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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
barevný podzim předvádí to nejlepší, co umí, děti 
si užily podzimní prázdniny, doufám, že Vy také, 
a další číslo Týneckých listů se barev také nebo-
jí. Přinášíme Vám spoustu fotografií z předávání 
ocenění novému významnému občanu města, 
kterým se stal Zdeněk Březina. Přečtete si roz-
hovor s ním i reportáž ze samotné akce. Součástí 
této slavnosti bylo i poděkování dárcům krve. 
Přečíst si můžete o probíhající stavbě dopravní-

ho terminálu. Od října v Týnci funguje nejen sociální poradna, ale 
nově i terénní sociální pracovník. Na toho se mohou obracet lidé 
v těžké životní situaci, kteří nevědí kudy kam. Pomůže jim najít 
směr a východisko. V září proběhlo veřejné fórum, jehož se účastni-
lo téměř osm desítek lidí. U „kulatých“ stolů jsme společně vybrali 
témata, která v následujícím období chceme realizovat. K tomu po-
třebujeme znát Váš názor. Priority pro jednotlivá témata můžete 
vyjádřit prostřednictvím ankety uvnitř tohoto čísla Týneckých listů. 
Vážení čtenáři, milé čtenářky, mílovými kroky k nám pospí-
chá adventní čas. Vánoční strom společně rozsvítíme v sobotu  
30. listopadu. Těším se na setkání s Vámi!

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Proběhly schůzky s ředitelkami základní školy, 
mateřské školy a školní jídelny. Projednali jsme 
přípravu oprav a akcí na rok 2020, možnosti 
čerpání dotací na modernizaci školy i podpo-
ru vzdělávání. Probíhá spolupráce s Posázavím 
na realizaci vzdělávacích aktivit pro učitele. 
Ve škole byla zavedena elektronická žákovská 
knížka a výuku angličtiny doplňují dva rodilí 
mluvčí.
V roce 2020 již nebude vyhlášen dotační pro-
gram na podporu výstavby studní v lokalitách 
bez vodovodu. Od roku 2017 bylo celkem 
dotací podpořeno 27 studní, vyplaceno bylo 
810.000 Kč. Byly zahájeny projekční práce 
na stavbu vodovodu. Koncem roku 2020 by 
měla být dokončena dokumentace pro územní 
rozhodnutí a poté se rozhodne o dalším postupu 
výstavby vodovodu.
Připravujeme vyhlášení architektonické soutěže 
na zpracování Územní studie Náklí. Cílem je 
získat studii, jak využít pozemky V Náklí. Jedna 
z možností je například stavba venkovního ba-
zénu, který byl na veřejném fóru nejvíce žádaný.
Byla zpracována Analýza zdravotního stavu 
obyvatel Týnce nad Sázavou. Jde o další strate-
gický dokument. Víme ale doopravdy, jak jsou 
zdraví obyvatelé našeho města? Na co nejčastěji 
stůňou, co je nejčastější příčinou úmrtí, jak je 
na tom Týnec ve srovnání s jinými městy nebo 
oblastmi České republiky? Tato analýza se po-
kouší na tyto otázky odpovědět. Dostupná bude 
na webu města.

Byly dokončeny studie na stavbu chodní-
ků z Brodců do Pecerad, z Chrástu vesni-
ce do Chrástu sídliště a stezky podél Sázavy 
od jezu Brodce k jezu Kaňov. Studie představí-
me veřejnosti a budeme pokračovat v projekční 
přípravě staveb. 
Byl vydán plán zimní údržby pro období 
2019/2020. Dostupný je na webu města.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Smlouva o Dílo na stavbu Bezbariérový pří-

stup do obřadní síně a zasedací místnosti 
na Městském úřadě Týnec nad Sázavou se spo-
lečností MANUS Prostějov, spol. s r.o. za cenu 
589.000 Kč bez DPH.

•  Servisní smlouva s BC Bike company, s.r.o. 
na provedení pravidelných servisních prohlí-
dek Bike Safe Boxu (uzamykatelný box na kola 
na autobusovém nádraží) za cenu 7900 Kč 
za prohlídku. Prohlídka se provádí 1x za  
12 měsíců.

•  Příkazní smlouva s firmou OTIDEA na pro-
vedení výběrového řízení na koupi cisterny pro 
hasiče za cenu 49.000 Kč bez DPH.

•  Smlouva o dílo na stavbu Chrást nad Sázavou 
ČOV – intenzifikace na 800 EO se společnos-
tí PSN & DS a.s. za cenu 5.960.960 Kč bez 
DPH.

•  Smlouva o dílo na dodávku Energetický ma-
nagment MěÚ Týnec nad Sázavou se společ-
ností PORSENNA, o.p.s. za cenu 380 000 Kč 
bez DPH. Dodán bude software a zpracována 

metodika pro vyhodnocování spotřeb energií 
v budovách města.

Rada schválila rozpočtové opatření (drobné 
úpravy rozpočtu města)
Proběhla Valná hromada Vodovody a kanalizace 
Týnec s.r.o. Schválena byla Výroční zpráva 2018. 
Hospodářský výsledek společnosti po zdanění 
v roce 2018 činil 386.421 Kč.
Rada jmenovala zástupce města (zřizovatele) 
do školské rady: Jana Chroustová, Dagmar Ku-
drnová a Miloš Albl.
Rada rozhodla dle doporučení osadního výbo-
ru o přesunu kontejnerů v Podělusích na novou 
plochu dle původního záměru - z návsi ke mlý-
nu.
Pro spolky byla vyhlášena dotační výzva 
z programu 1, 2, 3 pro rok 2020 na podpo-
ru volnočasových aktivit a údržbu sportovišť. 
Alokace pro jednotlivé programy: Program 1 - 
560.000 Kč, Program 2 - 140.000 Kč, Program 
3 - 200.000 Kč.

informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny  
č. 3 územního plánu města Týnec nad Sázavou. 
Změna se týká pouze lokality kolem teplárny.
Zastupitelstvo poskytlo zápůjčku pro RUAH 
o.p.s. ve výši 1.100.000 Kč na předfinancová-
ní Projektu Obce blíže lidem – Rozvoj terén-
ní a komunitní sociální práce ve venkovských 
lokalitách. Zápůjčka bude splacena do 31. 12. 
2019 z poskytnuté dotace na projekt.
Bylo schváleno 7. rozpočtové opatření - změna 
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Rozpočet města na rok 2020

participativní rozpočtování  

V současné době připravujeme rozpočet města 
na příští rok, tak aby se 9. prosince mohl pro-
jednat na zastupitelstvu města. „Je nutné upřes-
nit, že rozpočet má dvě části. První je provozní 
a schvaluje se právě v prosinci. Druhá je investiční 
a schvalovat se bude na únorovém zasedání zastu-
pitelstva příští rok,“ řekl starosta města Martin 
Kadrnožka. „Předpokládáme, že letošní hospodaře-
ní města skončí s přebytkem, který se následně za-

pojí do dalšího roku, stejně tak předpokládáme, že 
úspěšně dokončíme už rozběhlé projekty. Tím nej-
větším je autobusové nádraží,“ dodal starosta. Pří-
ští rok by měla proběhnout pomocí dotace opra-
va a odbahnění rybníku v Peceradech, a v plánu 
je i zateplení základní umělecké školy, na což 
je zpracovaná dokumentace pro podání žádosti 
o dotaci. Chrástečtí by se měli dočkat realizace 
stavby chodníku a autobusové zastávky, která 

bude stát u hřbitova. Rádi bychom také získali 
dotaci na realizaci výstavby chodníku do Po-
dělus v úseku od pily do obce, a dojít by mělo 
i k opravě stávajícího chodníku v centru této 
městské části. To jsou nejbližší investiční akce, 
které se v návrhu rozpočtu objeví. Standardní 
položkou rozpočtu je údržba majetku obce, tedy 
oprava chodníků a péče o zeleň.

lm

rozpočtu, která mimo jiné významně navýšila 
výdaje na chodníky a komunikace. Jde o finan-
cování akcí: odvodnění komunikace v Čakovi-
cích, diagnostika mostů ve vlastnictví města, 
rocbinda na přechodu v Čakovicích, chodník + 
plot u MŠ, projekty a studie chodníků do Po-
dělusy, Pecerad a Chrástu. Byla upravena alo-

kace pro stavbu dopravního terminálu. Byl 
uzavřen dodatek č. 1, který obsahuje práce nad 
rámec projektu za cenu 2,98 mil Kč. Změny 
nebylo možné v projektu předvídat. Změny 
se týkají výměny podloží místo plánovaného 
vápnění, úpravy krytí plynovodu, úpravy pro 
pokladnu ČD, doplnění kamerového systému, 

úprava dešťové a tlakové kanalizace. Do pří-
jmů i výdajů byla doplněna akce bezbariérové 
plošiny do zasedaček na MěÚ včetně dotace 
z MMR.
Zastupitelstvo udělilo ocenění Významný ob-
čan města Týnec nad Sázavou panu Zdeňku 
Březinovi.

V úvodu je nutné upřesnit, co participativní roz-
počtování vlastně je. Jde o proces, ve kterém jed-
notlivci rozhodují, jak a kam přidělit část obecního 
nebo veřejného rozpočtu. Participativní rozpočto-
vání umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých 
složkách veřejných výdajů a některé z nich upřed-
nostňovat, a dává jim možnost rozhodovat o tom, 
jak jsou peníze vynakládány. Když je participativ-
ní rozpočtování bráno vážně a je založeno na vzá-
jemné důvěře, mohou z něho mít prospěch jak míst-
ní samospráva, tak občané. V některých případech 
participativní rozpočtování dokonce zvýšilo ochotu 
lidí platit daně. Tolik Wikipedie.

My se v Týnci snažíme brát participativní roz-
počtování vážně, a i proto jsme pro Vás připravi-
li veřejné fórum, které proběhlo v září, a o jehož 
průběhu informujeme v samostatném článku 
níže. Priority, které jste během fóra stanovi-
li jako klíčové, ještě ověřujeme anketou, v níž 
můžete dát své hlasy tomu námětu, který je pro 

Vás důležitý. Následně bude zařazen do akčního 
plánu a začne se s jeho realizací. Nejvíce hlasů 
během veřejného fóra získal spolkový dům v zá-
věsu s koupalištěm. O budoucí podobě, místu 
vzniku, dalším využití se bude rozhodovat opět 
s Vámi u dalších kulatých stolů.

Kromě toho nyní pracovníci odboru projek-
tového řízení připravují participativní rozpočet 
a pravidla pro jeho využití v praxi. „Ještě před Vá-
noci bychom tato pravidla rádi schválili, tak aby se 
ihned poté občané mohli zapojit do jeho sestavová-
ní. Na projekty, které vzejdou z návrhu občanů, je 
určeno půl miliónu korun.  Projekty by to měly být 
rychle proveditelné, v průběhu roku 2020 dokonče-
né,“ upřesnil starosta Martin Kadrnožka. 

Mělo by se jednat o projekty, které obohatí 
spolkovou činnost nebo zlepší podmínky pro 
žití ve městě. Například obnova zeleně, cvi-
čiště pro psy, nové lavičky, workoutové hřiště, 
parkurové hřiště, dětské hřiště. Podstatné je, že 

musí jít o projekt na území města a jeho přínos 
pro cílovou skupinu není v rozporu například 
s dobrými sousedskými vztahy. Tedy aby neob-
těžoval své okolí hlukem, apod. „Tento participa-
tivní rozpočet bychom rádi opakovali každý rok. To 
znamená, že návrhy a podněty, na které se poprvé 
nedostane, neskončí v zapomnění, ale žadatelé je 
mohou navrhnout příští rok znovu,“ doplnil Mar-
tin Kadrnožka.

lm

Veřejné fórum přivedlo do Společenské-
ho centra desítky lidí. Starosta města Martin 
Kadrnožka ocenil v úvodu zájem týneckých 
obyvatel o místo, kde žijí: „Jsem rád, že jste přišli, 
jsem rád, že Vám naše město není lhostejné.“ Dále 
připomněl, že Týnec chce být opravdu Zdravým 
městem, které se rozvíjí ve spolupráci s Vámi, 
a jehož budoucnost tvoříte Vy. „Během první-
ho podobného setkání před čtyřmi lety jste nejvíce 
volali po rozšíření kapacity školy a nové tělocvičně. 
Povedlo se. Máme jednu z nejmodernějších tělo-
cvičen a nově přistavenou školu. Věřím, že nápa-
dy, náměty, které dnes vzejdou z tohoto fóra, také 
nezůstanou jen na papíře, a ty, které považujete 
za nejdůležitější, dostanou co nejdříve reálnou po-
dobu,“ dodal Martin Kadrnožka.

U osmi pracovních stolů, které byly rozděleny 
na oblasti - životní prostředí, sociální a zdravot-
ní služby, školství, doprava a bezpečnost občanů, 
volný čas a kultura, veřejný prostor a architektu-
ra, občan a úřad, a stůl mladých probíhaly živé 
diskuse, padaly nápady jak něco zlepšit, ale i po-
chvaly, co se v té které oblasti daří. Jednoznačně 
nejvíce hlasů ze všech námětů dostal spolkový 
dům a koupaliště. To nám ve městě chybí. Zají-
mavý byl i nápad týkající se životního prostředí. 
Jím je požadavek na obnovu starých katastrál-
ních cest, doplnění stromořadí a obnova stu-
dánek. Za pozornost stojí také přání posunout 
železniční zastávku v Peceradech blíž k Týn-
ci. A i zástupci nejmladších se ozvali. Dětem 
ve městě chybí diskotéky a akce pro teenagery, 
zpřístupnit pro veřejnost chtějí všechna týnecká 
hřiště.

Zazněly nejenom návrhy, jak v Týnci zpříjem-
nit život nám všem, ale i pochvaly a zhodnocení, 
proč se nám ve městě dobře žije. Vítáme exis-
tenci knihovny, bohatou občanskou vybavenost 
a aktivní a komunikativní úřad. Máme krásnou 
přírodu, dobrou dopravní dostupnost i lékař-
skou péči a žijeme v bezpečném prostředí. Na-

víc jsme hrdí na naše město i díky jeho vzhledu. 
Uvědomujeme si krásu starého Týnce, jeho his-
torickou hodnotu a genius loci.

Zdravý Týnec nad Sázavou je opravdu dobrým 
místem pro život. Díky Vám všem…

lm

Veřejné fórum 2019
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VYBeRte 2 nejdŮleŽitĚjŠí  
pRioRitY K řeŠení

(své 2 hlasy můžete udělit buď ke 2 námětům  
či k 1 námětu udělíte 2 hlasy)

1.  Aktualizace nástěnek (častěji  
aktualizovat informace na městských  
vývěsních tabulích)

2. Cyklostezka Týnec – Benešov

3.  Elektronická úřední deska (digitální  
informační panel v centru města,  
např. před prodejnou potravin Vlasák)

4. Koupaliště/bazén

5.  Náměstí z Pěší ulice  
(přestavba Pěší ulice na náměstí)

6.  Obnova starých katastrálních cest,  
doplnění stromořadí a obnova  
studánek

7. Rehabilitace na pojišťovnu v Týnci 

8. Rekultivace rybníků 

9.  Revitalizace školní zahrady  
s vodnímiprvky pro děti, zachycování  
dešťové vody na zalévání

10.  Spolkový dům (prostor pro klubovny,  
zkušebny, PC učebny, volnočasové  
aktivity pro děti i dospělé, sál pro  
cca 150 lidí s pódiem, zázemí  
– sklad, kulisárna, badatelna, prostor  
pro venkovní sportovní aktivity)

11.  Stezka podél Sázavy od Bisportu  
do Chrástu k jezu

12. Větrání a klimatizace ve škole

13.  Větší podpora domácí péče (zajistit  
více poskytovatelů domácí péče,  
popřípadě rozšíření jejich  
stávající kapacity) 

14.  Více akcí pro teenagery  
(diskotéky, koncerty) 

15.  Zastávka mezi Chrástem obcí  
a sídlištěm (u krhanického hřbitova) 

16.  Zpřístupnění všech hřišť  
pro veřejnost (včetně tenisových  
kurtů a fotbalového hřiště) 

jaK jste se o VeřejnÉM FÓRU  
doZVĚdĚli:

Z plakátu 

Z Týneckých listů

Z webových stránek města

Z facebookových stránek města

Z Mobilního Rozhlasu

Od přátel, známých

Jinak…. 

VaŠe dalŠí nÁMĚtY a KoMentÁře  
(nepovinné)

UVítali BYste VíCe podoBnÝCH anKet, 
KteRÝMi BYste nÁM MoHli  

sdĚlit sVŮj nÁHoR?

oVĚřoVaCí anKeta K FÓRU
ZdRaVÉHo MĚsta tÝneC 2019

V úterý 24. září 2019 se ve Společenském centru Týnec uskutečnila diskuse nad hlavními příležitostmi a problémy našeho města, 
které se účastnilo 78 občanů. Díky této anketě se můžete vyjádřit i vy. Hlasování skončí 18. listopadu 2019  

(vyplněné dotazníky odevzdejte, prosím, na podatelně MěÚ). Každý, kdo se do hlasování zapojí, může udělit 2 hlasy.  
Jednotlivá témata jsou ve formuláři seřazena abecedně, nikoliv podle počtu hlasů získaných na Fóru.

