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Milé čtenářky, vážení čtenáři
poslední číslo Týnec-
kých listů tohoto roku 
nabízí ohlédnutí za tím, 
co se nám letos poved-
lo, ale třeba i za tím, co 
nedopadlo tak, jak by-
chom si přáli. Radostí je 
určitě nové autobusové 
nádraží, které se v těchto 

dnech dokončuje a usnadní cestování nám 
všem. Potěšující jsou nové i zrekonstruo-
vané chodníky, díky kterým je naše město 
o kousek bezpečnější a bezbariérové. Nej-
větší radost mi však dělá Váš zájem o město. 
Na veřejné fórum, kde jste mohli vyjádřit 
svůj názor, jak se Vám v Týnci žije, kde jste 
navrhovali, co by se dalo zlepšit, udělat, 
postavit, aby bylo naše město ještě příjem-
nějším místem k životu, Vás přišlo oprav-
du hodně – několik desítek. Je nesmírně 
milé vědět, že zde žije tolik aktivních lidí. 
Navrhli jste na 40 nápadů a v celoměstské 
anketě jste z nich vybrali takzvaných 10P 
- 10 priorit. Na prvním místě se umísti-
lo koupaliště, druhé místo obsadila stezka 
okolo řeky, třetí místo obnova starých cest 
a stromořadí. Z toho je vidět, že máte Týnec 
i jeho okolí velmi rádi, je pro Vás domovem, 
kde chcete trávit co nejvíce času. Abychom 
ale jenom nemluvili a planě se nesetkávali, 
na Vámi vybraných prioritách už začínáme 
pracovat a v příštím roce by měly být vi-
dět první výsledky. Architektonická studie 
na území Náklí by měla definovat možnosti 
pro umístění bazénu. Na část stezky podle 
Sázavy bychom rádi podali žádost o dotaci, 
a alespoň krátký úsek od tábořiště k Lidlu 
by se mohl realizovat v roce 2020. A výsad-
ba alejí (stromořadí) je ideální záměr pro 
participativní rozpočet. Co je participativní 
rozpočet? To znamená, že z rozpočtu města 
jsme vyčlenili půl milionu korun na projek-
ty, které budete Vy navrhovat, veřejnost roz-
hodne hlasováním a na realizaci se můžeme 
podílet společně. Chcete lavičku, strom, 
záhon, houpačku, upravit cestu…? Má jít 
o věc, která přinese užitek nám všem. My 
Vám na ní dáme peníze, Vy připravíte re-
alizaci. První setkání nad participativním 
rozpočtem se uskuteční 20. ledna v zase-
dací místnosti městského úřadu. Přijďte se 
seznámit s pravidly, jak své nápady můžete 
realizovat. 
A co v tomto roce nedopadlo tak, jak 
bychom si přáli? Nedostali jsme dotaci 
na stavbu chodníku do Podělus. Ale ne-
skládáme ruce do klína. Už je podaná nová 

žádost a doufáme, že to tentokrát vyjde. Stře-
dočeský kraj také ještě nezahájil rekonstrukci 
silnice do Chrástu, která ji velmi potřebuje, 
a ač podle slibů mělo být téměř hotovo, zatím 
ji odložil na jaro. Rozhodně budeme tuto akci 
hlídat a požadovat její realizaci co nejdříve.
Bedřich Pešan skončil z osobních důvodů 
ve funkci radního. Jeho působení ve vedení 
města bylo pro Týnec jednoznačně přínosem. 
Především díky němu, díky jeho práci a od-
borným znalostem člověka z oboru, máme 
novou školu, halu, postaral se obnovu zeleně, 
nastavil skvělou spolupráci se spolky, sportov-
ci, hasiči. Děkuji mu za to a přeji hodně štěstí 
v osobním i profesním životě.
Novým radním zastupitelstvo zvolilo Zbyň-
ka Pešu, který vzhledem k jeho dosavadním 
zkušenostem ve funkci ředitele Vak i dlou-

