak 2 hodiny polední klid. Odpole-
dne je hlavní hra, která se prolíná celým tábo-
rem (tzv. celotáborovka) – letos jsme například 
během 14 dní prodělali přerod našich dětí ze 
ziskuchtivých kapitánů japonského průmyslu 

v samuraje toužící žít v sou-
ladu s přírodou a japonskými 
tradicemi – to vše v kulisách 
Japonska na konci 19. stole-
tí, v tzv. období Meidži.

Po večeři vždy vytvoříme 
několik skupin věnujících 
se různým aktivitám (des-
kové hry, zpívání, hraní fris-
bee apod. – podle toho, co 
má kdo chuť dělat), které 
se provozují až do večerky 
ve 22:00. Během noci pak 
držíme dvouhodinové hlíd-

ky, abychom zajistili, že se po táboře nebude 
potloukat nikdo cizí a zároveň, že nás ne-
přepadnou členové jiného skautského oddílu 
a nepotupí nás tím, že nám ukradnou vlajku, 
dveře od kamen, snídani či jinou zásadní věc.

Mimo pravidelný režim se věnujeme dalším 
nepravidelným skautským činnostem, jako je 
plnění bobříků (mezi tradiční patří mlčení, 
hlad, uzlování nebo šifrování), očista v in-
diánské polní chýši (naše chlouba a každo-
roční zlatý hřeb tábora pro většinu starších), 
případně přípravě starších vlčat a světlušek 
na jejich slib u vlastnoručně postavené hrani-
ce. Pro starší je pak připravena výzva plnění 
Třech orlích per, což je prakticky těžší obdoba 
bobříků. Občas také vyrazíme na výlet mimo 
tábor, vykoupat se nebo pomáhat coby dobro-
volníci v okolí. Hlavní náplní celých 14 dní je 
však utužování přátelství a pocitů vzájemnosti 
a získávání vzpomínek a zážitků, které vydrží 
po celý život.

Více o našem letošním táboře ve Vojkově se 
dočtete na našem webu tysan.skauting.cz

Za oddíl TYSAN Marek

putovní tábor po horách – Malá Fatra

Sledujte nás na facebooku:  
3. smíšený skautský oddíl TYSAN

nebo navštěvujte naši stránku:  
tysan.skauting.cz

náš oddíl toho dělá  
mnohem víc!  

Chcete vědět co?
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 S předpovědí celodenních přeháněk a bouřek 
začal v sobotu 3. srpna tradiční Týnecký střep.

 V 10 hodin zahájil program Kejklíř Slávek, 
kterého jsme měli možnost poznat již při první 
letošní pohádce. Návštěvníky bavil během celé-
ho dne, děti udivoval svými opravdu kejklířskými 
dovednostmi, hlavně smělou chůzí na chůdách 
po nerovném terénu okolí hradu. Středověkou 
hudbu Jagabab jsme měli možnost poslouchat 
v několika vystoupeních až do večera. Velký 
úspěch zaznamenalo uskupení Okořská garda, 
jejich souboje, zápasy, loď Vikingů, kterou ohro-

žovala "velryba" a voda stříkala na smějící se 
přihlížející. Další jejich historky neměly chybu 
a právem sklidily nadšení a upřímný potlesk. 
Pro děti třikrát zahrálo známé Divadlo Kapsa 
s pohádkami Nešťastný šafářův dvoreček, Jak si 
Kuba Marjánku zasloužil a oblíbenou Zvířát-
ka a loupežníci. Vystoupení  Falconia zaujalo 
ukázkou sokolnictví, milovníci "nejkrásnějšího 
pohledu na svět" se mohli projet na konících, 
mnoho dětí si nechalo malováním na obli-
čej změnit svou vizáž na princezny, čarodějky, 
Spidermany, kočičky, pejsky a další všemožné 

postavičky. Ve výtvarných dílnách si děti vyma-
lovávaly netopýry, ptáčky, autíčka a další motivy, 
k večeru se mohly pokusit o štěstí v soutěžích, 
kdy na ně při výhře čekaly pěkné ceny. V celém 
areálu bylo rozestaveno dost stánků se širokým 
sortimentem, takže si snad každý našel něco dle 
svých přání. 