Konečné pořadí určíte Vy!

Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas.

ANO NE
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Během veřejného fóra, které se uskutečnilo 
v září ve Společenském centru, a o němž více 
píšeme výše v Listech, zazněl požadavek zá-
stupců mladých na zpřístupnění všech hřišť 
v Týnci a na zmodernizování parkourového 
hřiště na Farském vrchu. Jeden z mladých 
parkouristů v doprovodu tatínka navštívil 
starostu města se žádostí o doplnění prvků, 
nutných k provozování tohoto sportu.

Starosta Martin Kadrnožka, stejně asi jako 
každý rodič, ví, že kdo si hraje, nezlobí, proto 
se snaží dětem vyjít vstříc. Dle něj by měli 
kluci i holky zhodnotit, co je na Farském 
kopci na hřišti dobře, co špatně, co chybí. 
S návrhy se mohou obrátit na vedení měs-

ta, které je posoudí a podle náročnosti se je 
pokusí vyřešit ihned, to se týká například 
doplnění pískové dopadové plochy, případně 
objedná nové parkourové prvky. Další mož-
ností je navázání spolupráci s TJ. „I v tělocvič-
ně se dá parkour dobře trénovat, je tam k tomu 
vybavení. Jen je zapotřebí vedoucí oddílu. Děti 
by to mohly prodiskutovat i s tělocvikáři ve ško-
le. Třeba by jim pomohli vymyslet, jaké nářa-
dí dokoupit nebo jak vybavit venkovní hřiště,“ 
navrhl starosta měs-
ta. Inspiraci lze vidět 
v Benešově na Sla-
dovce.

„V roce 2020 se chys-
táme spustit „soutěž 
projektů“ - participa-
tivní rozpočet. Podpo-
řili bychom cca 0,5mil 
Kč projekty, které na-
vrhne veřejnost a bu-
dou i v rámci veřej-
nosti hodnoceny. Pokud 
by takové parkourové/
workoutové hřiště pro-
šlo, mohli bychom ho 

postavit,“ doplnil Martin Kadrnožka.
A ještě k požadavku na zpřístupnění hřišť 

ve městě. Hřiště na Farském vrchu má 
na starost jeho správkyně paní Buchtová, hři-
ště ve škole spravuje pan Čech a v sokolovně 
v Kostelci je správcem pan Škrabal. Kontakty 
a každodenní otvírací doba je uvedena v pro-
vozním řádu umístěném na vstupu na tyto 
sportovní plochy.

lm

V pondělí 14. října se uskutečnila v zasedací 
místnosti městského úřadu přednáška Klima 
se mění, změň se i ty. Doplnila ji výstava 12 
panelů s fotografiemi a texty, týkajícími se 
přednášeného tématu. Petr Pavelčík z pořáda-
jící společnosti C12 o.p.z., překvapil přítom-

né některými fakty, které svým obsahem té-
měř šokovaly. Mezi ně určitě patří informace, 
že skleníkové plyny oteplují planetu o 33°C, 
případně že Světovu klimatickou dohodu 
v Paříži podepsalo 195 zemí, ale plní ji pouze  
7 z nich. Věděli jste třeba, že 65 % uhlíkové-
ho rozpočtu slučitelného s cílem, aby oteplení 
nepřesáhlo 2°C, již bylo vyčerpáno do roku 
2012? To vše má vliv na změny klimatu, 
o čemž svědčí i to, že rok 2016 se stal nejtep-
lejším rokem v historii měření. 

Co s tím? Klást překážky růstu automobilo-
vé dopravy, podporovat její alternativy. Nelé-
tat. Snížit emise skleníkových plynů…

Přednáška byla uskutečněna za podpo-
ry z Operačního programu Zaměstnanost 
v rámci projektu Týnec nad Sázavou – zdravé 
město pro všechny. A žít ve zdravém městě si 
přejeme asi úplně všichni. 

lm

Hřiště v týnci nad sázavou

Klima se mění, změň se i ty

Výzva na podání žádostí o dotace 
Město Týnec nad Sázavou vypisuje program 

dotací na rok 2020. V rámci podpory sportov-
ní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti 
dětí a mládeže vypisujeme dotace pro pro-
gram podpory: 
•  PROGRAM 1 - Pravidelná sportovní a zá-

jmová činnost pro děti a mládež - vytváření 
podmínek pro zapojení dětí a mládeže do  
18 let do pravidelné sportovní, tělovýchov-
né, umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad 
Sázavou a podpora aktivit škol (okruh pod-
pory - pronájmy, cestovné, startovné, odmě-
ny trenérům, ceny, sportovní pomůcky) 

 •  PROGRAM 2 - Akce pro děti a veřejnost 
nebo akce výrazně propagující město - ur-
čeno spolkům bez ohledu na počet regis-
trovaných dětí, které se chtějí konkrétní 
akcí podílet na společenském životě oby-
vatel města, dále propagovat historii a sou-
časnost Města Týnec nad Sázavou 

•  PROGRAM 3 - Údržba a modernizace 
sportovišť - pomoc při provozu sportoviště 
ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu 
(okruh podpory - provoz, údržba a moder-
nizace sportoviště, energie, voda,…) 

Lhůta pro podání žádosti: od 3. 12. 2019 
do 10. 1. 2020. Žádost musí být v jednom 
písemném vyhotovení doručena poštou nebo 
osobně do podatelny Městského úřadu Týnec 
nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad 
Sázavou. 

Žadatel musí mít ke dni 10. 1. 2020  
vyúčtovány dotace z minulých let.

 
Více informací najdete na webu města: 

www.mestotynec.cz 
Alena Kořínková, Kancelář starosty
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Stavba dopravního terminálu pokračuje dle 
stanoveného harmonogramu a s blížícím se 
termínem dokončení se práce na jeho realiza-
ci zintenzivnily. V nejbližších dnech by mělo 
dojít k pokládání asfaltu. Pokud vydrží počasí, 
terminál bude dokončen ještě v předstihu se 
stanoveným termínem. Kolaudace, po projití 
nutným procesem papírování a vyúčtování do-
tace, která činila 28 miliónů korun, proběhne 
pravděpodobně v únoru. Celková cena díla je 
33 milionů korun.

lm

pořád se něco děje …

Bezbariérový úřad 

dopravní terminál Rekonstrukce  
obřadní síně

Získali jsme dotaci z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj na zpřístupnění všech prostor úřa-
du pro osoby se sníženou pohyblivostí, tedy 
tělesně handicapované, ale i rodiče s kočárky. 
Zasedací místnost, stejně jako obřadní síň, 
se díky tomu dočká bezbariérového přístupu 
v podobě pohyblivé plošiny, která bezpečně 
pomůže zdolat méně pohyblivým občanům 
schody. Akce vyjde na 800 tisíc korun, z toho 
dotace činí 350 tisíc. Práce by měly započít 
v listopadu a do konce roku dokončeny. 

lm

V současné době vytváříme zatím jen 
pracovní návrh architektonického řešení 
rekonstrukce obřadní síně. Je v moder-
ním pojetí, o čemž vypovídá i navržení 
dominanty prostoru, kterou by měla být 
prosklená stěna v čele místnosti. Proto 
jsme oslovili uměleckou sklářku, proběhla 
jednání a předložené studie vypadají velmi 
zajímavě. Zrekonstruovaná obřadní síň 
svým stylem doplní novou podobu úřadu, 
kterou díky modernizaci v letošním roce 
získal. O termínu zahájení akce Vás bude-
me včas informovat.

lm

Účastnili jsme se jednání o projektech ITI, 
týkajících se rozvoje oblastí okolo Prahy. 
Z tohoto programu například nyní čerpá-
me dotaci na stavbu dopravního terminálu. 
Do nadcházejících období předkládáme ná-
vrhy dalších projektů, které bychom z ITI 
chtěli realizovat. Jde například o parkoviště 
P+R u nádraží nebo propojení cyklostezek 
v širokém okolí, třeba s cyklostezkou Bene-
šov. Nejraději a prioritně bychom z tohoto 
programu chtěli financovat stavbu vodovodu 
v místních částech.

lm

iti

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Tajemník Městského úřadu  
v Týnci nad Sázavou vyhlašuje

Více informací naleznete na:
www.mestotynec.cz

referent/ka odboru výstavby

Proběhla jednání o umístění měřících radarů 
ve městě. V současné době čekáme na 
odpověď Policie České republiky, zda nám 
tyto radary, které by měly být na Pražské, 
Jílovské a do Podělus, povolí. 

lm

Radary
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Významný občan a dárci krve
Předávání ocenění Významný občan města 

Týnce nad Sázavou proběhlo 25. září v obřad-
ní místnosti městského úřadu. Zároveň s pře-
dáním ocenění novému Významnému občanu, 
kterým se stal Zdeněk Březina, se uskutečnilo 
i poděkování dárcům krve, kteří pro nás dělají 
ničím nedocenitelnou službu – darují bez ná-
roku na odměnu tekutinu ze všech nejcenněj-
ší, svou krev.

V úvodu slavnostního večera starosta Martin 
Kadrnožka přivítal přítomné: „Milé dámy a pá-
nové, vážení hosté, vítám Vás a jsem velmi rád, 
že jsme se po roce opět mohli setkat při tak milé 
příležitosti. Dnes bychom rádi vyjádřili uznání, 
úctu a poděkování těm z nás, kteří za svůj celoži-
votní přínos pro své město, okolí, sousedy, spoluob-
čany, byli navrženi na udělení titulu Významný 
občan města Týnec nad Sázavou.“ Zároveň za-
znělo také poděkování dárcům krve za darová-
ní tekutiny, která je nejdražší na světě, a přesto 
se penězi zaplatit nedá. „Darování krve je pro 
zdravého člověka tím nejmenším, ale zato tím 
nejvzácnějším darem, který může druhému člo-
věku dát. Darování nestojí dárce žádné peníze, 
ale na oplátku nejde tento dar také ničím rov-
nocenným zaplatit,“ dodal Martin Kadrnožka. 
Ocenění - červenou růži, červené víno a pa-
mětní list si z jeho rukou převzali za dvacet 
odběrů držitelé stříbrné Jánského plakety Petr 
Belovický a Vít Jahoda, za 40 odběrů držite-
lé zlaté Jánského plakety Miloš Albl, Jindřich 
Chroust, Věra Makovcová, Kateřina Polom-

ská, Lucie Šifrová, Jitka Vnoučková a Martina 
Žilková. Slavnostní fanfára pak doprovodila 
k převzetí ocenění i držitele Zlatého kříže 3. 
třídy, pana Vladimíra Kříže, a to za neuvěři-
telných 108 odběrů. Gratulujeme a děkujeme.

Poděkování dárcům krve navodilo ještě slav-
nostnější atmosféru pro předání ocenění no-
vému Významnému občanu. Slavnost, která se 
v Týnci nad Sázavou koná už od roku 2002, 
letos měla jediného vítěze. Stal se jím Zdeněk 
Březina. Dlouholetý bývalý starosta našeho 
města stál v čele radnice 16 let. A jde o roky 
naplněné prací, která je vidět doslova na ka-
ždém kroku. Pro seniory byly postaveny dva 
domy s pečovatelskou službou, nového byd-
lení na Brodcích se dočkaly i mladé rodiny 
s dětmi. Dokončila se rekonstrukce hradního 
areálu, muzeum týnecké kameniny, malá vý-
stavní síň, a přestavby se dočkala i knihovna. 
Postavena byla nová budova pošty. Město bylo 
plynofikováno, řada komunikací dostala nový 
povrch, vznikla zcela nová ulice, takzvaná Pěší. 
Světlo světa také spatřilo první vydání knihy 
Týnec nad Sázavou, k historickým kořenům 
města, jejíž výtisky se rozebraly během pár 
dnů.

To je jen malý výčet toho, co se za starosto-
vání pana Zdeňka Březiny podařilo. Kromě 
toho je nový Významný občan také dobrý hu-
debník, snaží se o to, aby stará dobrá dechovka 
nadobro nezmizela ze světa, a daří se mu svou 
lásku k hudbě přenést i na mladou generaci. 

Vždyť v jeho souboru se naučilo krásně hrát 
mnoho kluků a holek, kteří dnes, už jako do-
spělí, předávají své zkušenosti dětem, třeba 
jako učitelé hudební výchovy na základních 
školách.

Ladislav Žížala, který Zdeňka Březinu na ti-
tul Významný občan nominoval, řekl: „Pan 
Březina byl občany oblíben, a proto také volen. 
Ve svém jednání byl vždy rozvážný, s občany 
jednal slušně a svou práci bral jako službu městu 
a jeho osadám. Za jeho obrovskou práci pro město 
mu musíme poděkovat a popřát mu klidný život 
v Týnci, který si zvolil jako místo svého budoucí-
ho života i přesto, že je rodilým Pražákem.“

Děkujeme
lm

NOVOROČNÍ
KONCERT

středa 1. 1. 2020 od 16:00 hod.
farní kostel Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou

VÁS ZVOU NA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST

TÝNEC NAD SÁZAVOU

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

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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dokud uneseme aparaturu, budeme hrát…

Zdeněk Březina, nový významný občan Týnce 
nad Sázavou a dlouholetý bývalý starosta našeho 
města, stál v čele radnice 16 let. Ač rodilý Pra-
žák, Týnec mu učaroval natolik, že se zde oženil 
a po absolvování vojny zůstal natrvalo.

Pane Březino, narodil jste se v Praze, dítě křtěné 
Vltavou, a přesto jste nakonec zakotvil u Sázavy. 
Navíc, jak jste zmínil, Vaše narození bylo právě 
v den, který mnoha lidem obrátil život zcela naru-
by. 

Narodil jsem se 31. května 1953, v den, kdy 
byla měnová reforma, o které soudruzi ještě pár 
hodin předtím tvrdili, že nebude. Následně to 
mělo pro spoustu lidí hrozné dopady. Jako dítě 
jsem to věděl z vyprávění rodičů, kteří to zažili 
jako mladí lidé těsně po dvacítce. Nejprve jsme 
bydleli v Braníku, takže opravdu u Vltavy, poz-
ději jsme se přestěhovali na Pankrác. V roce 
1968, v dalším dost těžkém roce, jsem začal 
chodit na gymnázium, a také jsem pokukoval 
po nějakém hudebním nástroji, protože můj táta 
byl výborným trumpetistou a já jsem byl tím hu-
debním prostředím od malička ovlivněn. 

Vybavujete si, jak to v Praze v roce 68 vypadalo? 
Nálada, atmosféra mezi lidmi. Bylo Vám 15 let. Jak 
jste tu ruskou invazi jako kluk vnímal?

Nálada v ulicích nebyla dobrá, možná na ven-
kově to bylo jiné, ale já si vybavuji, jak jsem stál 
frontu na brambory, i na ně se tenkrát stála fron-
ta, a okolo jezdily tanky a mířily na nás. To byl 
dost hrozný zážitek i pro 15 letého kluka, které-
ho jen tak něco nerozházelo. Rusáci na každém 
kroku, lidé se báli. 

Po gymnáziu už jste do školních lavic neusedl, ale 
začal pracovat, a tím se pomaloučku blížíme k naše-
mu městu. Tak povídejte. Jak jste se tu vlastně vzal?

Chvíli jsem si hrál s myšlenkou, že bych šel 
na vysokou. Ale to bych musel vstoupit do Le-
ninského svazu mladých, a to se mi nechtělo. Ale 
abych se na to jen nevymlouval, nechtělo se mi 
moc studovat, takže jsem šel pracovat do Elek-
tromontážních závodů Praha jako operátor sa-
močinného počítače. Tak se tenkrát předchůdci 
dnešních počítačů říkalo. Byl to obří stroj, který 
ke své činnosti kromě všeho ostatního potřebo-
val také jednu celou ohromnou místnost. Těch 
počítačů zn. Robotron bylo v celé republice asi 
sedm, a jeden z nich shodou šťastných náhod 
i v týnecké Jawě.

Takže už jsme doma. Samočinný počítač v Jawě 
byl tou šťastnou sudičkou, která Vaše kroky přivedla 
do našeho města, a předpokládám i k první životní 
lásce?

V roce 1973 jsem do Týnce přijel na školení 
a potkal tady svou budoucí ženu. Chodili jsme 
spolu a po návratu z vojny, sloužil jsem u posád-
kové hudby v Písku, jsme se v roce 1976 vzali. 
Narodili se nám dvě děti, Šárka a Lukáš. Šárka 
žije s rodinou ve Švýcarsku, má šikovné kluky 
Adama a Filipa, syn Lukáš má Kryštofa a Adél-
ku, kteří žijí s maminkou v Týnci. Aby to nebylo 
úplně jednoduché, tak Lukáš žije u Karlových 
Varů, a tam spolu s novou partnerkou mají vy-
chovává syny Lukáše a Honzíka, a brzy přibude 
ještě holčička, která se má narodit v listopadu.