holetým zkušenostem zastupitele bude určitě 
platným členem. Pracovní povinnosti, které 
do této chvíle vykonával Bedřich Pešan, by 
měl převzít nový vedoucí odboru Kanceláře 
starosty, na jehož místo v současné době pro-
bíhá výběrové řízení.
Vážení čtenáři, milé čtenářky, užívejte si ten 
krásný vánoční čas, který je kolem nás. Děti, 
vůně jehličí i purpury, úsměvy na tváři Va-
šich sousedů, vřelá přání. Pokud máte pocit, 
že kouzlo Vánoc už není tak velké, jako když 
jsme byli dětmi, přečtěte si vánoční zamyš-
lení pana faráře Vymětalíka. Možná zjistíte, 
že jeho síla je ještě čarovnější, než když jsme 
byli malí.

Přeji Vám požehnané Vánoce 

Martin Kadrnožka
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Rozpočet města na rok 2020
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2020. V tomto roz-

počtu jsou na významné opravy či investice plánovány výdaje ve výši 
28,8 mil Kč. Zároveň budou čerpány dotace ve výši 8,8 mil Kč. Pro-
vozní přebytek rozpočtu ve výši 24,7 mil Kč tvoří dostatečné zdroje 
pro splátky úvěrů včetně úroků ve výši 7,0 mil Kč i realizaci plánova-
ných záměrů na zvelebení našeho města.

Významné akce v rozpočtu města
•  Vodovod a kanalizace v místních částech – projektová příprava 

akce. Byly zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. 
Ty budou probíhat celý rok 2020.

•  Navýšení kapacity ČOV Chrást – stavba bude zahájena počátkem 
roku 2020. Kapacitu je třeba navýšit z důvodu nové výstavby v síd-
lišti. Na stavbě se podílí také investor nové výstavby.

•  Zavádění chytrých technologií, především v oblasti hospodaření 
s energiemi. Po zateplení budov je třeba zavést řízení spotřeb ener-
gií.

•  Obnova a vybavení městského mobiliáře – lavičky, koše, kolostavy, 
zastávky…

• Opravy a obnova prvků na dětských hřištích
• Opravy hřbitovů – oplocení, vstupní brána
•  Opravy komunikací a chodníků – o konkrétních lokalitách rozhod-

ne rada města na začátku roku 2020.
• Úprava stání na kontejnery – budování dalších ohrad
• Nové body veřejného osvětlení 
•  Architektonická soutěž na územní studii využití pozemků V náklí 

(tábořiště, areál teplárny, parkoviště, přístupové komunikace…)
•  Nová cisterna pro hasiče v Peceradech. Získali jsme dotaci a v nej-

bližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na nákup cisterny.
•  Zavádění postupů dle pravidel MA21 – participativní rozpočet, 

osvětové a preventivní akce (Den země, Den pohybu a zdraví, kurz 
řidičů, kurz sebeobrany,…) a mnoho dalších drobností…

Stručný přehled upraveného rozpočtu:

O průběhu jednotlivých akcí financovaných z rozpočtu města Vás 
budou Týnecké listy průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpoč-
tu můžete sledovat na internetových stránkách města v Rozklikáva-
cím rozpočtu a vývoj rozpočtu je zobrazen v aplikaci MONITOR 
na portálu Ministerstva financí.

Martin Kadrnožka, 
starosta města

1. Daňové příjmy  90 048 300 Kč

2. Nedaňové běžné příjmy  18 222 500 Kč

3. Kapitálové příjmy  18 556 840 Kč

4. Běžné přijaté dotace  10 920 000 Kč

 Příjmy celkem  137 747 640 Kč

5. Běžné výdaje  94 914 000 Kč

6. Kapitálové výdaje  36 965 640 Kč

 Výdaje celkem  131 879 640 Kč

Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-)  5 868 000 Kč

8. Financování  -5 868 000 Kč

 Saldo  0

Informace z radnice
Mobilní rozhlas Vám zprostředkuje infor-

mace z našeho města. Registrujte se!
Bezbariérový přístup do obřadní síně a za-

sedací místnosti na Městském úřadu Týnec 
nad Sázavou je před dokončením.  