Počasí nakonec překvapilo svou vlídností, 
déšť přišel jen dvakrát, bojovníci při něm bojo-
vali, koníci pochodovali, jen sokolům a výrům 
z Falconie to trochu vadilo. Ne tak zájemcům 
o občerstvení, ti si trdelníky, párečky v rohlíku, 
pražené mandle, klobásky a další dobroty po-
chvalovali a deštík nebo vítr je od konzumace 
neodradil.

 Koncert skupiny Poutníci přilákal od 20 ho-
din mnoho jejich příznivců a pomyslně zakončil 
celodenní maraton dalšího úspěšného Týnecké-
ho střepu.

Magdalena Stárková 

Týnecký střep

Vážení,
v sobotu jsem s rodinou poprvé navštívil akci  

Týnecký střep, a i přes nahodilé lijáky se nám to 
u vás moc líbilo.  Ať již to byla vtipná okořská garda, 

pohádka, středověká hudba či páni sokolníci. 
Chtěl bych všem, kdo toto zajistili, moc poděkovat! 

O. Pátek



týnecké listysrpen / září  2019

15www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni



srpen / září  2019týnecké listy

16 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Letošní již 16. Letní divadelní scénu 
v Posázaví zahájilo v sobotu 13. 7. v galerii 
muzea Divadlo kejklíře Slávka, pohádkou  
Kašpárek a dřevěný koník.

20. 7. zahrál na letním podiu Honza Hru-
bec pohádku O Palečkovi. Pozval na scénu 
několik odvážných chlapců, kteří si mohli 
vyzkoušet jeho divadelní triky.

Pasáčka vepřů v provedení Bářina toula-
vého divadla jsme museli vzhledem k ne-
přízni počasí umístit  do  galerie.

V sobotu 10. srpna přijela v neustávajícím 
dešti Zuzka Fricová s oblíbenou pohádkou 
Kuba a Kubikula. Hrálo se opět v galerii. 
Děti se do hry vesele zapojovaly, někte-
ré se trošičku bály strašidla Barbuchy, ale 
když se jejich hlasitým zaříkáváním změnil 
v neškodné a roztomilé strašidýlko rády si 
ho pohladily a fotily se s ním.

Pohádkové léto zakončila 17. srpna po-
hádka Pes a drak v provedení Divadla 100 
opic.

Letní divadelní scéna na týneckém hradě 
se se svojí dramaturgií snaží našim dětem 
přinášet radost, pobavení i poučení.

Magdalena Stárková 

pohádkové léto na hradě v Týnci
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Ve dnech 28. a 29. června proběhly oslavy 
95. výročí založení Sboru dobrovolných ha-
sičů v Krusičanech. K dnešnímu dni má sbor 
54 členů. Akce se stala příležitostí k setkání 
členů hasičského sboru s místními obyvateli 
a pozvanými rodáky. 

Dvoudenní oslavy byly zahájeny slavnost-
ním odhalením nového pomníku vytvořené-
ho sochařem Romanem Lutzem na počest 
krusičanských mužů - legionářů, kteří se 
účastnili bojů první světové války v Rusku, 
Itálii a ve Francii. Zástupce Československé 
obce legionářů připravil zajímavou přednášku 
o historii Československé legie v letech 1914 
-1920, ve které zmínil osudy krusičanských 
mužů, jimž je nový památník věnován. 

V hasičské zbrojnici byla po oba dny instalo-
vána výstava fotografií z bohaté historie sboru 
a expozice Československé obce legionářské. 
Páteční večer zakončila v obecním domku de-
chová hudba Týnečanka.

V sobotu pokračovaly oslavy závody v tra-
dičních i netradičních disciplínách, kterých 
se účastnili také dobrovolní hasiči z okolních 
obcí, k vidění byly i ukázky historické a sou-
dobé hasičské techniky. Pro dětské návštěvní-
ky byl připraven skákací hrad, výtvarný kou-
tek, včetně malování na obličej, a možnost 
prohlédnout si vozidla profesionálních hasičů. 
Zpestřením celého programu byla i přítom-
nost závodního kamionu Martina Macíka, 
účastníka rallye Dakar, a řady motocyklových 
veteránů nejen značky JAWA. Sobotní at-

mosféru doplnila během dne opět Týnečan-
ka a večer zahrála k tanci skupina CODA. 
Na organizaci celé akce se podílel Sbor dobro-
volných hasičů Krusičany za finanční podpory 
Města Týnec nad Sázavou a Pivovaru Ferdi-
nad, s.r.o. 