Jednoduché mi to tedy nepřijde už nyní, ale to ješ-
tě není, jak vím z Vašeho vyprávění, všechno. I Vy 
jste se znovu oženil, a s Vaší paní do rodiny přibyly 
další děti, a další vnoučata. Musím zmínit, že jste 
se opravdu bál, abychom na někoho nezapomněli, 
protože by jim to bylo líto, a Vám také, protože je 
máte všechny velmi rád. Takže jsme se dopočítali, že 
v listopadu budete už jedenáctinásobným dědečkem. 
Navíc se staráte o své rodiče, o maminku Vaší paní. 
Je u Vás určitě hodně veselo.

Ano, moje paní má dvě děti – Petru a Zdeň-
ka. Zdeněk má dvojčata Davida a Martina, bydlí 
v Praze, Petra má děti Honzu a Markétu, ti bydlí 
v Krhanicích. Všechna vnoučata mi říkají dědo 
a všechna je mám rád. Ještě s námi bydlí 90 letá 
maminka mé ženy, a staráme se o mé také skoro 
90 leté rodiče. Takže jsme opravdu taková nor-
mální rodinka A.

Uf, tak rodinné vztahy máme zdárně za sebou. 
Ještě, že jste mi namaloval Váš rodový strom, jinak 
bych se v tom asi ztratila. Vraťme se tedy k Vašemu 
profesnímu životu. Po návratu z vojny jste praco-
val v Jawě. Dlouhých 16 let, jak jste říkal. 

V Jawě jsem začal jako programátor, pak jsem 
vystřídal i jiné pracovní pozice, a po 16 letech jsem 
si na 2 roky zkusil soukromé podnikání. nastoupil 
do malé počítačové firmy v Benešově. Po necelých 
dvou letech, 1. prosince 1994, jsem byl ustavujícím 
zastupitelstvem zvolen do funkce starosty Týnce, 
kde jsem byl zase celých 16 let.

V roce 2010 jsem se rozhodl, že už dál tuhle prá-
ci dělat nemůžu. Je krásná, ale nesmírně náročná. 
V té době už se mnou dlouho pracoval současný 
starosta Martin Kadrnožka, takže jsem mu s dů-
věrou úřad přenechal. Věděl jsem, že ho povede 
dobře. Osvětlení Týnec bylo mým dalším pracov-
ním místem a nyní jsem od léta v důchodu.

Krásně nám to povídání plyne. Nezmínili jsme 
ještě Vaší další lásku, a to lásku k hudbě. 

Začal jsem hrát až na gymnáziu, někdy v 17 le-
tech. Asi mi to šlo, takže jak jsem zmínil, na voj-
ně jsem sloužil u posádkové hudby. V závodním 
klubu Jawy pod vedením pana Hrušky jsem pak 
hrál třeba i na pohřbech, s městskou hudbou 
pana Votánka to byly naopak všelijaké městské 
slavnosti, průvody.

Vzpomínám, jak jsme první pracovní den v no-
vém roce vždy hráli v 6 ráno pochody u vrátni-
ce v Metazu, potom jsme dostali svačinu a vů-
bec se nám nechtělo do práce, radši bychom 
hráli v kantýně celý den. Pak mě přetáhli kluci 
do malé hudební skupiny Alfa, kde jsem se stal 
kapelníkem, aniž bych se o to nějak snažil. Byla 

to taková revoluce, protože kluci mě kapelníkem 
udělali, když jsem byl zrovna v lázních. To bylo 
úspěšné období, hráli jsme na plesech, zábavách, 
hráli jsme od rokenrolu přes orchestrálky po Mi-
chala Davida. V roce 1992 jsme kapelu zrušili, 
protože všichni začali podnikat, a už nebyl čas. 
U benešovských Pacholat straším do dneška. Je 
to nejstarší fungující big band v republice, rok 
založení 1946. Hrajeme hlavně swing. 

Ještě nám zbývá přiblížit kapelu, která už svým 
jménem dává hrdě najevo, kde vznikla, odkud 
pochází. Internetový vyhledavač mi nabídl tyto 
informace: Dechový orchestr Týnečanka byl zalo-
žen v 90. létech minulého století hudebním nad-
šencem, panem Jaroslavem Honzíkem, za vydatné 
pomoci pana Zdeňka Březiny. Orchestr se v krátké 
době vypracoval na velmi dobrou úroveň, takže je 
zván na celou řadu mezinárodních festivalů, jako 
je například "Kubešova Soběslav", nebo "Vejvodova 
Zbraslav".

Samozřejmě Týnečanka. S tou vystupujeme 
hlavně pro města a obce při oslavách výročí, 
na přehlídkách, na odpoledních tanečních zába-
vách. Svého času jsme měli i dětskou Týnečanku, 
ze které dnes pochází řada úspěšných muzikan-
tů. Kluci hrají v kapelách, některé holky učí hud-
bu a zpěv na školách. To je radost. A na původní 
dětskou kapelu navázal v roce 2003 pan Vratislav 
Křivánek založením Týnečanky „dospělé“. Do-
spělí jsme tedy až dost, chtělo by to nějaký do-
rost. Bohužel nás kapelník v roce 2015 opustil. 
Hudba samotná nám přináší radost, snažíme se 
držet tradici poctivé dechovky, Vacek, Vejvoda, 
Valdauf… Dokud uneseme aparaturu, což třeba 
v našem Společenském centru je to do prvního 
patra docela výkon, tak prostě budeme hrát. 

Krásný plán, co se týče hudby. A co Vaše další plá-
ny, které se hudby tak úplně netýkají. Od léta máte 
více času. Jak ho trávíte?

Zatím se trochu hledám. Celý život jsem pra-
coval, vstával v 5, 6 hodin a pospíchal do práce. 
Teď od léta nemusím. Ráno se probudím a vlast-
ně mě překvapí, že mám volno. Teď se staráme 
o rodiče, jsou nemocní. Také jezdíme na výlety, 
cestujeme. Máme oblíbené místo na Šumavě, 
Kašperské hory, tam se nám s mou paní moc líbí. 
Chystám se, že si přečtu spoustu knih, na které 
jsem neměl čas. To si nechám asi až na zimní ve-
čery. Děti a vnoučata mi také zaberou dost času 
a jsem za to moc rád. A hudba. Ta je prostě na-
pořád.  

 
Děkuji za rozhovor

lm
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Jsme zapojeni do řídící skupiny komunitního 
plánování sociálních služeb v okrese Benešov. 
V praxi to znamená, že bychom se rádi společně 
domluvili, jaké sociální služby a jací poskytova-
telé tady v okresu mají působit tak, aby občané 
dostávali co nejkomplexnější služby bez nutnosti 
dalekého dojíždění za nimi. Je dobré připome-
nout, že v Týnci funguje sociální poradna a je 
určena lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci, 

nevědí kudy kam. Potřebují pomoci, ať už v ro-
vině zdraví, dluhů, poskytování zdravotní péče 
nebo vztahů v rodině, domácího násilí.  Poradnu 
mohou navštívit každou středu od 13 do 16 ho-
din. Tato služba je zdarma. Zkušenosti ukázaly, 
že nejčastějšími klienty jsou senioři, a největší 
problém, který se řeší, jsou dluhy. Více se o téma-
tu dozvíte v samostatném článku na této straně. 

lm

sociální oblast

Nová služba v naší 
obci je tu pro kaž-
dého, kdo potřebuje 
pomoct.

Od října v Týnci 
nad Sázavou působí 
terénní a komunitní 
sociální pracovník, 
na kterého se může-
te obrátit v náročné 
životní situaci. Po-
může vám zoriento-

vat se v možnostech řešení, bude s vámi hledat 
tu nejlepší cestu ven z problémů a bude při vás 
stát, dokud nezvládnete vše sami. 

Kdy se na něj můžete obracet?
•  Máte problémy s dětmi a jejich výchovou, 

zdravím?
•  Někdo v rodině vážně onemocněl a nevíte, 

jak zvládnout sami péči?
• Nevíte, jak zvládnout ztrátu partnera?

• Bojíte se o své bydlení, nebo jste ho ztratili?
• Perete se se závislostí?
•  Omezuje vás zdravotní postižení a potřebu-

jete podporu?
•  Jste osamělí a život je pro vás nesnesitelně 

těžký?
•  Máte potíže s financemi a chybí vám peníze 

na důstojný život?
•  Propustili vás z vězení a jste plni obav, jak se 

vrátit mezi lidi?

V každé situaci jde hledat řešení a ve dvou se 
hledá určitě lépe. Využijte pomoc odborníka, 
který vás v tom nenechá. 

terénní sociální pracovník – nová služba 
pro lidi, kteří neví, kudy kam

Zavedení mobilního rozhlasu v Týnci se 
Vám líbí. Zaregistrovaly se už stovky našich 
obyvatel. Zprávy z města, informace o uzavír-
kách, odstávkách vody, elektřiny, o kulturních 
akcích, ztracených zvířatech nebo naopak na-
lezených věcech, třeba telefonů, i mimořád-
ných situacích typu povodně (naštěstí zatím 
ne), to Vás zajímá. Uvítali jste i možnost hlásit 
nám prostřednictvím rozhlasu různé nekalosti 
a nešvary, které na cestách po městě potkáte. 
Rozbité lavičky, nesvítící lampy, rozsypané 
koše. 

Děkujeme a těšíme se, že nás bude ještě víc. 
I Vy, co zatím tuto bezplatnou službu nevy-
užíváte, můžete být prostřednictvím e-mailu 
či SMS zpráv informování o aktuálním dění 
ve městě a zároveň prostřednictvím mobilní-
ho rozhlasu komunikovat s radnicí. 

Registrace je jednoduchá - na webových 
stránkách: mestotynec.mobilnirozhlas.cz, 
nebo vyplněním formuláře, který najdete 
v podatelně i v pokladně městského úřadu, 
v knihovně, u lékaře. 

lm

Mobilní rozhlas Vás zajímá

Projekt Obce blíže lidem – rozvoj terénní a ko-
munitní sociální práce ve venkovských lokalitách
CZ03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011854

Najdete ho v kanceláři každou 
středu od 13 do 16 hod.  

nebo na telefonu 733 741 028  
a může přijet za vámi domů. 
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Začátkem září proběhlo na městském úřadě 
jednání s vedením města, zaměstnanci odboru 
rozvoje, zástupci společnosti Posázaví o.p.s. a ře-
ditelkami základní a mateřské školy. Tématem 
bylo mimo jiné zkvalitnění a doplnění vybavení 
škol tak, aby se v nich dětem líbilo a pedagogům 
dobře učilo.
„Na zahradě by určitě udělalo radost mlhoviště, 

které by děti uvítaly během horkých dní, tak jak 
je známe z posledních let,“ řekla ředitelka školky 
Eva Toušová. „Zahradu by také mohl oživit nový 
altán, který by sloužil jako dílnička a rozvíjel tak 
dětskou šikovnost,“ doplnila. Mnozí si vybavují 
ze školních let cvičná dopravní hřiště, kde nás, 

jako pěší i motorizované účastníky dopravního 
provozu, instruktoři učili pravidlům bezpečného 
chování. I dopravní hřiště by mohlo v budoucnu 
rozšířit vybavení zahrady mateřské školy. Velkou 
investicí pak je kompletní rekonstrukce školní 
kuchyně včetně stavebních úprav a dokončení 
výměny oplocení areálu.
Škola by ráda obnovila počítačovou síť a do-

plnila potřebné vybavení pedagogů o počítače. 
Aby děti lépe a soustředěněji vnímaly výklad, 
by mohly pomoci předokenní žaluzie, které vy-
tvoří potřebný stín a odkloní uspávající sluneční 
paprsky. Letos o prázdninách škola zrekonstru-
ovala toalety na druhém stupni, a rekonstrukci 

vyžadují i toalety na prvním stupni. I to zmínila 
ředitelka školy Barbora Hanáková. Úprav by se 
mělo dočkat oplocení areálu nové školy a přístu-
pové plochy staré školy.

lm

počítače i mlhoviště by měly přibýt do škol

POČET MÍST JE OMEZEN KAPACITOU MÍSTNOSTI, PŘIJĎTE VČAS.

SRPDŠ Vás zve na besedu

• Nastavení hranic nejen v kyberprostoru
• Jak nerealita ovlivňuje realitu
• Jak se nestát obětí v kyberprostoru
• Děti jako pachatelé v kyberprostoru

VÝCHOVA
V DIGITÁLNÍM VĚKU

Přednáší: 
Mgr. Bc. Libuše Daňhelková, ředitelka ZŠ Kořenského 

a kpt. Ing. Mgr. Tomáš Daňhelka, vrchní komisař

čtvrtek 7. listopadu od 18 – 20 hodin
v zasedací místnosti MěÚ

SRPDŠ
při ZŠ Týnec nad Sázavou

SEBEOBRANA

Vás zve na seminář

●  Co a jak trénovat – vysvětlení rozdílů mezi sebeobranou,  
bojovým sportem a bojovým uměním

● Nutná obrana
● Psychologie sebeobrany
●  Prevence – jak předcházet napadení (modelové situace)
●  Použití zbraní v sebeobraně (pistole, nůž, taktické pero, pepřový 

sprej, předměty denní potřeby...)
●   Ukázky a nácvik základních technik aneb v jednoduchosti je síla 

(doporučujeme vhodné sportovní oblečení)

pondělí 4. 11. 2019
od 17.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ
Přednášející: Sanchin Dojo Benešov    www.sanchindojo.cz

VSTUP ZDARMA
www.mestotynec.cz            www.facebook.com/tyneckevlneni
Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio záznam za účelem prezentace města. Data mohou být zve-
řejněna v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.

Týnec nad Sázavou, k historickým kořenům 
města – druhé doplněné vydání knihy, jejíž prv-
ní výtisk byl rozebraný během pár dnů, je už 
rok v prodeji. Vydána byla při příležitosti 700. 
výročí první písemné zmínky o městě, které 
jsme oslavili loni. Podle ohlasů, Vás čtenářů, se 
kniha moc hezky čte, používá ji i škola při výu-
ce v hodinách prvouky, vlastivědy, a také děje-
pisu. Kniha popisuje události našeho města od 
jeho počátku až do současnosti. „Je dobré ucho-

vávat historii města pro naše potomky, kteří třeba 
za dalších 700 let budou slavit dvakrát tak vysoké 
výročí“, řekl starosta města Martin Kadrnožka. 
Druhé vydání je doplněno o události, které se 
staly od roku 2006, případně o nové historické 
souvislosti a milníky, které nebyly ještě v době 
prvního vydání známé. Kniha stojí 350 korun 
a je možné ji zakoupit v podatelně městského 
úřadu, v infocentru a na hradě v Týnci. 

lm

tip na VÁnoČní dÁReK – týnec nad sázavou 
– k historickým kořenům města ii
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Den české státnosti, který připadá na 28. září, 
je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovské-
ho knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho 
z tradičních symbolů českého státu. V Týnci 
nad Sázavou jsme položili věnec k pomníku 
padlých vojínů jako poděkování, že můžeme 
tento svátek slavit ve svobodné zemi. Protože 
podzimní počasí k nám bylo více než přívětivé, 

užili jsme si také Den pohybu a zdraví, kte-
rý probíhal na mnoha stanovištích. Vyzkoušet 
jsme si díky němu mohli nejen různé sportov-
ní discipliny, pomůcky a nářadí, ale především 
jsme si prověřili svou fyzičku a hlavně - udělali 
radost dětem. V sobotu 28. září se začal chystat 
týnecký hrad k zimnímu spánku, a s právě uply-
nulou letní sezónou jsme se rozloučili tradičním 
Keltským večerem. K svátku svatého Václava už 
neodmyslitelně patří Václavská dechovka. V ne-
děli 29. září se Společenské centrum rozezvu-
čelo svižnými tóny dechové muziky Týnečanka. 
Převážně dříve narození návštěvníci na taneč-
ním parketu předvedli, že polku i valčík zvládají 
určitě stejně dobře, ne - li lépe, než ti o několik 
desítek let mladší.
Poslední zářijový víkend byl tedy nabitý zážitky 

a opravdu se povedl. Nejen co se týče počasí A.
lm

den české státnosti 28. září

Z policejní svodky

Začátkem měsíce proběhlo v Týnci nad Sáza-
vou a okolí měření rychlosti ručním laserovým 
měřičem PProLaser III. Ten týneckým stráž-
níkům zapůjčila společnost Gemos cz. Policisté 
se zaměřili na problematické lokality, kde dle 
informací Policie České republiky často dochá-
zí k překračování povolené rychlosti. Během 
jediného týdne jelo rychleji minimálně 39 ři-
dičů. Z tohoto počtu 35 z nich byla naměřena 
rychlost do 70 km/h a 4 řidičům nad 70 km/h. 
Smutným rekordmanem je řidič, který v Ča-

kovicích jel rychlostí  
82 km/h. Na pokutách 
bylo vybráno 15 600 ko-
run. Cílem používání ra-
daru a měření rychlosti 
v obci není sankcionování 
řidičů, ale zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu, 
a tím uchránění zdraví 
a životů nás všech.

lm

Během letních prázdnin strážníci MP Tý-
nec řešili několik desítek případů. Mezi nimi 
mimo jiné: Celkem 5x museli ukončit noční 
párty hlučných občanů, kteří rušili sousedy. 
Tradičně odchytávali toulavé psy, a to hned 4x. 
Řešili, také tradičně, opilce i zloděje. Podařilo 
se jim najít kradené kolo i ztracený telefon. 
Ve spolupráci s hasiči pomáhali při likvidaci 
oleje na vozovce, prověřovali spuštěné alar-

my, vyšetřovali vandalismus v podobě spre-
jerství, i poničenou fasádu družiny. Ani Týnci 
se nevyhnuli podomní prodejci, takže i tady 
byla ve 3 případech potřeba pomoc městské 
policie. Strážníci vyjížděli během léta často 
do Chrástu, kde řešili požár koše, překopnutý 
plynovod i řidiče parkující až u řeky. Špatné 
parkování rybářů pod Zbořeným Kostelcem 
bylo zaznamenáno 4x, a řešilo se i odstave-

né opuštěné auto pro změnu nad Zbořeným 
Kostelcem. Strážníci dále řídili dopravu při 
Tankovém dnu, při Přehlídce dechovek, za-
sahovali u dopravních nehod. A s auty souvisí 
i pokuty, jimiž bylo potrestáno 8 provinilců. 
A aby byl výčet zajímavých případů komplet-
ní, ve spolupráci s PČR městská policie řešila 
i sousedské spory v Brodcích, čp. 25.

lm

stále jezdíme rychle

Chci touto cestou poděkovat panu Klenovcovi,  
veliteli městské policie v Týnci, za skvěle odvedenou práci  

ve věci ztracené tašky a peněženky mojí nezletilé dcery.  
Dnes, 16. 10. 2019, vše vyřešil během dvou hodin  

od přijetí oznámení a všechny věci nám  
v pořádku osobně doručil až domů. 