Dopravní terminál – stavba se blíží k zá-
věru. Do Vánoc by mělo být staveniště 
předáno, dokončovat se budou jen drobné 
nedodělky. Jakmile to situace dovolí, bude 
přesunutý provoz autobusů na novou plo-
chu. Čekárna bude uvedena do provozu 
po kolaudaci cca v únoru 2020. 

Proběhlo regionální setkání zdravých měst 
– Týnec, Neveklov, Bystřice, Sázava - pro-
běhla diskuze o zkušenostech s financová-
ním spolků.

Byla provedena výsadba stromů ve městě 
– šlo o obnovu uschlých stromů, a také vý-
sadba za pokácené stromy.

Jsou zveřejněny termíny jednání zastupi-
telstva v roce 2020. Přijďte za námi!

Ve městě pracuje terénní sociální pracov-
ník - Hana Kronovetrová. Může Vám po-
moci s řešením složitých životních situací. 
Kancelář má v sociální poradně ve zdravot-
ním středisku (středa od 13 do 16).

Informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Smlouva s Horváth band na zajištění 

hudební produkce a technické zajištění 
na Ples města 1. 2. 2020 ve výši 34.800 Kč.

•  Smlouva o poskytování dat pro zastáv-
kové informační systémy s Regionálním 
organizátorem pražské integrované do-
pravy, příspěvková organizace. Data bu-
dou využita v informačním panelu na au-
tobusovém nádraží a jsou poskytována 
zdarma.

•  Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o dílo se 
společností PSN & DS a.s. k zakázce Do-
pravní terminál Týnec nad Sázavou. Do-
datek 2 zvyšuje cenu díla o 660.727,92 Kč 
bez DPH na základě změnových listů 5-7 
(změna dispozice prodejny jízdenek, pře-
ložka tlakové kanalizace, úpravy z důvodu 
nedostatečného krytí plynovodu). Doda-
tek 3 snižuje cenu díla o 68.043,40 Kč 
bez DPH na základě změnového listu 
8 (změna dopravního značení z důvodů 
požadavků PČR a změna sociálního zaří-
zení dle požadavku ČD). Změny jsou vy-
volány okolnostmi, které nešlo předvídat. 
Konečná cena stavby je 28 427 054,25 Kč 
bez DPH. Celkem byla stavba navýšena 
o 3 053 186,40 Kč bez DPH.

Byly poskytnuty dary a dotace
•  Trenérům ze spolků TJ Týnec nad Sáza-

vou, z.s., VK Týnec a TK Týnec na pod-
poru spolkové činnosti v celkové výši 
151.500 Kč.

•  Osadnímu výboru Zbořený Kostelec 
na zajištění vánočního tvoření dar ve výši 
4.000 Kč.

Informace ze zastupitelstva
Novým radním byl zvolen Zbyněk Peša.
Zastupitelstvo schválilo výši nájemného 
za vodohospodářskou infrastrukturu. To se 
projeví zvýšením ceny vody od 1. 1. 2020 
o 4,65 Kč na kubík. V květnu 2020 se ale 
sníží sazba DPH, pak cena vody klesne 
o 4,60 Kč na kubík, to znamená, že bude na 
téměř stejné výši jako v roce 2019.
Novým předsedou osadního výboru Chrást 
sídliště je Antonín Lacina.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí do-
tací
•   Pečovatelské službě okresu Benešov 

ve výši 700.000 Kč na zajištění sociálních 
služeb.

•  RUAH o.p.s. ve výši 85.000 Kč na zajiště-
ní poskytování paliativních služeb a soci-
álního poradenství.

•  Posázaví o.p.s. ve výši 285.750 Kč na čin-
nost společnosti.