Poděkování patří všem dobrovolnicím 
a dobrovolníkům, kteří napomohli úspěchu 
povedené oslavy a v neposlední řadě též zá-
stupcům Československé obce legionářské.

Jolana Amazouz Moravcová

95. výročí založení sboru dobrovolných hasičů  
v Krusičanech očima účastníků

Dne 28. a 29. června se konala oslava k 95. výročí založení  
Sboru dobrovolných hasičů Krusičany.  

Bylo to krásné. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, všem, všem, 
kteří se na přípravě i průběhu oslav podíleli jakýmkoliv způsobem. 

Za občany Krusičan Vlaďka Reissigová

poděkování
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V sobotu 15. června uspořádala Škola Taek-
won-do Hwa-Rang, z. s. ve spolupráci se Školou 
Taekwondo ITF NA-MU 6. ročník týneckých 
závodů v technických sestavách pod názvem Tý-
nec CUP 2019 v taekwondu ITF. 

Pro 6. ročník byl změněn název, protože po-
čítáme u dalšího ročníku s rozšířením disciplín 
a starý název by nám již nevyhovoval. Tato sou-
těž proběhla ve sportovní hale ZŠ v Týnci nad 
Sázavou a byla určena pro žáky, juniory, seniory 
i trenéry. 

Tuto soutěž jsme od prvních ročníků pojali ji-
nak než ostatní soutěže. Před soutěží vždy oslo-
víme rodiče, aby nám pomohli s cenami a drob-
nými dárky, které dostanou všichni účastníci 
naší soutěže. Hlavní cenou pro vítěze v žákov-

ských a juniorských katego-
riích je kniha (většinou ency-
klopedie s různými tématy). 
Startovné je symbolické ve výši 
100 korun. Hlavním mottem 
je věnovat vše do dárků, cen 
a organizačních věcí této sou-
těže. A letos se toho od rodi-
čů a kamarádů sešlo opravdu 
hodně. Za to velké dík všem, 
kteří k tomu nemalou měrou 
přispěli.

Letošní soutěže Týnec CUP 
2019 se zúčastnilo celkem 151 

soutěžících z 8 škol taekwonda, a to Škola 
Taekwon-do Hwa-Rang, z. s., Škola Taekwon-
do ITF NA-MU, Škola Taekwon-do Dan-Gun,  
z. s., Škola Taekwon-Do ITF Dallyon, z. s., Taek-
won-Do klub Fénix, z. s., Taekwon-do ITF oddíl 
Sabom, z. s., Taekwon-Do KWANG MYONG  
ITF, z. s. a TKD GE-BAEK Ml. Boleslav, z. s.

Hlavní obsazenost opět potvrdila věková sku-
pina žáků a žákyň, kde se nám sešlo 101 soutě-
žících. U juniorů a juniorek si přišlo změřit své 
síly 31 soutěžících a velkou radost nám udělali 
i dospěláci, kterých se přihlásilo 19. 

Soutěžilo se ve skupinách dle technických 
stupňů a vítězové jednotlivých skupin postoupili 
do finále, kde spolu bojovali o jednotlivá medai-
lová umístění.

Díky velkému počtu rozhodčích jsme soutěžili 
na třech rinzích a soutěž, i když byla časově ná-
ročnější na organizaci, jsme i s registrací zvládli 
za čtyři hodiny. Aby se našim rozhodčím lépe 
hodnotilo, bylo pro ně připraveno velmi bohaté 
občerstvení za velkého přispění maminek našich 
svěřenců.

Po ukončení každé kategorie jsme vyhlásili ce-
lou skupinu, rozdali všem dárky a vítězům me-
daile s diplomem. 

Soutěž proběhla bez velkých potíží a za to vel-
ký dík všem, kteří se podíleli na organizaci této 
soutěže. 

Další regionální soutěž opět uspořádáme 
po velkých prázdninách. Doufáme, že jsme 
za první půlrok dostatečně všechny namotivova-
li a v září se nám na soutěži opět objeví. Přejeme 
krásné prázdniny.

Jaroslav Vomáčka,
vedoucí školy Taekwon-do Hwa-Rang, z. s.