S jeho vysoce profesionálním chováním a osobním přístupem  
jsem byl moc spokojený. 

S pozdravem Jan Srb

poděkování
Městská policie během prvních podzimních měsíců pomocí záznamu ka-

merového systému vypátrala hned dva pachatele krádeže. V prvním přípa-
dě se jednalo o krádež školních pomůcek nutných k výuce ve škole, ve dru-
hém případě se nenechavci zalíbila odložená taška na dětském hřišti. Právě 
tady strážníci předvedli přímo „majstrštyk“, protože během dvou hodin 
od nahlášení krádeže nalezenou tašku odvezli nešťastné holčičce až domů.

V současné době na bezpečnost obyvatel i dětí ve škole dohlíží 6 kame-
rových systémů. Zanedlouho tento počet rozšíří i kamera na novém do-
pravním terminálu. Je nutné zdůraznit, že k záznamům má přístup pouze 
městská policie.

lm

Kamerový systém ve městě 
pomáhá
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1.  Sběrné místo Technických služeb  
Týnec s.r.o. (dále jen SM TS Týnec) 

Dnem 1. 8. 2019 došlo ke změnám  posky-
tování služeb SM TS Týnec. Tímto datem 
přestalo SM TS Týnec odebírat jako součást 
objemného odpadu materiál dřevo, dřevotřís-
ka, laťovka. Tento materiál nebyl ani do výše 
uvedeného data na seznamu odpadu možného 
odevzdávat na Sběrném místě. SM TS Týnec 
jej odebíralo od občanů díky toleranci sklád-
ky Přibyšice, která jej tolerovala a přebírala.                                                                                                                                     
  Důvod kategorického ukončení tohoto převze-
tí spočívá v kapacitě skládky Přibyšice, která má 
kapacitu maximálně do konce roku 2020, a to 
pouze pro komunální odpad=směsný komunál-
ní odpad=tuhý komunální odpad z domácností. 
Do této kategorie výše uvedené materiály nepat-
ří. Dalším důvodem neschopnosti tyto materiály 
odebírat je skutečnost, že byly na SM TS Týnec 
přiváženy v nezpracované podobě. Tj. včetně ne-
demontovaného kování, šroubů, hřebíků, plastů, 
skla,… TS Týnec potažmo SM TS Týnec nema-
jí personální kapacitu (osobu k demontáži) ani 
skladovací kapacitu pro shromažďování tohoto 
odpadového materiálu. 
2. Odkládání BIO odpadu
Město Týnec nad Sázavou poskytuje občanům 
možnost bezplatně odevzdávat BIO odpad přes 
službu svozu tohoto odpadu prováděnou TS 
Týnec. Poskytuje k tomu občanům bezplatně 

kontejnery 770l pro bytové domy ve vlastnictví 
právnických osob a nádoby 240l pro soukromé 
domy ve vlastnictví fyzických osob. Mimo toho 
jsou rozmístěny další kontejnery 770l na kontej-
nerových stáních na různých místech správního 
území města. Na těchto kontejnerových stáních 
dochází k tomu, že je zde ukládán BIO odpad 
v pytlích na hromady tam, kde komu zrovna vy-
padne z ruky. Je smíchán s dalším odpadem jako 
směsný komunální odpad, objemný odpad, ne-
bezpečný odpad, … Dalším nešvarem je skuteč-
nost, že do BIO kontejnerů je vhazován odpad 
v igelitových pytlích nebo velmi často i směsný 
komunální odpad. Svozové osádky jsou pak nu-
ceny tento odpad na místě přebírat a třídit, pro-
tože takto pomíchaný odpad by jim žádné od-
běrné místo na BIO odpad nepřevzalo. Po jeho 
vysypání a zjištění takového stavu by musel být 
odpad opětovně ručně naložen a odvezen na ji-
nou skládku, kde by se účtoval ne 330 Kč/tuna, 
ale 1100 Kč/tuna. Nastala by situace, že by se 
ukládání odpadu pro město neúměrně prodražo-
valo a navíc by se ani odpad nestíhal svézt. Takže 
si položme otázku. Třídíme odpad nebo se ho 
jen bezmyšlenkovitě zbavujeme? Zatím je stav 
takový, že pokud se situace nezlepší, budou TS 
Týnec nuceny zaměstnat další pracovníky na tří-
dění odpadu před jeho odvozem na skládky, což 
se projeví na fakturaci městu Týnec nad Sázavou 
a potažmo, ze strany města směrem k občanům, 

na výši ročních poplatků. Ale to by, dle stávají-
cího stavu, pravděpodobně nikomu nevadilo. 
Katastrofický, z výše popsaného, je trvalý stav 
v Chrástu osadě (na tzv. panelce), Podělusích-
-náves, Pecerady-Podhajský rybník, ale i jinde.                                                                 
3. Třídění papíru                                                                                                                                         
Mnozí občané si myslí, že v oblasti třídění toho-
to odpadu chovají v souladu s ekologií. Že stačí, 
když obaly (kartony) od televizí, praček, …, tedy 
velké kartony vhodí do kontejneru na papír. Že 
se do kontejneru vejdou, v případě pokud je ne-
rozloží, takové krabice mnohdy maximálně 1-2, 
je netíží. Proč by, oni přeci „třídí“. Že ostatní pak 
nemají možnost třídit, je nezajímá. 
4. Třídění plastu 
Viz. třídění papíru
5.  Ukládání objemného opadu na kontejnero-

vá stání  
Vzorový příklad. Občan mění v domácnosti 
kuchyňskou linku nebo jiný nábytek. Starý kus 
vynese na kontejnerové stání u domu. Tam ale 
nepatří. To nevadí, ať to za mne uklidí TS Tý-
nec, vždyť „od toho jsou“. A pokud jim to bude 
dlouho trvat, tak zavolám na město, ať to nechá 
uklidit. 
6.  Černé skládky všeho druhu je kapitola sama 

o sobě.
7.  Pneumatiky od aut, motorek a kol SM TS 

Týnec neodebírá.
Jaromír Diblík, ředitel TS

Podzim je tu a spolu s chladnými dny na-
stal čas pořádně roztopit kamna či kotel. Ať 
už doma topíme dřevem nebo uhlím, často 
přikládáme i další věci – od novinového pa-
píru po rozřezaná stará prkna. Věděli jste ale, 
že pálením některých materiálů se uvolňují 
do ovzduší látky, které mohou ohrozit naše 
zdraví? Ne? Tak koukněte na následující se-
znam, který vám napoví, čemu se při topení 
vyhnout. Seznam se bude hodit nejen těm, 
kteří se o své domácí teplo starají sami, ale 
i těm, kteří si jen tak rádi udělají venku ohý-
nek. 
Co do kamen nepatří (i když to často dobře 
hoří)
1.  Plasty a nápojové kartony. Z plastů i ná-

pojových kartonů se při hoření uvolňují 
toxické látky. Namátkou jmenujme styren, 

dioxiny, polyaromatic-
ké uhlovodíky, těžké 
kovy. Pokud přichází-
me do styku s takový-
mi látkami v ovzduší, 
zdravotní následky 
mohou mít i podobu 
poruch hormonálního 
či nervového systému 
– nebo rakoviny. Takže 

plasty a nápojové kartony raději do třídě-
ného odpadu.

2.  Starý nábytek, dřevotříska či natřená prk-
na. Tady je problém barva a další chemiká-
lie použité k ošetření dřeva. Kromě dioxinů 
se hořením může uvolňovat i vysoce toxic-
ký formaldehyd.

3.  Barevné časopisy. Zase ta barva. Ta tiskař-
ská obsahuje především těžké kovy. Papíru 
se nemusíte bát moc, pár kousků na podpal 
tolik škody nenadělá, ale větší množství ra-
ději hoďte do kontejneru na papír. Papír se 
velmi dobře recykluje a recyklací ušetříme 
nejen dřevo, ale i vodu a energii.

4.  Zbytky z kuchyně a zahrady. Tohle všech-
no patří na kompost nebo do bioodpadu. 
Třeba takové listí bychom sice neházeli 
do kamen, ale i při pálení na zahradě vzni-

ká množství nebezpečných emisí (oxid 
uhelnatý, dráždivé částice či karcinogeny).

5.  Nebezpečné odpady. Pálit baterie asi ni-
koho nenapadne, ale do kamen bychom 
neměli přikládat ani staré barvy, laky nebo 
léky. Ty patří do sběrného dvora – či do lé-
kárny.

6.  Pneumatiky. Při spalování pneumatik opět 
vzniká plejáda škodlivých emisí (karcino-
geny benzen a styren, oxid siřičitý, oxidy 
kovů) s negativními účinky na naše zdraví.

7.  Nekvalitní uhlí. Jeho spalováním dochází 
k produkci oxidu siřičitého, který má ne-
jen neblahý vliv na přírodu, ale i na lidské 
zdraví (poškození dýchacích cest).

Mgr. Eliška Kuťáková, ZO ČSOP Vlašim
ekoporadna@csop.cz, 317 845 169

technické služby – informace pro občany

Benzen, za kamna vlezem – článek ze seriálu Ekorada ze dne 1. 10. 2019

Český svaz ochránců přírody
Vlašim
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Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona 
č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejí-
cích zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes ozna-
čen elektronickým čipem.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku ko-
lem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa 
můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní 
datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data plat-
né, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se 
mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu 
provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným teto-
váním provedeným před 3. červencem 2011.

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí 
(ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběh-
nutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze pro-
káže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější moni-
toring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti 
postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč 
a závisí na typu čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 
300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je 
přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zaří-
zení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný 
a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů 
zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narod-
niregistr.cz/o-nas.php. Teprve po zaregistrování plní mikročip 
funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě 
zaběhnutí.

lm

povinnost čipování psů od 1. ledna 2020
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povinnost čipování psů od 1. ledna 2020

Tak je to zase tady. Prázdniny utekly jako 
voda a máme tu září. Do školky jsme letos 
přivítali 209 dětí v 9 třídách. Jedna třída je pro 
ty úplně maličké, dvouleté děti.

V pondělí 2. září je okolo školky živo. Ně-
které děti přicházejí s nadšením, už se ne-

mohly dočkat. Jiné jdou s velkými obavami. 
Tak, či tak, těšili jsme se na všechny. Starším 
i těm nejmladším se vším pomůžeme, protože 
i my chceme, aby se u nás všem líbilo. 

Nový školní rok přináší hned několik novi-
nek. Na děti z 1., 2. a 3. třídy čekalo překvape-
ní – nově zrekonstruované umývárny, které se 
nám moc líbí. Další novinkou v tomto škol-
ním roce je i obohacení našeho školního vzdě-
lávacího programu „Duhová cesta“ o chvilky 
s angličtinou. Metodiku přímo na míru k na-
šemu vzdělávacímu programu pro nás vytvo-
řila Marcela Krejčíková. Jde o krátké chvilky 
plné říkadel, písniček a pohybu, zařazované 
během dne. Naším cílem je, aby se děti sezná-
mily s cizím jazykem a vytvořily si základ pro 
výuku angličtiny v základní škole. 

Děti jistě potěší i používání ICT techno-
logií. Ve školce máme zatím k dispozici dvě 

interaktivní TV, na kterých děti zdokonalují 
své dovednosti a znalosti formou vzděláva-
cích her a výukových programů. Protože čer-
páme dotace z operačního programu VVV 
výzva Šablony I. a II., plánujeme v brzké době 
ještě pořídit do každé třídy notebooky s do-
tykovým displejem, které chceme využívat 
na výukové programy a rozvoj ICT inteli-
gence dětí. Vše v rozumné míře, protože stále 
platí, že základním kamenem dětského vývoje 
v předškolním věku zůstává přirozená HRA. 
A ta probíhá také venku, proto na naši zahra-
du přibyly nové prvky. I do budoucna počítá-
me s dalším vybavováním zahrady tak, aby se 
i vzdělávací aktivity daly realizovat co nejvíce 
právě v prostorách zahrady.

Naším cílem je, aby u nás ve školce byly děti 
šťastné!

Za kolektiv zaměstnanců Simona Koptišová

Co je nového ve školce

Začátek školního roku máme úspěšně za se-
bou, děti se „dovrtěly“ na židlích po krásně 
prožitých prázdninách a nás všechny čeká 
zase rok pilné práce. Do nového školní-
ho roku jsme přivítali 49 hrdých prvňáčků 
a do přípravné třídy, která je na naší škole 
horkou novinkou, bylo přijato 14 předškolá-
ků. Celkem vzděláváme 605 žáků. 

„Naše město, náš domov“ – to je téma toho-
to školního roku a zároveň i název projektu, 
který se bude prolínat všemi ročníky a před-
měty. Jeho výsledkem bude m.j.  i regionální 
učebnice, na níž spolupracujeme s ostatními 
školami v okolí (Netvořice, Neveklov, Krhani-
ce a Lešany), a která spatří světlo světa za dva 

roky. Již na ní pracujeme! 
Víte, kdo jsou Macayla 

a Emily?  To jsou dvě rodilé 
mluvčí z USA, které se nám 
podařilo získat letos v lednu, 
a které v každé třídě učí jednu 
hodinu angličtiny týdně. Naše 
škola i nadále pokračuje v na-
staveném trendu maximální 
podpory výuky cizích jazyků, 
nově i s důrazem na kon-
verzační zdatnost. Žáci jsou 
z této nové zkušenosti doslo-
va nadšeni, zeptejte se jich!

Cestování nás baví! Opět 
plánujeme zahraniční zájezdy 
do německy a anglicky mluví-
cích zemí. Pro žáky z 9. roč-
níků tentokrát připravujeme 
„poznávací“ pobyt ve Velké 
Británii bez studijního pro-
gramu, který jsme pro tento 
rok zrušili - jednak z důvodu 
přítomnosti rodilých mluv-
čích na škole a dále i proto, 

že věříme, že cenově dostupnějšího zájezdu 
se bude moci zúčastnit více dětí. Ke zkvalit-
nění výuky v rámci projektu „Brána jazyků“ 
nadále využíváme služeb společnosti Bri-
tish Council, což je společenství jazykových 
a pedagogických odborníků, kteří na základě 
pozorování a následného hodnocení dávají 
svá doporučení, co, kde a jak ve výuce zlepšit. 
Výsledky očekáváme v nejbližší době.

Každý má někdy těžkou chvilku. Novinkou 
tohoto školního roku jsou i služby školní psy-
choložky. Jednou měsíčně bude pravidelně 
docházet do školy na celý pracovní den a ob-
rátit se na ni může opravdu každý od „žáka 

v průšvihu“ až po rodiče, který si třeba jen 
chce vyslechnout názor odborníka, jak by 
mohl (ale nemusel!) postupovat při komu-
nikaci se svým „puberťákem“. Účast na výše 
zmíněných konzultacích je samozřejmě dob-
rovolná a škola v tomto případě pouze dopo-
ručuje možnost návštěvy. Termíny konzultací 
naleznete na www.zstynec.cz

 „Tak co bylo ve škole?“ Projekt elektronic-
ké žákovské knížky (EŽK) se oficiálně roz-
běhl 2. září, nicméně, na tomto místě rovnou 
prosím všechny rodiče o přiměřenou dávku 
trpělivosti a porozumění. Jde o něco podob-
ného jako je přechod „od vkladní knížky 
k elektronickému bankovnictví“. Na počátku 
stojí mnoho dětských nemocí na straně banky 
(školy) i uživatele (rodiče), ale jde bezesporu 
o pokrokové řešení, které klientovi (rodiči) 
přinese rychlejší a kvalitnější službu (okamži-
tou informaci o prospěchu dítěte, o docházce, 
aktuálně probírané látce apod…).  Jsem si jis-
tá, že společně to zvládneme!  