•  Církvi československé husitské ve výši 
300.000 Kč na rekonstrukci střech nad 
románskou rotundou a gotickou věží 
v hradním areálu.

Byl schválen rozpočet města na rok 2020.
Město má aktualizovaný akční plán pro rok 
2020 (seznam významných projektů a zá-
sobník projektů).
Byla schválena pravidla Participativního 
rozpočtu.
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www.zstynec.cz       www.mestotynec.cz

vedoucí odboru 
Kanceláře starosty

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Tajemník Městského úřadu  
v Týnci nad Sázavou vyhlašuje

Více informací naleznete na:

www.mestotynec.cz

Týnečtí obyvatelé rozhodnou, co udělat s 500 tisíci
Obyvatelé Týnce mohou poprvé rozhod-

nout, kam půjdou městské peníze. Město 
pro tento účel vyčlenilo 500 tisíc korun. Prá-
vě tolik peněz a pravidla pro jejich přidělení 
schválili zastupitelé na svém posledním za-
sedání. „Je to výzva pro aktivní občany, kteří 
mají nápad jak tyto peníze využít k prospěchu 
všech. Projekty by to měly být rychle proveditel-
né, v průběhu roku 2020 dokončené,“ upřesnil 
starosta Martin Kadrnožka. Může jimi být 
například obnova zeleně, cvičiště pro psy, 
nové lavičky, workoutové hřiště, parkurové 

hřiště, dětské hřiště, obnova cest, stromořadí, 
alejí… „Tento participativní rozpočet bychom 
rádi opakovali každý rok,“ doplnil Martin 
Kadrnožka. Tak jako jste během veřejného 
fóra a následné ankety vybrali deset priorit, 
na jejichž realizaci začne město už příští rok 

pracovat, tak nyní máte možnost rozhod-
nout, co udělat s půl milionem korun. Je to 
na Vás. Přijďte za námi 20. ledna v 17 hodin 
do zasedací místnosti městského úřadu. 
Třeba právě Váš nápad je ten pravý.

lm
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 SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 
SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
  Participativní rozpočtování
  Strategie pro kulturu a volný čas
  Koncepce rozvoje sportu
Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Nenechávejte si 
to pro sebe! Pojďte se zapojit do prvního ročníku partici-
pativního rozpočtování v Týnci nad Sázavou

KDY: 20. 1. 2020 od 17.00 hod.
KDE:  velká zasedací místnost  

MěÚ Týnec

www.mestotynec.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Bezbariérový úřad 
Poslední krok, jak zpřístupnit úřad občanům 

se sníženou pohyblivostí a rodičům s kočárky, 
je dokončený. Po stavbě nájezdové rampy ke 
vstupu do úřadu a po montáži výtahu do prv-
ního patra, byly v prosinci namontovány zdvi-
hací plošiny na schody k obřadní síni a zase-
dací místnosti. Poslední bariéry, které tělesně 
znevýhodněným lidem komplikovaly pohyb na 

úřadu, tak byly odstraněny. V současné době je 
úřad plně bezbariérový. Akce vyšla celkem na 
712 690 Kč, z toho dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj pomohla uhradit 356 345 Kč. 

lm

Rok je dlouhý a práce je mnoho. Proto pro 
Vás vybíráme z nadcházejícího období to nej-
podstatnější. Připravujeme rekonstrukci a za-
teplení budovy základní umělecké školy, pro-
bíhají projektové práce na výstavbu vodovodu 
v místních částech.Vyhlásíme architektonickou 
soutěž na využití území v Náklí. V té už bude 
počítáno s koupalištěm, které jste během ve-
řejného fóra a následné ankety zvolili prioritou 

číslo 1. Prioritou číslo 2 je pro Vás projekt zpří-
stupnění břehů Sázavy. Pro příští rok chystáme 
zatím první část od Bisportu do Náklí. V další 
etapě se bude pokračovat směrem do Chrástu. 