Týnec Cup 2019 v taekwondu ITF 

 
SPORTUJ S NÁMI V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Z POVĚŘENÍ STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY POŘÁDÁ
ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY TJ TÝNEC NAD SÁZAVOU Z. S. A ZDRAVÉ MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

 

DEN POHYBU A ZDRAVÍ
 Veřejnost bez ohledu na věk, výkonnost a zdravotní stav čeká bohatý program: 

JÍZDA NA PONÍCÍCH A PROJÍŽĎKY NA VOZÍTKÁCH SEGWAY, RYBAŘENÍ, FOTBAL, SOFTBALL, FLORBAL, TAEKWONDOO,  MÖLKKY, KROKET, TRX,  MASÁŽE,
PRÁCE S DECHEM, RELAXAČNÍ CVIČENÍ, HASIČI, ZÁCHRANÁŘI A PRVNÍ POMOC,  BLUDIŠTĚ, HAMAKY, LUKOSTŘELBA, SLACKLINE,  ŠLAPAČKY/PEDALA,

DVOJLYŽE, WOODBALL, DISC GOLF, BOCCIA/PETANQUE, KANOISTIKA, RAFTING, ORIENTAČNÍ ZÁVOD RODIN, STŘELBA ZE VZDUCHOVKY, 
 „PŮJČOVNA“ SPORTOVNÍHO NÁČINÍ,  

 OBČERSTVENÍ V  BISTRO-BUSU V NÁKLÍ A BLÍZKÝCH RESTAURACÍCH

Na volejbalových kurtech u mostu žákovský turnaj

Přijďte si zkusit známé i neznámé sporty a sportovní aktivity, podívat se na vystoupení oddílů  TJ Týnec nad Sázavou 

Účastnický poplatek 20 Kč pro dospělé umožňuje využít všechna stanoviště, děti do 15 let zdarma.
             

           Středočeská krajská asociace 

                 sportu pro všechny 

                         

v SOBOTU 28. 9. 2019 od 13.00 do 18.00 hodin
v Týnci nad Sázavou - Náklí
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Předposlední sobota v červnu je pro TJ Zbo-
řený Kostelec ve znamení volejbalových de-
blů. Ani letos jsme neudělali výjimku a turnaj 
v místní sokolovně uspořádali. Do měření sil se 

přihlásilo šest dvojic ze Zbořeného Kostel-
ce a Postupic, které se dvojkolým systémem 
utkaly každý s každý. Vzhledem k tomu, že to 
byla pro každý tým pořádná porce zápasů, po-
nechali jsme jednotlivé sety pouze do patnác-
ti bodů. Ale i tak jsme si dost zahráli.  

Všichni jsme byli zvědaví, jakou formu jsme 
si přinesli z loňské sezóny 2018 – 2019 a jak 
se nám bude na menším hřišti dařit. Forma 
vydržela, a tak k vidění byla celá řada zajíma-
vých výměn i dramatických koncovek zápasů, 
kde se všichni přetahovali o každý míč. O vy-

rovnanosti turnaje svědčil fakt, že ani jeden 
tým nedokázal projít turnajem bez ztráty setu. 
A tak každý ochutnal hořkost porážky, ale i jak 

chutná vítězství. Přesto o výsledky nám šlo až 
v druhé řadě. U nás vyhrála zejména radost ze 
hry, chuť si zasportovat a především se pořádně 
pobavit. To jsou věci, které zvládáme dokonale.

 Přípravu na novou sezónu si zpestříme 
na Memoriálu Marka Šupky – Popovické 
sako 2019, kam se vydáme obhajovat stříbrnou 
příčku z předešlého ročníku. Účast by měla 
být opět hojná. Na dvou hřištích se utká osm 
smíšených týmů. Před samotným začátkem se-
zóny bychom měli koncem září vyladit formu 
na turnaji smíšenek 4+2 Čerčanská šavle a pak 
hurá na mistrovské zápasy Okresního poháru 
mixů.   

Nadšenci z Kostelce

Volejbalové debly ve zbořeném Kostelci

  V sobotu 15. června 2019 se uskutečnil 
v areálu Sokolák 23. ročník volejbalového 
turnaje Memoriál Miroslava Kaliny. Za slun-
ného počasí si přijely zahrát na antukové hři-
ště týmy z Benešova, Vlašimi a Prahy, které 
doplnilo naše pořádající družstvo. Hrálo se 
systémem každý s každým na dva vítězné sety 
do 25 bodů. O vítězi poté rozhodovala ko-
nečná tabulka.  