Je libo zpěv nebo pohyb? I tento rok na-
bízí škola širokou škálu zájmových činností, 
které jsou k dispozici již od října. (nabídka 
na www.zstynec.cz) Nadále budeme pokra-
čovat v pořádání vánočních a velikonočních 
výstav ve spolupráci školy a rodičů. Novin-
kou v letošních aktivitách je kroužek Rozin-
ka (ruční práce, šití, malování, vaření). Našim 
žákům chceme poskytnout i maximum vědo-
mostí, proto škola nadále podporuje všechny 
typy mimoškolních aktivit - besedy, přednáš-
ky, exkurze, účast na soutěžích, olympiádách 
a projektech. Prostor pro zapojení rodičů je 
samozřejmostí! Těšíme se na vás!

V novém školním roce přeji všem hodně 
úspěchů, klidu, pohody a vzájemného respektu.

Mgr. Barbora Hanáková

Co je nového ve škole ve školním roce 2019/2020
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Podpořit sounáležitost 
dětí a mládeže s regionem 
a rozvíjet jejich povědo-
mí o místní kultuře, hod-
notách a historii je cílem 
projektu „Benešovsko žije 
příběhy“. V rámci Místní-

ho akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) 
a v úzké spolupráci s Městem Benešov ho reali-
zuje společnost Posázaví o.p.s. Je určen pro žáky 
mateřských a základních škol. Jejich úkolem je 
zpracovat příběh o reálné či fiktivní, historické 
i současné osobnosti, zasazený do kulis Benešo-
va a jeho okolí. Školy je mohou zasílat do 30. 
listopadu 2019. „Smyslem projektu je podpořit 
u dětí jednak čtení, jednak také vlastní autor-
skou tvorbu. Nejsem tak skeptická, že by je to 
v dnešní době počítačů nezajímalo. Myslím si, 

že bez ohledu na to, jaká je doba, tak tvořivost, 
poznávání, možná i tajemno v dětech je, jde 
hlavně o to, jak to v nich nějakou vhodnou for-
mou rozpohybovat,“ řekla koordinátorka MAP 
Jana Čechová. Podle ředitelky společnosti Po-
sázaví o.p.s. Bohunky Zemanové se nejedná 
o soutěž, snahou je oslovit co největší počet po-
tenciálních dětských autorů.

Jedinou podmínkou příběhu je to, že jeho děj 
se bude odehrávat ve městě Benešově nebo jeho 
okolí. Žáci základních škol mohou napsat po-
vídku, pohádku, rozhovor, deník, básničku nebo 
jiný slohový či literární útvar v rozsahu maxi-
málně jedné strany A4. U dětí z nižších ročníků 
a mateřských škol může příběhy zapisovat pe-
dagog a žáci je mohou doplnit obrázky. Práce se 
budou hodnotit ve třech kategoriích: mateřské 
školy, 1. stupeň základní školy a 2. stupeň zá-

kladní školy. Každá škola může do dané katego-
rie nominovat až 10 žákovských prací. 

Deset nejzdařilejších prací z každé kategorie 
vybere porota složená ze zástupců Posázaví o.p.s., 
Města Benešova a Muzea umění a designu Be-
nešov. Členem poroty bude také známý český 
textař, spisovatel, publicista a benešovský pa-
triot Jan Krůta. Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhne v březnu 2020 a bude spojeno s au-
torským čtením. Autoři nejzdařilejších příbě-
hů dostanou drobné věcné ceny nebo knihu. 
Nejlepší práce budou vystaveny v Muzeu umě-
ní a designu v Benešově a vznikne z nich také 
tištěná, nebo elektronická publikace. 

Projekt „Benešovsko žije příběhy“ volně navá-
že na oslavy 800 let od založení města Benešo-
va, které se budou konat v roce 2020.

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

 

projekt „Benešovsko žije příběhy“ ukáže region pohledem školáků

V letošním školním roce naše Základní ško-
la v Týnci nad Sázavou nově otevřela příprav-

nou třídu. Tato třída 
je určena pro děti 
s odloženou školní 
docházkou. 

V pondělí 2. září 
jsme se tak poprvé 
setkali s dětmi a ro-
diči v prostorách naší 
duhové třídy, ve které 
se v průběhu roku bu-
deme snažit rozvinout 
všechny oblasti vývo-
je, které dítě potřebu-
je pro úspěšný vstup 

do 1. třídy. Přišlo 14 dětí a společnou básnič-
kou jsme zahájili školní rok. V průběhu prv-

ních dnů jsme se začali poznávat navzájem, 
naučili jsme se jména kamarádů, víme, jak se 
máme ve škole chovat. Rytmizujeme slova 
na slabiky, umíme určit počet slabik ve slově. 
Procvičujeme si v různých činnostech po-
znávání barev, počítáme do 5, orientujeme se 
na ploše – vpravo, vlevo, nahoře, dole… Zpí-
váme hezké písničky, baví nás modelování, 
kreslení i tělocvik. Je vidět, že děti se snaží 
a dělají velké pokroky.

Během roku nás určitě čeká spousta práce, 
ale i hraní a zábavy. Přeji dětem, aby se jim 
v přípravné třídě líbilo a chodily do školy 
rády.

Zuzana Krajánková,
třídní učitelka přípravné třídy

SvATOMARTINSký PRůvOd
Den konání akce: 11. 11. 2019
Začátek konání akce: 17.00 HODIN
Místo konání akce: hotel Týnec 
Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek
Akce pro celou rodinu, tradiční svatomartin-
ský lampionový průvod spojený s kulturním 
programem na podiu v zahradě Hotelu Týnec 
a opékáním buřtů, vstupné 30,-Kč osoba

MIkUlášSká BeSídkA v MOTýlkU
Den konání akce: 3. 12. 2019
Začátek konání akce: 17.00 HODIN
Místo konání akce: Mateřské centrum Mo-
týlek
Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek
Tradiční mikulášská besídka pro nejmenší děti 
spojená s mikulášskou nadílkou přímo od Mi-
kuláše, anděla a čerta. Vstupné 100 Kč/ dítě, 
člen MC 80 Kč /dítě

přípravná třída

Motýlek na podzim a v zimě nespí

Na jaře 2020 bude MC Motýlek pořádat druhý ročník  festivalu  
S lehkOSTí MOTýlkA

Chceme zachovat tradici a opět výtěžek z festivalu věnovat na dobrou věc.  
Letos to byl Nadační fond S lehkou hlavou, kterému jsme díky návštěvníkům festivalu 

mohli přispět částkou 22 714 Kč.

Tentokrát bychom rádi podpořili někoho konkrétního z blízkého okolí. Někoho, kdo po-
třebuje peníze na vozík, na asistenta, na speciální léky či pomůcky, na terapie...  

Své nominace a návrhy včetně zdůvod-
nění, proč právě ten  

Vámi navržený človíček pomoc potře-
buje, můžete posílat na mail Motýlku: 

info@mcmotylek.cz.

Za MC Motýlek Kateřina Pikousová
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johanka timplová vyhrála první 
cenu na festivalu poezie a před-
nesu seifertovy Kralupy

Jdou hlavou staré vzpomínky, 
člověk jim neodolá. Jde chlapec ve-
dle maminky a zítra začíná ško-
la… (Sbírka Maminka, Jaroslav 
Seifert)

Festival poezie a přednesu Sei-
fertovy Kralupy vznikl na počest 
básníka, držitele Nobelovy ceny 
Jaroslava Seiferta, který je po-
chován na kralupském hřbitově. 
Program během už 24. ročníku 
Seifertových slavností zahrnoval 
písemnou celorepublikovou li-
terární soutěž, kterou vyhodno-
tila odborná porota. První cenu 
ve své kategorii vyhrála rodačka 
z Týnce, Johanka Timplová, dva-
cetiletá vysokoškolačka a dce-
ra naší kastelánky Magdaleny. 
Tvorbě básní se věnuje už od 11 
let, a daří se jí to skvěle.  Ostatně 
posuďte sami. Vítězné básně bě-
hem slavnostního večera recito-
val Ondřej Pavelka.

lm

 
 

Srdečně vás zveme na dětské vánoční vystoupení 
 

 
 
 

Nevíte, co podniknout na druhou adventní neděli? 
Tak přijďte podpořit děti z pěveckého a dramatického kroužku 

pod vedením Mgr. Terezy Kadlecové. 
Sváteční atmosféru nám vykouzlí na sále nazdobené stoly 

se svíčkami a cukrovím,  
a také písně a pohádky, které ke každým Vánocům 

neodmyslitelně patří. 
 

                           
 

Vánoce pod taktovkou dětí v příjemném prostředí 
 

Kdy ? V neděli 8.12.2019 v 15:00 
Kde ?  Na sále společenského centra TÝNEC 

 
 

Stíny
Dívám se na tebe, ale nevidím tě.

V průzračném mléčném světle měsíce tvoje krémová kůže září,
ale já jako bych neměla zrak.

V tichu tápu v temných bezduchých uličkách, když mi jako múza u cesty 
ukazuješ kam odbočit, v divokém světle rakytníkového slunce

jsi jasnější než Večernice
a já jsem přitom slepá.

Snažím se číst v každé tvé nachově zbarvené poddajné žíle,
hýbají se jako hadi v blaženém tanci pod tenkou kůží tvého zápěstí

tvých paží, tvého krku, pokládáš mi dlaň,
bělostně křehké kosti sem a tam, na mou hořící tvář.

Tvůj dotyk tam je, a přesto jako kdyby nebyl.
Nečitelně tě cítím,

čtu tě jako knihu, v mně neznámém jazyce,
 se snahou, ale bez porozumění skoro hluše.

Mluvíš na mě, tvoje slova linou se místností jako zhmotňující se tóny 
naší oblíbený písničky.

Slyším tě, ale nerozumím,
jako kdyby smysl těch slov ztratil se někde hluboko v bouřce 7 moří.

Ze všech 7 divů světa jsi ten nejdivnější,
jako diva vystupující po vzoru Venuše z hněvu divokých řek.

Ztratila jsem se v kontextu tvých činů a v nesmyslnosti tvých slov. 
Jsem k tobě tak blízko, že cítím tvůj horký dech na své klíční kosti.

Jsem u tebe tak blízko, že do mě vidíš, a přesto já nedokážu přečíst nic.
Svaly se ti pod smetanovou hebkou kůží napínají jako struny na kytaře

když zvedáš ruku, abys mě pohladil po vlasech.
Pozoruješ mě svýma okrovýma očima, očima zapadajícího slunce 

a vycházejícího měsíce, očima malovanýma jako Monetovy lekníny, 
očima ohraničenýma jemnými tahy Coelinovy modři a podzimem

pod bělostnou čistotou kopretin, byť s jiskrami hrozícího pekla.
Ani nevím, jakou barvu mají tvoje oči,
a to by to prý měla být brána do duše.

Viděla jsem tě někdy? Jako reálně?
Když ti padají prameny vlasů přes obličej.

A když hladíš mě po vlasech a tvé tenké prsty se zamotávají 
do hurikánu,

slyším křičet tvoje kosti, ale stejně mi nepřijde, že jsi naživu.
Jsem tebou fascinována jako Leonardo Lisou

nebo jako gotičtí malíři Madonami.
I kdybych viděla všechny obrazy světa, nikdy by se to nevyrovnalo kráse 

toho momentu, kdy se na mě usměješ,
bílé zuby se mi zakusují do tenké kůže, až cítím železně nasládlou chuť 

červené živoucí tekutiny.
Jsi predátorem mé mysli a nepřítelem mého těla.

Jsi andělem své hlavy a pečovatelem svých starostí, ne těch mých.
Mám tě u sebe blízko zrovna tak, abych tě viděla.

Vidím tě a přitom ne.

Zahrada
Dala bych ti ze sebe celou svojí zahradu,

všechny ty rudý růže, co mi propichovaly plíce,
všechny květy karafiátů, narcisů, pivoněk a sasanek,

hlavu jsem měla plnou orchidejí a vlasy mi voněly po fialkách.
Zatímco jsem za uchem měla zastrčenou kopretinu

a přísahala, dala bych ti ze sebe pole slunečnic a máku,
až by z tý krásy oči přecházely,

kolem kostí se mi proplétal břečťan a v kůži mi rostly sedmikrásky.
Ráno jsem se oblékala do větviček šeříku a oči měla samou konvalinku,

místo slz mi po tváři tekly květy levandule,
a v rukou jsem třímala tulipány barvy zapadajícího slunce.

Dala bych ti ze sebe všechno, co by sis přál, 
celou svojí zahradu, kterou v srdci a v mysli nosím, ale nechci, aby 

květiny uvnitř mě někdo pošlapal…

Johana Timplová
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Jak jsme avizovali v létě, náš oddíl v září za-
čal nový rok působení v Týnci nad Sázavou 
a okolí. Za první měsíc už jsme stihli dvě 
vlastní akce (tradiční i výjimečné) a ještě se 
zúčastnili Dne v pohybu, kde jste si mohli 
vyzkoušet některé z nejlepších částí skaut-
ského života – spaní v hamakách nebo střel-
bu z luku. Co dalšího jsme v září podnikli, si 
můžete přečíst níže.

tÝneČtí sKaUti na MeZinÁ-
RodníM MistRoVstVí V tURi-
stiCKÉM ZÁVodĚ 

Nedílnou součástí života našeho skaut-
ského oddílu TYSAN je organizace a účast 
na turistickém závodu, zařazeném do seriálu 
Středočeský pohár, organizovaný Asociací 
turistických oddílů mládeže a Klubem čes-
kých turistů.

Turistický závod v sobě jedinečným způso-
bem kombinuje vytrvalostní přespolní běh, 
orientaci v prostoru, manuální zručnosti a vě-
domosti o přírodě a krajině. Závodník na trati 
ve volném terénu postupně překonává pře-
kážkovou část, lanový most, musí odhadnout 
vzdálenost vybraného bodu, zavázat předepsa-
né uzly, pomocí buzoly absolvovat orientačně 
složitou část, kde se umí ztratit i zkušení borci, 
a ještě správně určit sérii turistických značek, 
vybrané turistické pamětihodnosti a nakonec 
rozpoznat několik volně rostoucích dřevin. To 
vše v co nejkratším čase a s co nejmenším po-
čtem chyb. Každá chyba je trestána přidáním 
jedné minuty k výslednému času. 

Členové našeho oddílu se pravidelně účast-
ní jednotlivých závodů a poměřují své síly 
s ostatními skauty a turisty v Čechách. Le-
tos se po úspěšném projití náročným sítem 
závodů středočeského a celorepublikového 
mistrovství kvalifikovali tři naši členové až 
na vrchol sezóny, kterým je mezinárodní mis-
trovství. Vojtěch Oktábec (kategorie muži B), 
František Koloros (starší žáci) a Martin Mo-

litoris (nejmladší žáci) jako členové českého 
výběru, se 28. září utkali ve Vsetíně s nejlep-
šími borci z Česka a Slovenska. Organizátoři 
připravili pro celkem 200 závodníků tři tratě 
dlouhé 3 – 5 km dle kategorie. Jestliže trať 
nebyla z nejdelších, tak celkové převýšení více 
jak 300 metrů s prudkými klesáními a kame-
nitým terénem vzbuzovalo respekt, a o drob-
né oděrky a jiná zranění nebyla nouze. Ani 
v tak náročných podmínkách se naši členové 
neztratili. Martin skončil na 8. místě, Vojta 
na 10. a Fanda na 12. místě, přičemž ale za-
běhl 2. nejlepší čas na své trati. 

Začátkem listopadu začínáme novou sezó-
nu závodem Krajského poháru v Kralupech 
nad Vltavou. Držte nám palce, aby se nám 
v ní dařilo stejně jako v té uplynulé. Zároveň 
Vás všechny srdečně zveme na závod, který 
budeme organizovat v Týnci v dubnu příští-
ho roku. 

Za oddíl TYSAN, Peter

dRaČí lodĚ 2019
Jako každý rok, i letos už jsme se tradič-

ně zúčastnili závodu posádek dračích lodí 
na Nové Živohošti. Protože jde o náročné zá-
vody, vyžadující účast minimálně 21 (silných) 
jedinců, sestavujeme svůj tým nikoli pouze 
z týneckých skautů, ale sáhneme i do okru-
hu rodinných příslušníků, ověřených přátel 
a dalších siláků. Rozpohybovat dlouhou loď 
a dovést jí do několik set metrů vzdáleného 
cíle totiž vyžaduje pořádnou sílu a velkou vy-
trvalost.