Poprvé v historii města uvedeme příští rok 
v život participativní rozpočet. To znamená, že 
jednotlivci i spolky se mohou ucházet o půl mi-
lionu korun z rozpočtu města, které budou po-
užity na věci přínosné pro všechny. Za prioritu 

číslo 3 jste během veřejného fóra vybrali obno-
vu starých cest, stromořadí a studánek. I na to 
by se peníze z participativního rozpočtu dali 
použít. Jak píšeme v samostatném článku, se-
tkání nad pravidly tohoto rozpočtu se uskuteční  
20. ledna v zasedací místnosti městského úřa-
du. Přijďte. Těšíme se na setkání s aktivními 
lidmi, kteří mají rádi své město.

lm

Projekty 2020

Bezbariérový přístup do obřadní síně 
a zasedací místnosti na Městském 
úřadě Týnec nad Sázavou
Pořízení nové ciseternové automobilo-
vé stříkačky pro SDH Pecerady
Zavedení systému hospodaření  
s energií v podobě energetického  
managementu
Chrást - autobusové zastávky podél 
silnice II/106
Nákup komunikačních prostředků  
pro SDH Pecerady
Odborná příprava, zásah, vybavení 
a opravy JSDH obcí
Zlepšení odtokových poměrů  
v lokalitě Hlinka Týnec nad Sázavou
Chodník Podělusy podél silnice 
III/10513
Rybník „Pecerady“ - p.č. 1094/14  
(odbahnění, stavební úpravy)
Podělusy – chodník podél silnice 
III/10513 – etapa 2
Karkulčin háj - cvičební a naučné  
prvky v lesíku Brdce
Dětská olympiáda - SDH Pecerady
Celkem
Obnova silnice MK38c Na Potočině 
- I. část
Rekonstrukce sportovního zázemí 
městského sportoviště Náklí

Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu
Integrovaný regionální 
operační program
Fond podporydobrovolných 
hasičů a složek IZS Stř. kraj

Ministerstvo vnitra
Fond podpory včasné 
přípravy Středočeský kraj
Státní fond dorpavní 
infrastruktury

Ministerstvo zemědělství
Integrovaný regionální 
operační program
Program rozvoje venkova
Fond Hejtmanky 
Středočeský kraj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Fond sportu, volného 
času a primární prevence 
Středočeský kraj

712 690,00 Kč

7 900 000,00 Kč

459 800,00 Kč

2 930 684,00 Kč

29 963,00 Kč

23 481,00 Kč

440 864,00 Kč

17 315 554,00 Kč

2 853 163,24 Kč

2 891 014,70 Kč

974 050,00 Kč

51 000,00 Kč
36 041 501 Kč

2 153 230,00 Kč

432 052,00 Kč

356 345,00 Kč

2 500 000,00 Kč

321 860,00 Kč

1 669 346,00 Kč

25 000,00 Kč

23 481,00 Kč

396 777,00 Kč

9 380 880,00 Kč

2 000 000,00 Kč

1 999 999,00 Kč

974 050,00 Kč

48 450,00 Kč
17 978 392 Kč

1 291 938,00 Kč

300 000,00 Kč

schváleno, v realizaci

schváleno, v realizaci

schváleno, v realizaci

očekává se poskytnutí dotace 

schváleno, dokončeno

schváleno, dokončeno

očekává se poskytnutí dotace

požádáno

očekává se poskytnutí dotace

požádáno

schváleno, dokončeno

schváleno, dokončeno

neschváleno, nedostatek fin.prostřeků fondu

neschváleno, nedostatek fin.prostřeků fondu

Projekt Dotační titul / Fond Celkové náklady Výše dotace Stav, realizace

PODaNé žáDOSTI O DOTaCe Na PROjeKTy MěSTa TýNeC NaD SázaVOu

Termíny zasedání rady v roce 2020
13. ledna, 3. února, 24. února, 9. března, 23. března, 20. dubna, 4. května, 18. května,  
1. června, 22. června, 20. července, 17. srpna, 31. srpna, 21. září, 5. října, 19. října,  
9. listopadu, 30. listopadu, 21. prosince.
Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020
17. února, 6. dubna, 15. června, 14. září, 14. prosince
Termíny uzávěrek Týneckých listů v roce 2020
31. ledna, 27. března, 29. května, 31. července, 25. září, 20. listopadu