Po zahajovacím zápase Benešova proti Vla-
šimi jsme nastoupili proti pražskému týmu 
S Milošem. Úvod utkání se nám moc ne-
povedl a první set jsme lehce prohráli. Ani 
na začátku druhého klání to s námi nevypa-
dalo moc dobře. Po pár výměnách jsme měli 
manko pěti bodů. Ovšem od půlky setu jsme 
se dostali konečně do tempa a dokázali dru-
hou sadu otočit. Špatný začátek jsme si vybra-
li i v tiebreaku, kdy jsme prohrávali 1:4. Poté 
jsme začali skóre znovu otáčet v náš prospěch. 
Soupeř náš nástup už nedokázal zachytit, 
a tak jsme si připsali první výhru 2:1. 

Povzbuzení výhrou jsme šli po jednozápa-
sové pauze do souboje s Benešovem. Z něj 
jsme měli trochu respekt a začátek utkání 
tomu odpovídal. Brzo jsme prohrávali 1:6, ale 
manko se nám podařilo brzo smáznout a set 
dovést do úspěšného konce. I druhá sada do-
padla v náš prospěch, i když to byl boj. 

 Se dvěma výhrami bylo jasné, že budeme 

hrát v posledním utkání proti neporažené 
Vlašimi o celkové vítězství na turnaji. V prv-
ním setu jsme drželi se soupeřem krok a do-
kázali jej přetlačit v samotné koncovce. Před 
druhou sadou se na obloze zatáhlo a my jsme 
se začali obávat, aby se turnaj vůbec dohrál. 
Nám stačil k ukončení pouhopouhý set, ale 
získat jej snadné nebylo. Vlašim nechtěla dát 
svou kůži zadarmo, a tak se bojovalo o každý 
míč. Když už se na obloze schylovalo k první 
kapkám, tak se nám podařil proměnit dru-
hý mečbol a mohli jsme se radovat z výhry 
na Memoriálu Miroslava Kaliny po dlouhých 
patnácti letech.

Po závěrečném vyhlášení už začaly provazy 
vody padat v plné síle a antukové hřiště spíš 
připomínalo během chvíle hřiště na vodní 
sporty. To už nám ovšem nevadilo a mohli 
jsme společně rekapitulovat úspěšný turnaj. 
 

Jaromít Kuchta

23. ročník Memoriálu Miroslava Kaliny

Tak to všechno můžete od září v oddílech 
odboru sportu pro všechny TJ Týnec nad Sá-
zavou, z.s. Pro informace o zahájení cvičební-
ho roku 2019/20 sledujte zprávy ve vývěsce TJ 
proti LIDLu a na www.tjtynecns.iplace.cz

Těší se na Vás trenéři a instruktoři odboru 
sportu pro všechny

Věra Junová

sportovat – nesportovat? Cvičit – necvičit? 
Aspoň trochu se hýbat!!!

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou uspořádá v termínu 25.-27. října v prostorách MěU  
tradiční výstavu malířI týnecKa. V letošním roce bychom chtěli vystavit i díla již  

nežijících autorů. Obracíme se proto touto cestou na občany, kteří by mohli některé  
obrazy zapůjčit, aby se ozvali na tel. 731 716 349.

VýsTAVA – MALířI TýneCKA

Rodiče a děti + předškoláci
Mladší žactvo 1. – 3. třída – všestrannost
Starší žactvo 4. – 9. třída – všestrannost
Ženy a dorostenky – aerobik, dance aero-
bik, step aerobik, kondiční gymnastika
Zdravotní tělesná výchova – ženy

Senioři v DPS
Sportovní gymnastika 
Florbal – žactvo 
Čiperky – aerobik dětí
Míčové hry se zaměřením na Dodgeball  
= vybíjená trochu jinak – žactvo 11+