Závody pro 21členné týmy odstartovaly 
v 11 hodin dopoledne. Náš „polo-skautský“ 
tým Bludišťáků vyrazil na první rozjížďku 
ve 12 hodin. Bohužel v této rozjížďce 5 lodí 

jsme se umístili na posledním místě, a tím 
pádem jsme šli automaticky do opravných 
jízd. 

Opravnou jízdu jsme jeli už za 40 minut, 
tak času na odpočinek nebylo mnoho. V této 
jízdě jsme se umístili na 3. místě o jednu de-
setinu (!) a zajistili si tak místo ve finále E 
(o 25. - 29. místo). Do své poslední finálové 
jízdy jsme se vrhli okolo 15. hodiny. V této 
jízdě jsme se dlouho drželi na čelních příč-
kách, ale i nám ke konci došly síly, a nakonec 
z toho bylo krásné 3 místo, 27 celkově.

Sice jsme letos nenavázali na loňské 5. mís-
to, ale to nám nemohlo zkazit krásný den 
a skvělou akci, jakou závody dračích lodí jsou. 
Zejména počasí se tentokrát povedlo na vý-
bornou, a tak nám trochu (někdy více než 
trochu) studené vody nemohlo zkazit náladu.

Určitě se na Kebuleho dračím podzimu se-
jdeme i příští rok.

Za oddíl TYSAN, Pavel

týnečtí skauti

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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POSÁZAVSKÉ ČTENÍ  
S JIŘÍM PEŠAUTEM

20. listopadu 2019 od 18 hodin

a jeho literárními a hudebními přáteli 
Martina Bittnerová, Zita Malaníková a Saša Niklíčková

ZVEME VÁS NA POSEZENÍ DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY

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

Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio záznam za úče-
lem prezentace města. Data mohou být zveřejněna v Týneckých listech a na 
webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného 
souhlasu. Návštěvníci akce souhlasí s pořízením zvukových a obrazových zá-
znamů. V případě nesouhlasu s fotografováním, kontaktujte prosím fotografa.  

pasování na čtenáře
Máme nové čtenáře. Každoroční slavnost 

uvádění dětí z druhých tříd do čtenářského 
stavu letos proběhla 18. října na týneckém hra-
dě. Hradní areál byl i místem hledání pokladu, 
na které se děti vydaly po splnění čtyř úkolů. 
Mezi ně patřilo třeba vyšplhat až do nejvyšší-

ho patra týnecké věže nebo naopak sestoupit 
do podzemních prostor po kamenných schůd-
kách, kde se podle dávné pověsti ukrývá černý 
kocour. Vyšplhat na věž klukům ani holčičkám 
problém nedělalo. Ale plnit úkoly v hradním 
sklepení, do kterého se schází po kamenném 

schodišti osvětleném svíčkami, to už je jen pro 
hodně odvážné. Týnecké děti to zvládly všech-
ny. Pak společně naučenou básničkou přivo-
laly pohádkové bytosti – královnu, rytíře, vílu 
i čarodějnici a pasování mohlo začít. „Všechny 
Vás vítám a jsem rád, že tady máme tak šikovné 
děti. Přeji Vám hodně pěkných knížek a spoustu 
zajímavých dobrodružství, které díky nim bu-
dete moci prožít,“ popřál dětem starosta měs-
ta Martin Kadrnožka. Školáci dostali knížku 
a sladkosti, rytíř následně každou dětskou hla-
vičku pohladil mečem A..., a noví čtenáři jsou 
tady. Příjemné čtení, milí druháčci.

lm

PŘEDSTAVENÍ KNIHY
ANNY SVOBODOVÉ

27. listopadu 2019 od 18 hodin
Milí čtenáři z Týnce a velmi širokého okolí,
srdečně Vás zvu na představení mé knihy  

adventního čtení pro rodiče dětem,  
prarodiče vnoučatům a vůbec...

Kdo máte chuť, přijďte si posedět a popovídat  
do milého prostředí naší městské knihovny. 

Ve středu 27. 11. v 18 hodin se máte možnost  
sejít s grafikem, tiskařem a vydavatelem  

Bohuslavem Šírem a s korektorkou  
Janou Marií Svobodovou,  

která byla zároveň i první čtenářkou.  

Jestli se vše vydaří, budu tam také já  
a těším se na Vás.  
Anna Svobodová

ZVEME VÁS DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA

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

Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio záznam za úče-
lem prezentace města. Data mohou být zveřejněna v Týneckých listech a na 
webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného 
souhlasu. Návštěvníci akce souhlasí s pořízením zvukových a obrazových zá-
znamů. V případě nesouhlasu s fotografováním, kontaktujte prosím fotografa.  
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Adventní neděle 1., 8. a 15. prosince 2019
od 14.00 hodin / hrad Týnec nad Sázavou

Srdečně vás zveme na vernisáž prodejní výstavy
První adventní neděle 1. prosince od 15.00 hod.

Adventní výstava 
malířů Posázaví

Pořádá Město Týnec nad Sázavou
Najdete nás na Facebooku Hrad Týnec nad Sázavou
Vstupné dobrovolné / Změna programu vyhrazena
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.

Závěr prázdnin s netopýrem
Letošní poslední prázdninová sobota patři-

la Ochotnickému divadelnímu festivalu. Tato 
tradiční akce uzavírá pohádkové léto na tý-
neckém hradu. Odpoledne plné písniček, po-
hádek, kouzel a šermu se i díky příjemnému 
počasí opravdu vydařilo. I na večerní předsta-
vení pro dospělé přišlo hodně diváků, a tak si 

naši ochotničtí kolegové z Kutné Hory po-
chvalovali příjemnou atmosféru.

Díky členům pořádajícího ochotnického 
spolku Netopýr, kteří zajistili festival organi-
začně a městu Týnec, které nás podpořilo fi-
nančně, jsme celou akci dobře zvládli.

  Jarka Raková, Divadlo Netopýr

poděkování
Chtěla bych moc poděkovat Zdeňku Korbelovi a Janě Kopkové za poskytnutí přechodného místa pro můj invalidní elektrický vozík. 

Velmi mi v mé tíživé situaci pomohli. Zároveň děkuji také pracovníkům odboru majetku Městského úřadu v Týnci nad Sázavou - paní 
Havránkové, Chroustové, panu Vrbatovi a Vilímkovi, za urychlené nalezení parkovacích prostor včetně zřízení přípojky pro tento vozík, 

který je pro mě nezbytným prostředkem. Ještě jednou moc děkuji všem a přijměte, prosím, mou pochvalu za tak lidský přístup.
Marta Bílá, Hodějovského 67

VÁCLAV STEJSKAL

6. listopadu – 6. prosince 2019 
v prostorách MěÚ Týnec

VÁS ZVE NA 
VÝSTAVU MALÍŘE

AKVARELY Z TÝNECKÉHO  KRAJE, PASTELY, ILUSTRACE,  
PEROKRESBY  Z TÝNECKÝCH KRONIK  Z LET  1950 – 1967

www.mestotynec.cz 
www.facebook.com/tyneckevlneni
Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio záznam za účelem prezentace města. Data mohou být zveřejněna  

v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.  
Návštěvníci akce souhlasí s pořízením zvukových a obrazových záznamů. V případě nesouhlasu s fotografováním, kontaktujte prosím fotografa.  
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Letošní rekondiční pobyt členů SZP a seniorů 
Týnec nad Sázavou se konal v Jeseníkách, v hote-
lu Paramon v Suché Rudné. Opět se jelo ve dvou 
termínech, od 25. srpna do 31. srpna 46 členů 
a od 

1. září do 7. září 44 členů, tzn. celkem se zúčast-
nilo 90 členů, jejichž průměrný věk byl 73,5 roku.

Ráno začínalo rozcvičkou, kterou u první sku-
piny vedla Jana Zídková, a u druhé Jana Voláko-
vá. Následovala snídaně a pak bylo volné dopo-
ledne, které účastníci využili buď k vycházkám 
do okolí hotelu, sběrem hub nebo odpočívali 
na terase před hotelem. Odpoledne se pak vyjíž-
dělo autobusem na výlety.

V pondělí to bylo na Ovčárnu, odkud ti zdatní 
vykročili na vrchol Pradědu, někteří dorazili na

„Barborku“, kde se občerstvili, a zbytek zůstal 
poblíž parkoviště, kde stál náš autobus.

V úterý jsme jeli na přečerpávací elektrárnu 
Dlouhé stráně, kde nás náš průvodce nejdříve 
v informačním centru seznámil s tímto dílem 
a shlédli jsme tam i film, pak jsme v podzemí 
prošli tunelem do rozvodny a nakonec nás au-
tobus vyvezl nahoru na parkoviště, odkud jsme 
vystoupali po schodech až k horní nádrži, která 
leží v nadmořské výšce 1350 metrů.

Ve středu jsme vyjeli k našim sousedům do Pol-
ska, do městečka Glubczyce, a při cestě zpět jsme 
se zastavili v Karlově Studánce, horské lázeňské 
obci pod Pradědem s nádhernou přírodou a krás-
nou typickou architekturou.

Ve čtvrtek jsme pak navštívili v Jiříkově „Pradě-
dovu galérii“ a prohlédli si vystavené vyřezávané 

sochy, betlémy, jak uvnitř, tak i pod širým nebem. 
Při zpáteční cestě byla ještě zastávka v Nové Vsi, 
kde se v rekreačním areálu nachází vyhlídková 
věž, z jejíhož ochozu ve výšce kolem 27 metrů lze 
za dobré viditelnosti pozorovat pohoří Beskyd 
a Vysoké Tatry.

Pátek pak každý prožil dle svého programu.
Několik večerů se účastníci sešli ve společenské 

místnosti, aby si zazpívali za kytarového dopro-
vodu Olgy Vrané a jejího bratra, pana Vrňáka.

A pak již přišla sobota, den našeho odjezdu 
a návrat do všedních dnů.

Chci poděkovat všem, kdo přispěli svoji čin-
ností ke zdárnému průběhu této akce, předně 

pak paní Zdražilové a Vrané, a také řidiči panu 
Peškovi, který opět odvedl perfektní výkon a do-
vezl nás vždy do našeho cíle. Takže Jeseníky adie 
a těšme se na příští rok.

Sledujte proto vývěsní skříňky proti Lidlu 
a OD Hruška, kde budete informováni.

 Jiřina Kafková

Stalo se to 11. dubna 1943 ve večerních hodi-
nách. Byla slyšet střelba blízko týneckého mlýna.

Na dveře domu u Balejů, kde jsme ve válce 
bydleli, zabouchali Němci a poručili mi, abych 
okamžitě šel s nimi. Nebrali ohled ani na to, 
že moje žena právě doma, za pomoci tehdejší 
porodní báby paní Havlíkové, rodila. Nevěděl 
jsem proč, a kam mě vedou. Došli jsme ke mlý-
nu, kde ležel zastřelený muž. Ihned jsem po-

znal pana Vodrážku. O kus dál stál jeho vozík, 
na němž byly malířské potřeby a nářadí. Němci 
mi poručili odklidit zastřeleného, a tak jsem jej 
na zádech musel odnést do márnice ke kostelu. 
V té době se hledal francouzský zajatec z Le-
šan, kterému se podařilo utéct, a Němci stříleli 
na každého, kdo se po setmění objevil na ulici. 
Z vyprávění paní Vodrážkové jsem se pak do-
zvěděl, že tehdy její muž právě bílil místnosti 

ve mlýně a dostal za to dva malé pytlíky mou-
ky, které si odvážel mezi malířskými potřebami 
na vozíku. Němci pana Vodrážku „hajlovali“, 
avšak ten začal utíkat, a tak po něm střelili.

Paní Vodrážková zůstala sama s tříletým syn-
kem Jirkou. Tento přetěžký osud nesla statečně, 
živnost vedla nadále sama. 

Jana Dřízhalová  
dle vyprávění svého tatínka Václava Stejskala

jeseníky 2019

o panu Vodrážkovi, týneckém lakýrníkovi a malíři pokojů
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oslavy 90. výročí jaWY

na návštěvě u jubilantky

V sobotu 17. srpna oslavila Jawa 90. výročí 
zahájení výroby motocyklů této značky. Již 
v 9 hodin, kdy akce měla dle programu za-
čít, bylo parkoviště proti hale dosti zaplněné 
a stále přijížděli další a další účastníci, kterým 
pořadatelé určovali, kde zaparkují. Celkem 
jich bylo asi tisíc, takže všechna vyhrazená 
parkoviště se zaplnila a motorky byly všude. 
Na chodníku od lávky podél haly až k bývalé 
staré vrátnici, na všech parkovištích, a kde se 
dalo.

Oficiální zahájení provedl ředitel pan Fran-
tišek Hruška.

Na nádvoří byly k vidění ty nejstarší stroje 
a automobily. A bylo na co se dívat. A že jsou 
funkční, dokázal jeden majitel, když po na-
startování se po nádvoří rozburácel jeho stroj.

U vchodu na nádvoří pak neunikl pozornos-
ti návštěvníků dřevěný model Jawy 250 „Pé-
ráka“, z 22 druhů dřeva. I počasí přálo, a tak 
si všichni užili nezapomenutelnou sobotu, 
protože si myslím, že tolik lidí se na Brodcích 
najednou nikdy nesešlo. Mohli jsme slyšet 
při konverzaci nejen češtinu, slovenštinu, ale 
i němčinu a ruštinu.

Také o prohlídku expozice motocyklů 
v JAWA muzeu a vybraných provozů byl vel-
ký zájem.

Při této akci proběhl také křest knihy „90 let 
výroby motocyklů značky Jawa ve fotografii“,

kterou si přítomní mohli zakoupit.
Akci pak zakončila spanilá jízda s cílem 

na Masarykově náměstí v Jílovém u Prahy, 
jejíž účastníky zdravili přihlížející podél cesty.

A co říci závěrem? Tato akce ukázala, co 
Jawa má svých příznivců. A logo Jawy, které se 
tyčí na budově, bude již z dálky zdravit napří-
klad vodáky, kteří po Sázavě projíždějí kolem.

Jiřina Kafková

U příležitosti životního jubilea 90 let navštívily 
v sobotu 14. září zástupkyně SZP  

a seniorů Týnec nad Sázavou svoji členku  
Ludmilu Lerchovou, aby jí poblahopřály a předaly 
dárky od spolku. Zavzpomínaly jsme na uplynulá  
léta a nyní již jen fotografie věnovaná na památku

bude připomínat milé podvečerní posezení 
u jubilantky.

Za SZP a seniorů Týnec nad Sázavou Jiřina Kafková

poděkování a blahopřání
uveřejňujeme 

ZdaRMa

své příspěvky můžete zasílat na:
radnice@mestotynec.cz
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spolek Cesta Česka společně s Klubem českých  
turistů slavnostně otevřel poutní cestu Blaník-říp

jubilejní pochod přes čtyři zámky

Cesta Česka, spolek věnující se české tra-
dici, ve spolupráci s Klubem českých turistů 
(KČT) představuje Poutní cestu Blaník-
-Říp. Cesta byla slavnostně otevřena v neděli  
13. října 2019 v prostorách bývalého refektá-
ře Sázavského kláštera. Trasa propojuje dva 
bájné a historicky důležité vrcholy v České 
republice, je rozdělena do sedmi etap a měří 
necelých 190 kilometrů. Putování začíná 
v obci Louňovice pod Blaníkem, pokračuje 
převážně po vyznačených turistických cestách 
a končí na hoře Říp pod rotundou svatého 
Jiří. Závěrečná část trasy vede z obce Ctině-
ves, kudy vedla též cesta praotce Čecha a kde 
se již každoročně koná Pouť Českého Anděla.

Začátek cesty se nachází v informač-
ním centru obce Louňovice pod Blaníkem, 
ve kterém poutník obdrží potřebné infor-
mace, mapu a Poutníkův deník. Poté se vydá 
po trase vyznačené 54 tabulkami s QR kódem 
a rozdělené do sedmi etap. Mezi hlavní místa 
zde patří například hora Blaník, Český Štern-
berk, Sázava, Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, 
Mělník a Říp. Každá etapa v sobě zahrnuje 

téma k zamyšlení, které si lidé obvykle kla-
dou v každé době bez ohledu na to, jakého 
jsou vyznání, či kultury. Chůze zbavuje člo-
věka napětí a napomáhá zklidnění. Každý má 
volbu zvolit si vlastní tempo a návodné otáz-
ky mu pomáhají udržet si záměr. 

„Je známo, že jsme národem milujícím turis-
tiku. Naše putování propojuje dvě nejznámější 
a nejdůležitější české hory, tedy horu Blaník se 
symbolikou ochrany a Říp představující zrod, 
počátek. Poutník navštěvuje místa, která jsou 
neodmyslitelně spjatá s českými dějinami a zís-
kává tak nový pohled na svou zemi a společnost, 
ve které žije,“ řekl Jindřich Chmelař, předseda 
spolku Cesta Česka. „Navíc je poutníkovi dána 
možnost lépe poznat sebe sama, zpracovat si 
určitá témata, utřídit si myšlenky či odpovědět 
si na otázky, týkající se jeho vztahu k ostatním 
i k sobě. Chůze krajinou mu v tomto úkolu po-
máhá a právě tento aspekt je to, co odlišuje tu-
ristiku od putování. Máme radost, že se podařilo 
tuto poutní cestu otevřít pro veřejnost,“ dodal 
J. Chmelař. O důležitosti turistických tras 
v České republice pohovořil na slavnostním 
otevření mimo jiné též Pavel Přílepek, před-
seda Rady značení v Klubu českých turistů.