Dotační rekapitulace za rok 2019
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Počasí ukázalo svou přívětivější tvář a dílo se 
tak podařilo téměř dokončit ještě v předstihu 
s původním termínem. Přes počáteční nepřed-
vídatelné komplikace s plynovodem uloženým 
jinak než tvrdil jeho správce i plány, a s tím sou-
visející i nutnost přeložení kanalizace, je moder-
ní terminál takřka hotový a nyní už se dodělávají 
jen drobné nedodělky. Jakmile to situace dovolí, 
bude provoz autobusů přesunut na novou plo-
chu. Čekárna začne sloužit po kolaudaci, ke kte-
ré dojde po nutném administrativním procesu 

začátkem příštího roku. Cestující budou moci 
využívat vytápěnou nádražní budovu s infor-
macemi o odjezdu a příjezdu autobusů a vlaků, 
i s informacemi o aktuální poloze těchto do-
pravních prostředků. K dispozici budou mít také 
toalety a uzamykatelné kolostavy. Konečná cena 
díla je 28 495 097,65 Kč bez DPH. 

lm

Dopravní terminál je před dokončením

Harmonogram svozu odpadů v roce 2020 

V pondělí 18. listopadu skončilo hlasování 
v anketě, ve které jste vybírali celkem 10 priorit, 
10 investičních akcí, které pomohou zkvalitnit 
život týneckých obyvatel. Je velmi potěšující, že 
ve městě žije tolik lidí, kteří se aktivně podílejí 
na rozhodování, kam má Týnec směřovat. V an-
ketě jste přidělili bezmála 500 hlasů. Jak vyplývá 
z nadpisu, s velkým náskokem se na prvním místě 
umístilo koupaliště, druhou příčku obsadilo zpří-
stupnění břehu Sázavy od Bisportu do Chrástu 
k jezu. Příroda Vás zajímá, takže byste si přáli 
obnovit i staré katastrální cesty, vyčistit studánky, 
dosázet stromy. To je třetí příčka. Další věci, které 
Vám ve městě chybí, a chcete to změnit, najdete 
v přiloženém výpisu výsledků ankety.

Vraťme se však ještě na začátek, na zářijové 
Veřejné fórum, a připomeňme si, jak priority 
uvedené v anketě, vlastně vznikly. Fóra se zú-
častnilo bezmála 80 týneckých obyvatel. V úterý 
24. září jsme se sešli u 8 stolů, které představo-
valy oblasti našeho života, a tam jste přednesli 
své požadavky, co kde zlepšit. Měli jsme stůl 
pro životní prostředí; školství; sociální služby 
a zdravotnictví; kulturu, volný čas a sport; do-
pravu, bezpečnost občanů, parkování; stůl mla-
dých; stůl občan a úřad a stůl veřejný prostor 
a architektura. Nápady a náměty se zapisovaly, 

a následně jste jim přiřazovali hlasy podle toho, 
jak moc jsou pro Vás důležité. Z nápadů s nej-
vyšším počtem hlasů byla sestavena TOP 16, 
a právě anketou jste rozhodli, které akce z této 
šestnáctky postoupí do TOP 10 a budou se re-
alizovat.