Oddíly odboru sportu pro všechny od září 2019
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Závěr naší gymnastické sezóny patřil již tra-
dičně Týneckým tandemům. Tyto závody jsou 
velmi oblíbené, protože se závodí ve dvojicích 
a zúčastní se nejen děti, ale i dospělí. Letošní 
ročník byl již 18. a přihlášeno bylo asi 120 zá-
vodníků z šesti oddílů. Přijeli již známí účast-
níci z Benešova, Říčan a Dobříše, ale i nováčci 
z Benátek a Miličína. Nejpočetnější účast však 
měl Týnec, a to celkem 56 závodníků. Smek-
nout je třeba před některými rodiči, kteří byli 
odvážní a šli závodit se svými dětmi.
Kategorie mimina
3. místo - Stašková Adéla, Vomáčková Tereza
Kategorie mladší žákyně II
1. místo - Koptišová Anna, Kopáňková Lucie
3. místo - Koptišová Anna, Mašková Zuzana
Kategorie starší žákyně III
1. místo - Kmošková Markéta, Ženíšková 
Karolína

3. místo - Kmošková Markéta,  
Karešová Zuzana
Kategorie starší žákyně IV
1. místo - Karešová Zuzana,  
Koudelová Ester
2. místo - Krejčí Viktorie, Korcová 
Andrea
3. místo - Korcová Andrea,  
Koptišová Tereza
Kategorie dorostenky
2. místo - Havránková Lucie,  
Minářová Lenka
3. místo - Semíková Julie,  
Havránková Lucie
Mladší žáci I
1. místo - Vedra René, Patera Jan
2. místo - Šedivý David, Pitela Tomáš
Kategorie zlaté tandemy (dospělí a dítě)
2. místo - Součková Radka, Koptišová Tereza

Kategorie démantové tandemy (2 dospělí)
1. místo - Součková Radka, Novotná Kateřina
2. místo - Karešová Helena, Karešová  
Dominika
Děkujeme za krásný a vtipný závod a těšíme se 
za rok na viděnou. 

R. Součková

Týnecké tandemy

www.fotbal-tynec.cz
Kontakt: Jiří Poch – 605 296 768, Michal Petrášek – 603 466 746, e-mail: michalpetrasek2008@gmail.com

FOTBALOVÝ KLUB TÝNEC

POJĎ HRÁT FOTBAL  
S NÁMI!

Tréninky od září každé pondělí a středu 
od 17.00 hod. na hřišti v Náklí

MLADÝCH FOTBALISTŮ OD 4 – 18 LET
NÁBOR
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Keltsky
Vecer
sobota 28.9.2019
16.00-23.00 hod.

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.

14. ročník/areál hradu Týnec n/S.
16.00 Cowentina / keltská  a irská hudba

  Wild Rose  / irské tance, výuka

17.30  Sally Gardens /irské a severské balady

  Simply Dance  / irské tance, výuka

19.30 Hekelén Tekelén / písně Jethro Tull...

  Wild Rose / irské tance

21.30  Luftt / rock, písně Deep Purple....
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www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