Jana Cenefelsová 

Nejstarší turistický pochod v České republi-
ce, dálkový pochod Přes čtyři zámky, pořáda-
ný KČT Týnec nad Sázavou, měl již 55. roč-
ník. Pochod byl zařazen do akce Středočeská 
desítka, a tak se do Týnce dostavili účastníci 
z mnoha koutů Čech a Moravy. Na pěti tra-
sách různých délek se těšili z podzimního 
sluníčka a pěkné krajiny. V cíli je čekala turi-
stická vizitka vydaná k tomuto výročí, diplom 
a buton (placka). 

Marie Šlesingerová,  
KČT Týnec nad Sázavou
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Dne 28. září se uskutečnil už 9. ročník této 
úspěšné sportovní akce, pořádané z pověření 
Středočeské krajské asociace sportu pro všech-
ny, Odborem sportu pro všechny Tělovýchovné 
jednoty Týnec nad Sázavou, s finanční podpo-
rou ČUS Sportuj s námi. Dále ve spolupráci 
s Městem Týnec nad Sázavou, a to za podpory 
z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 
projektu Týnec nad Sázavou – Zdravé město 
pro všechny.

I letos nás měl Svatý Václav rád a nezklamal. 
Kromě malé spršky bylo příjemné počasí, a to 
už je polovina úspěchu zaručená. O druhou po-
lovinu se zasloužilo cca 70 organizátorů, spor-

tovních nadšenců z převážně 
týneckých spolků. 

Jako posilu a tahák hlavně 
pro děti, jsme opět pozvali 
děvčata z Jezdeckého areálu 
Čtyřkolák s poníky, a z Eco-
tours Praha přijeli dva šikovní 
hoši s vozítky segway. Po loň-
ské, hodně úspěšné premiéře, 
jsme je letos chtěli pozvat 
znovu. Stálé fronty na par-
kovišti, kde byla postavená 
dráha, nás přesvědčili o tom, 

že to byla dobrá volba. Celkem bylo zastou-
peno 10 sportovních klubů a firem – TJ a FK 
Týnec nad Sázavou, týnečtí rybáři a hasiči, 
taekwon-do škola Hwa-Rang , TJ JAWA Pe-
cerady, Bisport, skautský oddíl Tysan, Jezdecký 
klub Čtyřkolák a Ecotours Praha. Instruktoři 
z těchto spolků poskytovali celé sobotní odpo-
ledne informace a zajišťovali bezpečnost spor-
tující veřejnosti na 23 stanovištích. Na stadionu 
si účastníci mohli zahrát fotbal, discgolf, soft-
ball, petanque, kroket a mölkky, v kempu stří-
leli z luku a vzduchovky, hráli woodball, jezdili 
na ponících, pedalech, kanoích, raftech a pad-
dleboardu, chodili na chůdách, špalcích a dvoj 
až čtyřlyžích, skákali v pytlích i velkých vacích, 
posilovali na TRX systémech a slide podlož-
kách. V tzv. "půjčovně" si vyzkoušeli několik 
druhů drobného náčiní, které běžně používají 
instruktoři ve cvičebních hodinách. Hlavně 
ženy a dívky mohly využít testování pleti, a na-
koupit si ve dvou stáncích s kosmetickým sorti-
mentem a potravinovými doplňky. 

Celkem 100 dětí si v ORIentačním ZÁvodě 
ROdin otestovalo znalosti o sportovním ná-
činí. V průběhu odpoledne vzniklo uprostřed 
kempu travnaté pódium, kde vystoupily s pó-
diovými skladbami sportovní skupiny z oddílů 
sportovní gymnastiky, tanečního aerobiku dětí 
Čiperky a taekwon-do.  Raritou byl úlovek 
na stanovišti rybářů, kdy se hned v úvodu po-
dařilo při ukázce nahazování chytit 12 kg kap-
ra. Potom, co si ho děti prohlédly, skončil opět 
ve vodách Sázavy. 

Ač se Náklí nezdálo příliš zaplněné, také 

i vzhledem k ostatním zajímavým aktivitám 
v okolí, je výsledek návštěvnosti potěšující. Cel-
kem naše „pokladní“ zaznamenaly 430 přícho-
zích, z toho 233 dětí a „pár“ dětí, které prošly 
bez zaregistrování. Rekord to sice není, ale ur-
čitě se nemáme za co stydět. 

A nakonec - při odchodu si nikdo nestěžoval, 
všichni jenom chválili, takže díky všem za pří-
jemné, aktivně prožité odpoledne a určitě se 
za rok sejdeme již podesáté.

Věra Junová

den pohybu a zdraví 

středočeská krajská asociace 
sportu pro všechny 

Malí rybáři na dni pohybu a zdraví
I letos jsme se zúčastnili akce 

Den pohybu a zdraví, kde jsme 
reprezentovali naší organizaci 
a kroužek malých rybářů MO 
ČRS Týnec nad Sázavou. Hlav-
ním úkolem bylo předvést dětem 
rybolovné techniky, ryby, živoči-
chy a rostliny na naší řece, tak jak 
je známe z dostupné literatury. 
Díky pořádání v Náklí jsme měli 
možnost nahodit do řeky a zkusit 
něco ulovit, což se díky kvalitním 

boilie od Pepy Šneberka alias Pepy od Sázavy 
podařilo. Pro ukázku jsme chytili kapra o délce 
86cm a váze 12kg, dále jelce tlouště a svoji ma-
lou rybu dostal příležitost ulovit si malý i velký 
zájemce.  Pokud zvládl i vědomostní test, odmě-
nou mu byl dárek od sponzorů. Zájem byl vel-
ký. Chtěl bych touto cestou zároveň poděkovat 
Českému rybářskému svazu, MO ČRS Týnec 
nad Sázavou a Josefu Šneberkovi za drobné od-
měny.

www.malirybaritynec.webnode.cz
Přemysl Černušák
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V sobotu 26. července jsme se v odpo-
ledních hodinách sešli na plážovém hřišti 
a uspořádali na písku volejbalový turnaj smí-
šených družstev. Na vzájemné měření sil jsme 
poskládali šest dvojic, které se utkaly systé-
mem každý s každým. Za krásného počasí, 
kdy nás sluníčko moc nešetřilo, jsme se od za-
čátku pustili do zajímavých výměn. Jednotlivé 
zápasy jsme hráli na jeden set do jedenadva-
ceti bodů, a tak se utkání rychle střídala. Než 
jsme si stačili mezi zápasy trochu oddechnout 

a probrat nejen zážit-
ky ze hry, ale i z pro-
bíhajících prázdnin, 
tak jsme šli zase měřit 
síly s dalšími soupeři. 
Nicméně v horkém 
počasí nám tento mo-
del vyhovoval. 

V písku se nejví-
ce dařilo Martino-
vi Prokešovi, který 
měl výsostné právo 
si jednotlivé zápasy 
zahrát vždy s jinou 

spoluhráčkou. A tak nebylo divu, že se mu 
dařilo na jedničku. I děvčata byla nadšená 
a všechna se mohla radovat z celkového ví-
tězství.  

Po vyhlášení výsledků si pár nadšenců ještě 
dopřálo pár výměn na plážáku a zbytek party se 
už těšil na oheň a opékání buřtů.  Z něj měli ra-
dost zejména naši fanoušci z řad dětí. 

S koncem léta jsme už začali vyhlížet dal-
ší mistrovské zápasy nové sezóny okresního 
poháru. První volejbalové výměny sved-

ly mixy na turnaji v Čerčanech v sobotu  
12. října. O den později se uskutečnil v tamní 
tělocvičně rozřazovací turnaj žactva, kde náš 
tým rovněž nechyběl. Okresního poháru jsme 
se dočkali i v Týnci nad Sázavou. V sobotu  
19. října 2019 od 9 hodin ho pořádaly ve spor-
tovní hale naše juniorky. A hned v neděli se 
dočkalo soubojů pod vysokou sítí i naše mlad-
ší žactvo, které se vydalo do Říčan. V tamní 
hale pořádal domácí Spirit turnaje modrého 
a červeného minivolejbalu, kde jsme v obou 
kategoriích měli hojné zastoupení.  Jediní kdo 
si ještě budou muset počkat a budou mít víc 
času na potrénování, jsou naše nejmladší vo-
lejbalové naděje. Ty se svého turnaje ve žluté 
a oranžové kategorii minivolejbalu dočkají až 
v neděli 17. listopadu 2019, kdy se představí 
rovněž v Říčanech. To už budou mít za sebou 
druhé kolo OP v Postupicích naše mixy.  Pev-
ně věříme, že vstup do nové sezóny se nám 
podaří a zkusíme navázat na dobré výsledky 
z loňského měření sil. Výsledky přineseme 
v dalším vydání Týneckých listů.

  Za VK Týnec nad Sázavou, 
Jaromír Kuchta 

příprava na novou volejbalovou sezónu

Přípravu na novou sezónu jsme si na konci 
prázdnin zpestřili volejbalovým turnajem smí-
šených družstev 4+2.  I letos jsme přijali pozvání 
na Memoriál Marka Šupky na Popovické sako 
2019, kam jsme se vydali obhajovat stříbrnou 
příčku z předešlého ročníku. Turnaj měl opět 
kvalitní obsazení, což dokazovalo všech osm 
přihlášených družstev. My jsme s velkými ambi-
cemi do Postupic neodjížděli. Spíš jsme si chtěli 
volejbal užít, vyměnit halu za venkovní prostře-
dí a především zase vidět naše kamarádky a ka-
marády z ostatních týmů.  

Ve čtyřčlenné skupině jsme se mohli těšit 
na staré známé z Okresního poháru, tým Bene-
šov B, benešovské Harcovníky a votický Zemský 
Hřebčinec. Benešovské béčko nám mělo co vra-
cet, neboť na loňském turnaji jsme jej v přímém 

souboji o postup ze skupiny dokázali porazit.
I letos jsme začali na jedničku a po prvním 

setu se ujali vedení. Ve druhé sadě se ovšem Be-
nešáci rozehráli a my jim byli spíše sparingpart-
nery. V setu jsme uhráli sotva třináct bodů, a to 
nám nestačilo ani na lepší vzájemnou bilanci 
z tohoto zápasu. Což nás později mohlo mrzet. 
Náladu jsme si ovšem napravili v dalším průbě-
hu turnaje. Nejdřív nás vyzval k souboji Zemský 
Hřebčinec. Zápas to byl zajímavý, ve hře pře-
važovala dobrá hra obou týmů spíše v poli než 
na síti, a tak o dlouhé výměny nebyla nouze. 
V těch jsme měli více ze hry my, a proto jsme 
se mohli radovat z celkového vítězství. Další vy-
rovnaný souboj se dal čekat s Harcovníky. V po-
sledním zápase ve skupině jsme se opět spoléha-
li na dobrý příjem a soupeře nechali na síti spíše 
vyniknout. To se jim moc nedařilo a my sbírali 
bod za bodem. Nakonec z toho bylo překvapi-
vé vítězství a pro nás šance jít do boje o stupně 
vítězů dokonce z prvního místa. K tomu jsme 
ovšem potřebovali, aby Har-
covníci vzali Benešovu B 
alespoň jeden set, což se na-
konec nestalo. A tak jsme šli 
bojovat o třetí příčku na tur-
naji.  

O bronzový stupínek jsme 
se utkali s týmem z Bystřice. 
V zápase šlo spíš o to, komu 
zbylo v horkém sobotním 
odpoledni více sil. Na rozdíl 
od základních skupin se hrá-
ly zápasy o umístění na dva 
vítězné sety, což bylo trochu 
strašákem pro obě družstva. 

Nám se podařil vyhrát první set, ale ve druhém 
setu jsme v půlce nemohli otočit jedno posta-
vení. Naštěstí to byl jen krátkodobý výpadek 
a Bystřici jsme před samotnou koncovkou do-
kázali bodově dostihnout. Soupeře to trochu 
rozhodilo, čehož jsme rádi využili a vytouže-
ného pohárku za třetí místo se nakonec dočka-
li.  

Před vyhlášením jsme nepohrdli koupelí 
v přilehlém rybníku, jestli se tomu dá tak říct, 
a pak už si užívali večerní posezení u ohně a ky-
tar.  

Po povedeném turnaji se těšíme na začátek 
Okresního pohárů mixů. Pro nás to bude trochu 
delší čekání, neboť v prvním kole máme pauzu. 
Pro nás se sezóna otevře až v sobotu 16. listopa-
du 2019 v Postupicích. Budeme rádi, když při-
jdete povzbudit náš tým. Na všechny zápasy jste 
srdečně zváni. 

Nadšenci z Kostelce

Kosteláci na popovickém saku 
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Kalendář akcíTýnecko
listopad
4. 11. SeBeOBRANA – SeMINáŘ 17:30
Od 17.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ. Přednášející: Sanchin Dojo Benešov. www.sanchindojo.cz
4. 11. SPIRITUAl kvINTeT 20:00
Koncert legendární folkové skupiny. Vstupenky v předprodeji v Informačním centru TÝNEC; 775 290 032; ic@centrumtynec.cz; www.
centrumtynec.cz; Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum; Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.
11. 11. SvATOMARTINSký PRůvOd 17:00
Akce pro celou rodinu, tradiční svatomartinský lampionový průvod spojený s kulturním programem na podiu v zahradě Hotelu Týnec 
a opékáním buřtů, vstupné 30,-Kč osoba. Místo konání akce: Hotel Týnec. Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek.
13. 11. TRANSfORMATIvNí kOUČINk S MARcelOU: UNd ANd e… A cO dál? 17:30
Anotace: KURZ RADOSTI A ŠTĚSTÍ 2019 aneb STRES a co s ním, VZTAHY a KOMUNIKACE, TVORBA a TOUHY. Užívat 
si a těšit se na TEĎ, či také Koučink TVORBY i KAŽDODENNÍCH STAROSTÍ, pro HEZKÉ VZTAHY, ke ZDRAVÍ, POHODĚ 
a RADOSTI, ke KLIDU i ke ŠTĚSTÍ. Cena: 1.200,-/4 setkání
Místo konání: vždy ve STŘEDU od 17,30 – 18,30 h; v termínech 13/11 a 11/12 2019 ve Společenském centru Týnec; REZERVACE: 
Marcela Krejčíková, tel. 728 485 227, email: krejcikova@akkrejcik.cz , www.jazykykrejcikova.cz ; fb: Jazyky Marcela Krejčíková
14. 11. PORUČík Z INIShMORU 19:00
Martin McDonagh, v současnosti jeden z nejúspěšnějších mladých anglicky píšících autorů, se tentokrát rozhodl napsat ryzí komedii. 
Černou jako kočka, co vám v noci přejde přes cestu. Příležitost pro 4 skvělé herce a jednu vynikající herečku, aby tuto komedii proměnili 
v ďábelskou grotesku, při které se budete válet smíchy. Hrají: Igor Chmela, Jan Dolanský, Ladislav Hampl, Saša Minajev, Linda Rybová.  
Délka představení: 90 minut bez přestávky. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum; Vstupenky v předprodeji v Informačním 
centru TÝNEC; 775 290 032; ic@centrumtynec.cz; www.centrumtynec.cz; Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum;  
Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.
14. 11. TýNec PRO 50 TISíc OBYvATel - vIZe A SNY ING. JANeČkA 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Martina Šejbla, DiS. Přednáška se koná tradičně  
od 17.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.
16. 11. dISkOTÉkA S hOvORkOU  21:00
DJ Hovorka - moderátor rádia Kiss. Vstupné 100,-  Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum. Pořadatel. ALTUM HR, s.r.o.
19. 11. WORkShOPY PRO děTI 6-9 leT v ceNTRU SPIRálA 9:00
Rodiče, děláte maximum, a přesto se něco u vašich dětí nelepší?
Co využít komplexní systém propojení levé a pravé hemisféry, a tím zlepšení schopnosti učení, soustředění, tvořivosti. 
Hravou formou, 5 workshopů s názvem Země Nezemě. Více informací a přihlášky na: www. vyléčení. info či na tel.: 603710295
23. 11. (PŘed) váNOČNí TURNAJ SMíšeNých dRUŽSTev 13:00
Volejbalový turnaj smíšených družstev 4+2 za účasti minimálně pěti družstev. Vstup zdarma.  
Místo konání akce: Sportovní hala v ZŠ Týnec nad Sázavou. Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou.
23. 11. cZech IT – kŘeST AlBA 19:00
V sobotu 23. 11. pokřtí dlouho připravované album TO THE STARS. Můžete se těšit na světelnou show, speciální hosty,  
a také samozřejmě na nové CD. Ve Společenském centru Týnec.
27. 11. váNOČNí kONceRT václAvA hYBše S ORcheSTReM 19:30
Vánoční koncert Václava Hybše a Kateřiny Brožové. Předprodej vstupenek v informačním centru Týnec a v síti ticketstream. 
Ve Společenském centru Týnec nad Sázavou.
30. 11. 2. kOlO OkReSNíhO POháRU ŽeN ve vOleJBAle 9:00
Mistrovské zápasy okresního poháru ve volejbale žen za účasti týmů VK Týnec nad Sázavou A, VK Týnec nad Sázavou B, TJ Kunice  
a Sokol Kácov. Vstup zdarma. Místo konání akce: Sportovní hala v ZŠ Týnec nad Sázavou. Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou.
30. 11. kABáT RevIvAl 21:00
Ve 21:00 předkapela SPB a od 22:30 Kabát revival. Vstupné 200,-. Ve Společenském centru Týnec.
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30.11. ROZSvěceNí váNOČNíhO STROMU 16:00
Program od 16.00 hodin, v 17.00 hod. rozsvícení stromu. Vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, živá hudba.