Co se tedy bude dít dál? Akce, které jste vybra-
li, začleníme do akčního plánu a začneme s pří-
pravou jejich realizace. Jde o velké věci, náročné 
na čas i peníze, ale až se povedou, bude město 
Týnec nad Sázavou ještě hezčím místem pro 
žití. A to i díky Vám, kteří jste poslali svůj hlas.

lm

Koupaliště bude

témata Hlasy
Koupaliště, bazén  88
Stezka podél Sázavy od Bisportu do Chrástu k jezu 62
Obnova starých katastrálních cest, doplnění stromořadí a obnova studánek 50
Spolkový dům 46
Cyklostezka Týnec – Benešov 44
Rehabilitace na pojišťovnu v Týnci 37
Více akcí pro teenagery 28
Rekultivace rybníků 24
Náměstí z Pěší ulice 23
Zpřístupnění všech hřišť pro veřejnost 22

sudý týden
den VoZidla odPad místa
pondělí 3SK 25-79 TKO Zbořený Kostelec, Pecerady, Brodce, Chrást – obec, Krusičany, Hrusice
 3SH 92-95 plasty kompletní svoz ze všech lokalit
úterý 3SK 25-79 TKO Týnec – podnik., Chrást – sídliště, Čakovice, Podělusy, Brejlov
 3SK 26-34 NM+CHO kompletní svoz ze všech lokalit
středa 3SK 25-79 TKO Bukovany
 3SH 92-95 papír kompletní svoz ze všech lokalit
 3SK 25-79 bioodpad kontejnery ze všech lokalit
čtvrtek 3SK 25-79 bioodpad 240l nádoby ze všech lokalit
 3SH 92-95 TKO kontejnery: Chrást – sídliště, Týnec
 3SH 92-95 plasty kompletní svoz ze všech lokalit
pátek 3SK 25-79 TKO Týnec,
 3SK 26-34 odpadkové koše kompl. svoz všech lokalit + Prosečnice – lom + každotýdenní bioodpad + VaK
liChý týden
pondělí 3SK 25-79 TKO Zbořený Kostelec, Pecerady, Brodce, Chrást – obec, Krusičany, Hrusice
 3SH 92-95 plasty kompletní svoz ze všech lokalit
úterý 3SK 25-79 TKO Týnec – podnik., Chrást – sídliště, Čakovice, Podělusy, Brejlov
 3SK 26-34 NM+CHO kompletní svoz ze všech lokalit
středa 3SK 25-79 TKO Bukovany
 3SK 25-79 papír kompletní svoz ze všech lokalit
čtvrtek 3SK 25-79 TKO kontejnery: Chrást – sídliště, Týnec
 3SK 25-79 plasty kompletní svoz ze všech lokalit
pátek 3SK 25-79 TKO Týnec,
 3SK 26-34 odpadkové koše kompl. svoz všech lokalit + Prosečnice – lom + každotýdenní bioodpad + VaK
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ostatní odpad
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ostatní odpad

ostatní odpad

ostatní odpad

ostatní odpad

ostatní odpad
ostatní odpad
ostatní odpad

ostatní odpad

ostatní odpad

20 ks
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bez omezení
bez omezení
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à 2 ks

10 kg

5 l
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200 kg
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/

/
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/
/
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12,00 Kč/kg

3,00 Kč/l
3,00 Kč/l

12,00 Kč/kg
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12,00 Kč/kg

12,00 Kč/kg
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30,00 Kč/kg
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/
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16,00 Kč/l
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/

/

/

3,00 Kč/l

1,35 Kč/kg

185 Kč/ks

/

/

/
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zdarma

zdarma
zdarma
zdarma

zdarma

zdarma

zdarma
zdarma
zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma
zdarma
zdarma
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zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

poplatek

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma
zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

200121

200123

200133
/

200136

200136

080111

130113
130208
150110

150111

150202

160107

160113

160114
160507

160508

160601
160602

200113

200127

160103

170904

170405

170407

170411

200125
200307
200399

150101

150102
150107

Zářivka, výbojka

Lednice, mrazáky, pračky, 
sušičky, …

Autobaterie a motobaterie

Monočlánky, baterie

Elektrozařízení /drobná 
elektrická a elektronická 
zařízení/

Elektrozařízení /vyřazené 
televizory, PC obrazovky, 
radia, počítače/

Barvy, laky s obsahem 
rozpouštědel

Hydraulické oleje

Motorové a převodové oleje

Znečištěné obaly se zbytky 
nebezpečných látek

Spreje a tlakové nádoby

Filtrační materiály, čistící 
tkaniny znečištěné 
nebezpečnými látkami

Olejové filtry

Brzdové kapaliny

Nemrznoucí kapaliny

Anorganické chemikálie

Organické chemikálie

Olověné akumulátory

Nikl-kadmiové baterie

Rozpouštědla

Barvy, tiskařské barvy, lepidla

Pneumatika /osobní auto, 
přívěsný vozík

Stavební a demoliční odpad 
/beton, cihly, tašky - max. 
přívěsný vozík za os. auto/