Kalendář akcíTýnecko
září
PÁ 6. 9. ROKENROL PRO BEJBYHO 20:00
Město Týnec nad Sázavou Vás zve na muzikál v podání Komorního studia Áčko. Režie: Anna Balatová. Choreografie: Dan Netušil.  
V pátek 6. 9. 2019 od 20:00 hodin ve Společenském centru Týnec. Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Týnec.  
Klusáčkova 2, tel.: 317 729 050,775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. Vstupné 80 Kč
ST 11. 9. VANDRÁCI VAGAMUNDOS 19:00
Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard – VANDRÁCI VAGAMUNDOS - tři měsíce vandrovali po střední 
Americe. Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané. Cestopisný večer 
s Vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu 
na Prima COOL. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum. Vstupenky v předprodeji 
v IC Týnec  nebo na www.ticketart.cz. Pořadatel: Mgr. Lucie Dračková
SO 21. 9. DISKOTÉKA   21.00
Diskotéka 80 léta. Můžete se na nás těšit ve Společenském centru Týnec. Bude hrát DJ Kotráš. Vstup 80 Kč
ČT 26. 9. TýNEC NAD SÁZAVOU V NEJSTARšÍCH DOBÁCH A VE STŘEDOVĚKU 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Libuše Váňové. Přednáška se koná tradičně od 17.30 
ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena
ÚT 24. 9. VEŘEJNÉ FÓRUM 17:00
Pojďme tvořit budoucnost Týnce společně. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
SO 28. 9. DEN POHYBU A ZDRAVÍ 13:00–18:00
Přijďte si zkusit známé i neznámé sporty a sportovní aktivity, podívat se na vystoupení oddílů  TJ Týnec nad Sázavou 
Účastnický poplatek 20 Kč pro dospělé umožňuje využít všechna stanoviště, děti do 15 let zdarma.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. Místo konání: Týnec nad Sázavou – Náklí
SO 28. 9. KELTSKý VEČER 16:00
Irská, keltská i populární hudba - Cowentina, Sally Gardens, Hekelén Tekelén, Lufft, irské tance s výukou - Wild Rose, Symple Dance; 
Pořadatel: Hrad Týnec a Město Týnec nad Sázavou
NE 29. 9. VÁCLAVSKÁ DECHOVKA 14:00
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. Vstupné 50 Kč
říJen
NE 6. 10. DVA NAHATý CHLAPI 19:00
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy.
Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší,  
jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže opravdové  
pravdě hodně vzdálená. Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela Šinkorová. Předprodej vstupenek v síti Ticket Art 
nebo v Informačním centru v Týnci n. S. Vstupné 390 Kč až 430 Kč. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum
SO 12. 10. KEKS  
Koncert. Pořadatel KEKS; VÍCE INFORMACÍ V JEDNÁNÍ
PO 14. 10. KLIMA SE MĚNÍ, ZMĚň SE I TY! 17:00 
Tématická beseda o aktuálních souvislostech globální změny klimatu, která se dotýká nás všech – a co s tím můžeme dělat. Beseda se koná 
od 17.00 ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Součástí je tématická výstava pro veřejnost od 14. do 31. října 
2019 v prostorách MěÚ Týnec nad Sázavou. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou a Ci2, o. p. s. 
ČT 17. 10. TýNEC NAD SÁZAVOU A OKOLÍ VE STARÉ FOTOGRAFII 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na besedu, kterou povedou Stanislav Šípek a Jan Jiráň.  
Beseda se koná tradičně od 17.30 ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena
PÁ 25. 10. OCENĚNÍ VýZNAMNýCH OBČANŮ MĚSTA 17:00
Ocenění Významných občanů města a dárců krve. Živá hudba a občerstvení. V obřadní místnosti MěÚ. Pořadatel město Týnec nad Sázavou
SO 26. 10. POSVÍCENSKÁ DISKOTÉKA 20.00
Tradiční Posvícenská diskotéka. Informace sledujte na Facebooku Hotelu Týnec. Pořadatel ALTUM HR, s.r.o.
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26. 9. 2019  Přednáška PhDr. Libuše Váňové  
Týnec nad Sázavou v nejstarších dobách a ve středověku
17. 10. 2019  Beseda, kterou povedou Stanislav Šípek a Jan Jiráň  
Týnec nad Sázavou a okolí ve staré fotografii
14. 11. 2019  Přednáška Mgr. Martina Šejbla, DiS.  
Týnec pro 50 tisíc obyvatel - vize a sny Ing. Janečka
5. 12. 2019  Beseda, kterou povede Jana Zídková  
Týnecká gymnastika
16. 1. 2020  Přednáška Mgr. Evy Vyskočilové a RNDr. Luďka Šefrny, CSc.  
Vegetace Týnecka a její proměny
13. 2. 2020  Přednáška Mgr. Františka Záruby, Ph.D.  
Královské hrady v dolním Posázaví?
13. 3. 2020  Přednáška Ing. Ladislava Žížaly  
Život a tvorba týneckých malířů

Od 17.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. 
Změna programu vyhrazena. Vstupné dobrovolné

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PŘEDNÁŠKY

       OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM VYSTOUPENÍM         
 

 
 

Pojďme si společně připomenout, 
jak nám to slušelo na letošním vystoupení VÍTÁME LÉTO. 

 

 
 

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit!  
 

Na další shledání - 8.12. 2019 - se těší 
Mgr. Tereza Kadlecová a dětští umělci z pěveckého a dramatického kroužku 
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ROKENROL  
PRO BEJBYHO

Pod tímto titulem uvádí benešovský divadelní soubor 
Komorní studio ÁČKO vlastní nastudování muzikálu 

inspirovaného ŠAKALÍMI LÉTY autorského tria Jan 
Hřebejk, Petr Jarchovský a Petr Šabach. 