pRosineC
1. 12. AdveNT NA hRAdě v TýNcI - 1. AdveNTNí Neděle 14:00
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví, 15:00 vernisáž Výstavy umělců Posázaví; 16:30 Advent s flétnou a písničkou - 
vánoční koncert ZŠ Týnec. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou a Hrad Týnec nad Sázavou
3. 12. MIkUlášSká BeSídkA v MOTýlkU 17:00
Tradiční mikulášská besídka pro nejmenší děti spojená s mikulášskou nadílkou přímo od Mikuláše, anděla a čerta. Vstupné 100 Kč/ dítě, 
člen MC 80 Kč/dítě. Místo konání akce: Mateřské centrum Motýlek. Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek.
5.12. MIkUláš S ČeRTY A ANdílkY NA hRAdě 17:00
Rozdávání dárků dětem, dětská disco, opékání buřtíků, soutěž o nejlepší čertovský a andělský kostým. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 
a Hrad Týnec nad Sázavou
7. 12. 3. kOlO OkReSNíhO POháRU MIXů ve vOleJBAle 9:00
Mistrovské zápasy okresního poháru ve volejbale smíšených družstev 4+2 za účasti týmů VK Týnec nad Sázavou, TJ Zbořený Kostelec, 
Sokol Benešov B, Sokol Postupice, VK Nespeky. Vstup zdarma. Místo konání akce: Sportovní hala v ZŠ Týnec nad Sázavou.  
Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou 
8. 12. AdveNT NA hRAdě v TýNcI - 2. AdveNTNí Neděle 14:00
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví, 15:00 pohádka pro děti - Dřevěné divadlo - Klaunské Vánoce; 16:30 Vánoce 
s pasáčky vepřů - adventní koncert skupiny Subulcus. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou a Hrad Týnec nad Sázavou
11. 12. TRANSfORMATIvNí kOUČINk S MARcelOU: UNd ANd e… A cO dál? 17:30
Anotace: KURZ RADOSTI A ŠTĚSTÍ 2019 aneb STRES a co s ním, VZTAHY a KOMUNIKACE, TVORBA a TOUHY. Užívat 
si a těšit se na TEĎ, či také Koučink TVORBY i KAŽDODENNÍCH STAROSTÍ, pro HEZKÉ VZTAHY, ke ZDRAVÍ, POHODĚ 
A RADOSTI, ke KLIDU i ke ŠTĚSTÍ. Cena: 1.200,-/4 setkání
Místo konání: vždy ve STŘEDU od 17,30 – 18,30 h; v termínu 11/12 2019 ve Společenském centru Týnec; REZERVACE:  
Marcela Krejčíková, tel. 728 485 227, email: krejcikova@akkrejcik.cz, www.jazykykrejcikova.cz ; fb: Jazyky Marcela Krejčíková
12. 12. TýNecká GYMNASTIkA 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na besedu, kterou povede Jana Zídková. Beseda se koná tradičně od 17.30 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.
15. 12. AdveNT NA hRAdě v TýNcI - 3. AdveNTNí Neděle 14:00
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví, 14:00 Vánoční dílny pro děti, výroba svíček, zdobení perníčků; 16:00 vyhlášení 
soutěže o nej zabalený dárek; 17:00 Vánoční koncert skupiny Agnatha v rotundě; Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou  
a Hrad Týnec nad Sázavou
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Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 

  tÝneCKÝCH listŮ 
je v pátek 22. listopadu 2019. Tento termín je závazný.

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 31.12.2019. bližší informace na prodejně

rychlost až 30/30 Mbps

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

OBSLUHA CNC  
STROJŮ

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

inzeráty posílejte na radnice@mestotynec.cz
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Prodej:
•  Stavební parcela s obyvatelnou a zařízenou chatkou, Krhanice 

(kompletní stavební připravenost vč. všech IS, oploceno)
•  Nemovitost, vhodná na bytový dům, ubytovnu, Domov důchodců 

apod., (k rekonstrukci)v okr. Rakovník 
• Stavební parcela s rozestavěným domem (hrubá stavba) Pohoří
• Velký stavební pozemek v Postupicích
• Původní usedlost v Psárech (k rekonstrukci)
• Velká luxusní vila o čtyřech bytech nedaleko Jesenice u Prahy
• Velká luxusní vila nedaleko zámku Štiřín

Hledám nemovitosti v těchto lokalitách:
Jílové u Prahy až Kamenice a dál směrem k Týnci nad Sázavou až 
po Neveklov, Krňany až po Štěchovice a Slapy (a okolí těchto míst 
cca do deseti km),
•  Zemědělskou usedlost (bývalý statek) s větším pozemkem, s mož-

ností vybudovat rostlinnou farmu (co nejblíže k Praze)
•  Chatu, chalupu, hájovnu nebo srub v lese, (vše může být v původ-

ním i špatném stavu, k rekonstrukci), i blízko u řeky.
•  Brownfield (např. bývalé JZD, kravíny, prasečáky apod) jen lokalita 

kolem K. Přívozu, Krhanic, Lešan, Krňan, Prosečnice, Neveklova, 
Netvořic …) nebo pole, aspoň 2 ha, k rekultivaci

•  Pozemek s možností výstavby RD, o velikosti aspon 0,5 ha, s výhle-
dem na řeku Sázavu, nejlépe na pravém břehu, co nejblíže ke Ka-
mennému Přívozu (nebo případně od Nespek až po Pikovice)

•  Chatu, srub, karavan, co nejblíže k vodě, rovný přímý příjezd (han-
dicapované děcko na vozíku)

• Stavební pozemky, i větší pro develop. projekty

Vše pro konkrétní klienty
•  Služby: kompletní realitní služby vč.poradenství, správy majet-

ku (kromě jiného např. úklidy, údržba zahrad, vyklízení, zajištění 
ostrahy, mohu doporučit st. firmu apod.,

• vyhledávání vhodné nemovitosti na zakázku
•  kontrola stavu Vaší nemovitosti na katastru (služba nejen pro 

seniory, kteří nemají možnost si průběžně kontrolovat, zda jejich 
nemovitost není zatížena právním břemenem. Vysvětlím po tele-
fonu)

Děkuji i za upozornění a případné tipy. 
Odměním je A

Hledám ke spolupráci někoho, kdo to ve zmíněných lokalitách 
dobře zná, má vlastní auto nebo motorku a má čas.

Po úspěšném zobchodování tipy odměním dle předchozí dohody…  
Stávajícím klientům děkuji za důvěru

Prodej:
•  Stavební parcela s obyvatelnou a zařízenou chatkou, Krhanice 

(kompletní stavební připravenost vč. všech IS, oploceno)
•  Nemovitost, vhodná na bytový dům, ubytovnu, Domov důchodců 

apod., (k rekonstrukci)v okr. Rakovník 
• Stavební parcela s rozestavěným domem (hrubá stavba) Pohoří
• Velký stavební pozemek v Postupicích
• Původní usedlost v Psárech (k rekonstrukci)
• Velká luxusní vila o čtyřech bytech nedaleko Jesenice u Prahy
• Velká luxusní vila nedaleko zámku Štiřín

Hledám nemovitosti v těchto lokalitách:
Jílové u Prahy až Kamenice a dál směrem k Týnci nad Sázavou až 
po Neveklov, Krňany až po Štěchovice a Slapy (a okolí těchto míst 
cca do deseti km),
•  Zemědělskou usedlost (bývalý statek) s větším pozemkem, s mož-

ností vybudovat rostlinnou farmu (co nejblíže k Praze)
•  Chatu, chalupu, hájovnu nebo srub v lese, (vše může být v původ-

ním i špatném stavu, k rekonstrukci), i blízko u řeky.
•  Brownfield (např. bývalé JZD, kravíny, prasečáky apod) jen lokalita 

kolem K. Přívozu, Krhanic, Lešan, Krňan, Prosečnice, Neveklova, 
Netvořic …) nebo pole, aspoň 2 ha, k rekultivaci

•  Pozemek s možností výstavby RD, o velikosti aspon 0,5 ha, s výhle-
dem na řeku Sázavu, nejlépe na pravém břehu, co nejblíže ke Ka-
mennému Přívozu (nebo případně od Nespek až po Pikovice)

•  Chatu, srub, karavan, co nejblíže k vodě, rovný přímý příjezd (han-
dicapované děcko na vozíku)

• Stavební pozemky, i větší pro develop. projekty

Vše pro konkrétní klienty
•  Služby: kompletní realitní služby vč.poradenství, správy majet-

ku (kromě jiného např. úklidy, údržba zahrad, vyklízení, zajištění 
ostrahy, mohu doporučit st. firmu apod.,

• vyhledávání vhodné nemovitosti na zakázku
•  kontrola stavu Vaší nemovitosti na katastru (služba nejen pro 

seniory, kteří nemají možnost si průběžně kontrolovat, zda jejich 
nemovitost není zatížena právním břemenem. Vysvětlím po tele-
fonu)

Děkuji i za upozornění a případné tipy. 
Odměním je A

Hledám ke spolupráci někoho, kdo to ve zmíněných lokalitách 
dobře zná, má vlastní auto nebo motorku a má čas.

Po úspěšném zobchodování tipy odměním dle předchozí dohody…  
Stávajícím klientům děkuji za důvěru

VÁŠ OSOBNÍ MÍSTNÍ MAKLÉŘ
Karla Krausová (právní servis zajištěn)

www.posazavi.info

725 878 041   
karlakrausova@seznam.cz

www.posazavi.info

725 878 041   
karlakrausova@seznam.cz

Prodej:
•  Stavební parcela s obyvatelnou a zařízenou chatkou, Krhanice 

(kompletní stavební připravenost vč. všech IS, oploceno)
•  Nemovitost, vhodná na bytový dům, ubytovnu, Domov dů-

chodců apod., (k rekonstrukci)v okr. Rakovník 
• Stavební parcela s rozestavěným domem (hrubá stavba) 
Pohoří
• Velký stavební pozemek v Postupicích
• Původní usedlost v Psárech (k rekonstrukci)
• Velká luxusní vila o čtyřech bytech nedaleko Jesenice u Prahy
• Velká luxusní vila nedaleko zámku Štiřín

Hledám nemovitosti v těchto lokalitách:
Jílové u Prahy až Kamenice a dál směrem k Týnci nad Sázavou 
až po Neveklov, Krňany až po Štěchovice a Slapy (a okolí těchto 
míst cca do deseti km),
•  Zemědělskou usedlost (bývalý statek) s větším pozemkem, 

s možností vybudovat rostlinnou farmu (co nejblíže k Praze)
•  Chatu, chalupu, hájovnu nebo srub v lese, (vše může být v pů-

vodním i špatném stavu, k rekonstrukci), i blízko u řeky.
•  Brownfield (např. bývalé JZD, kravíny, prasečáky apod) jen loka-

lita kolem K. Přívozu, Krhanic, Lešan, Krňan, Prosečnice, Nevek-
lova, Netvořic …) nebo pole, aspoň 2 ha, k rekultivaci

•  Pozemek s možností výstavby RD, o velikosti aspon 0,5 ha, s vý-
hledem na řeku Sázavu, nejlépe na pravém břehu, co nejblíže 
ke Kamennému Přívozu (nebo případně od Nespek až po Piko-
vice)

•  Chatu, srub, karavan, co nejblíže k vodě, rovný přímý příjezd 
(handicapované děcko na vozíku)

• Stavební pozemky, i větší pro develop. projekty

Vše pro konkrétní klienty
•  Služby: kompletní realitní služby vč.poradenství, správy majet-

ku (kromě jiného např. úklidy, údržba zahrad, vyklízení, zajištění 
ostrahy, mohu doporučit st. firmu apod.,

• vyhledávání vhodné nemovitosti na zakázku
•  kontrola stavu Vaší nemovitosti na katastru (služba nejen pro se-

niory, kteří nemají možnost si průběžně kontrolovat, zda jejich 
nemovitost není zatížena právním břemenem. Vysvětlím po te-
lefonu)

Děkuji i za upozornění a případné tipy.  
Odměním je A

Hledám ke spolupráci někoho, kdo to ve zmíněných lokalitách 
dobře zná, má vlastní auto nebo motorku a má čas.

Po úspěšném zobchodování tipy odměním  
dle předchozí dohody…   

Stávajícím klientům děkuji za důvěru

VÁŠ OSOBNÍ MÍSTNÍ MAKLÉŘ
Karla Krausová (právní servis zajištěn)

www.posazavi.info

725 878 041   
karlakrausova@seznam.cz

VÁŠ OSOBNÍ 
MÍSTNÍ MAKLÉŘ

Karla Krausová  
(právní servis zajištěn)

Varianta
1

Varianta
2

Varianta
3

Přijmeme pracovníky do soustružnické  
dílny Jílové u Prahy  

FRÉZAŘE, BRUSIČE, SOUSTRUŽNÍKA. 

Jednosměnný provoz.  
Nástup ihned nebo dle možností.

Přijmeme pracovníky do soustružnické  
dílny Jílové u Prahy  

FRÉZAŘE, BRUSIČE, SOUSTRUŽNÍKA. 
Jednosměnný provoz.  

Nástup ihned nebo dle možností.

STROJNÍ OBRÁBĚNÍ s.r.o.

STROJNÍ  
OBRÁBĚNÍ s.r.o.

Kontakt: rabinak.milos@strojniobrabeni.cz
Tel: 723 111 684

Kontakt: rabinak.milos@strojniobrabeni.cz
Tel: 723 111 684

Varianta 1

Varianta 2

KURZ K1 – ZAČÁTEČNÍCI 19:00 – 20:30 HOD
KURZ K3 – STŘEDNĚ  POKROČILÍ  20:40 – 22:15 HOD

KURZ J1 - ZAČÁTEČNÍCI 17:00 – 18:35 HOD
KURZ J2 – MÍRNĚ POKROČILÍ 18:45 – 20:25 HOD  
KURZ J3 – STŘEDNĚ POKROČILÍ 20:35 – 22:15 HOD

Tanecní škola Blanky Vášové POŘÁDÁ

JÍLOVÉ: SOBOTY OD 5. 10. 2019 

KAMENICE: STŘEDY OD 2. 10. 2019
TANEČNÍ

ZÁPIS A INFO: tel.: 603 238 090, vasova@volny.cz

www.tanecni.net

v Těptíně, 24 hod. péče  
Lejdarová – tel.: 605 526 924

Nabízím hlídání psů 
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Hostinec U Holubů
Poctivá domácí kuchyně výhradně z čerstvých surovin. 

ROZVOZ OBĚDŮ 

Od pondělí 30.9.2019 

VAŘÍME VE VŠEDNÍ DNY 

po-čt 10-15 h, pá-ne 11,30-21 h

 

Do domácností, firem a institucí, porce od 85 Kč

Výběr ze tří druhů jídel, možný týden předem

Zbořený Kostelec 172, telefon +420 777 011 697, 

e-mail uholubu.kostelec@seznam.cz, web uholubu.kostelec/facebook
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Certovska
DISkoteka
Čtvrtek
5. prosince 2019
Letní
pódium
hradu Týnec
Od 17.00 hod.
/ Opékání
buřtíků
/ Hudba / Tanec
/ Soutěž o NEJ
andělský
a čertovský
kostým

Tradiční podvečer na hradě v Týnci n/S.
s rozdáváním dárků dětem
Opekání buřtů/ Dětská DISCO/
Soutěž o NEJ andělský a čertovský kostým
Balíčky přijímáme na hradě od 15.00 hod.
Vstupné dobrovolné / Pořádá Město Týnec nad Sázavou

Čtvrtek 5. prosince 17.00 hod.

Pořádá Město Týnec nad Sázavou
Najdete nás na Facebooku Hrad Týnec nad Sázavou
Vstupné dobrovolné / Změna programu vyhrazena
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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ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
30. 11. 2019 
od 16 hod. na Pěší
v Týnci nad Sázavou

ŽIVÁ HUDBA
Vystoupení  
dětí základní  
a mateřské školy

VSTUP ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VÁS ZVE NA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA                 www.mestotynec.cz            ` tyneckevlneni

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

Návštěvníci akce souhlasí s pořízením zvukových a obrazových záznamů. V případě nesouhlasu s fotografováním, kontaktujte prosím fotografa.  