Děj je situován do doby na přelomu 50. a 60. let a toto 
zasazení zachovává i benešovská inscenace,  

a to včetně použitých kostýmů. Středobodem je vztah 
rodiny příslušníka Veřejné bezpečnosti k jejich vzdálenému 
příbuznému – výstředníku Bejbymu, který svým vyzývavým 

oblečením a vášní pro rokenrolové rytmy způsobí v okolí 
velké pozdvižení. Jeho roli svěřila režisérka Anna Balatová 

Danu Netušilovi. „Neobávám se, že by příběh nebyl 
srozumitelný mladším divákům, kteří tuto dobu nepamatují,“ 

říká Anna Balatová. 

Určitě se Vám představení bude líbit.

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 informační 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.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU

Vás zve na 55. ročník dálkového pochodu

v sobotu 14. září 2019
Přes čtyři zámky

TRASY:  
  9 km  Týnec – Bukovany – Podhájský rybník – Brodce – Týnec

15 km  Týnec – Bukovany – Poříčí – Svárov – Pecerady – Týnec

27 km  Týnec – Konopiště – Poříčí – Svárov – Týnec

35 km  Týnec – Konopiště – Poříčí – Čerčany – Nespeky – Ledce – Týnec

50 km   Týnec – Konopiště – Poříčí – Čerčany – Pyšely – Lojovice – Kamenice  
– Panská Skála – Týnec

START: Týnec nad Sázavou, Městský úřad (od  Bisportu značeno červenými fáborky)  
 7:00 – 10:00 hodin. Trasa 50 km do 8:00 hodin.

STARTOVNÉ: 30 Kč, děti od 6-ti do 15-ti let 10 Kč

OBČERSTVENÍ: na trasách z vlastních zásob, v restauracích

MAPA: doporučujeme mapu KČT č. 40 – Benešovsko a Dolní Posázaví

ODMĚNA: upomínkový diplom, button (placka) a vizitka pochodu, razítko IVV

DOPRAVNÍ  PID linka č. 339, Praha – Budějovická
SPOJENÍ: po silnici – asi 10 km severozápadně od Benešova 
 po železnici – trať 210 /Praha – Braník – Čerčany/

CÍL: v místě startu do 19:00 hodin

UPOZORNĚNÍ: vezměte si tužku na opsání němé kontroly
 děti do 15-ti let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby

INFORMACE: telefon:  317 701 765, mobil: 737 712 807 
 e-mail: jarka.rakova@email.cz

Pochod je zařazen do AKCE „STŘEDOČESKÁ DESÍTKA“
za finanční podpory Středočeského kraje.

VÁCLAVSKÁ 

DECHOVKA

TÝNEČANKA

neděle 29. 9. 2019  
od 14 do 18 hod.

Společenské centrum Týnec

k poslechu a tanci hraje kapela

Vstupné
50 Kč

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

Předprodej vstupenek:  
Turistické informační 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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uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

TýneCKýCh LIsTů 

je v pátek 27. září 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 9. 9. a 30. 9. a 14. 10. 2019
 STáŘÍ:  CENA:

Kuřice černé, červené, kropenaté 12-18 týd.  140-200 Kč

Kuřice bílé, sussex 12-18 týd. 140-200 Kč

Kohoutci 12-18 týd. 140-200 Kč

PRODEJ CHOVNÉ 
DRŮBEŽE

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

TýneCKýCh LIsTů

pOnDĚLí a sTřeDA 
8.00 – 11.00 / 11.30 – 17.00

OTeVírACí DObA  
MĚsTsKéhO úřADu

Více informací na:
www.mestotynec.cz 

poděkování a blahopřání 
uveřejňujeme

zdarMa

své příspěvky můžete zasílat na:
radnice@mestotynec.cz
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Bližší informace na www.tynec.net, www.pc-servis.cz nebo na prodejně

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

cena od 236,- Kč / měs., včetně DPH!

Víte že, jsme výdejním místem PPL Parcelshop a nově i Zásilkovny?

Díky nové službě Zásilkovny Mezi Námi můžete posílat své zásilky bez front za cenu od 65 Kč!
Více na www.zasilkovna.cz/mezi-nami/

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 30.10.2019. bližší informace na prodejně

rychlost až 30/30 Mbps
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Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

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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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 Kč

Předprodej vstupenek:  
Turistické informační 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.