Železo, ocel

Směsi kovů

Kabely

Jedlý olej a tuk

Objemný odpad

Odpadní bojlery

Papír-obaly

Plastové obaly

Sklo(čiré i barevné)

Druh odpadu Kód odpadu jednotková 
cena

Obvyklé  
množství  

za rok/ 
domácnost

Cena pro  
ostatní občany 
mimo katastr 

Týnec nad  
Sázavou

Cena pro firmy 
a podnikatele 

v katastru měs-
ta Týnec nad 

Sázavou
Poznámka

Cena pro  
občany v katastru 

města Týnec  
nad Sázavou

CeNÍK PRO PŘeVzeTÍ ODPaDŮ DO SBěRNéHO MÍSTa  
MěSTa TýNeC NaD SázaVOu

PROVOzOVaTeL – TeCHNICKé SLužBy TýNeC s.r.o.  
– provozovna BRODCe

Pro obyvatele města Týnec nad Sázavou a jeho místních částí je předání odpadů do sběrného místa Brodce zdarma v množství obvyklé produkce odpadů jedné 
domácnosti. Nadlimitní množství odpadů bude zpoplatněno dle platného ceníku sběrného místa Technických služeb Týnec s.r.o.

Podnikatelé, firmy a ostatní občané jsou zpoplatněni dle platného ceníku sběrného místa Technických služeb Týnec s.r.o.
Ostatní zde neuvedené odpady sběrné místo Brodce NEODEBÍRÁ !!! 

Prošlé léky odebírají místní lékárny.
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Dne 28. listopadu proběhlo v obřadní síni 
Městského úřadu v Týnci nad Sázavou Vítání 
občánků. Ke slavnostnímu aktu bylo pozváno 
celkem 22 miminek se svými rodiči a dalšími pří-
buznými. Program zahájila Marta Vrkoslavová 
přivítáním a představením miminek a jejich ro-
dičů. Následovalo vystoupení žáků Základní ško-
ly v Týnci nad Sázavou. Po slavnostním projevu 

Marty Vackové se rodiče podepsali do pamětní 
knihy města, maminky byly obdarovány květi-
nou, kterou jim předala členka sociální komise 
Ludmila Šiňorová a obdržely poukaz v hodnotě 
3.000 korun, jež jim darovalo město. Setkání bylo 
zakončeno fotografováním v tradiční kolébce.

Marta Vrkoslavová,
Kancelář tajemníka

Vítání občánků

Valerie Fifková

Kateřina Műcková

Hynek Jahoda Emílie Jančová

Alex Marczell

Emma Karbanová

Nikola Hesová

Jakub Holoubek

Jindřich Beran

Vojtěch Kopecký

Adam Kohan

Jan Micka Tomáš NeumannKristýna Nebušková
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V září strážníci městské policie řešili špatně 
parkující vozidla, v součinnosti s benešovským 
nízkoprahovým centrem kontrolovali bezdo-
movce v lese u Chářovic, a také měřili rychlost 
během týdenní akce na území Týnce, v lokali-
tách schválených policií Benešov. Byli přivoláni 
na pomoc občanovi Chrástu, který upadl při 
práci na své zahradě a nemohl se dostat zpět 
domů. Pomáhali také paní v tíživé životní situaci 
a dalšímu obyvateli Týnce z důvodu zdravotních 
komplikací. Hasili požár koše v Čakovicích. Ře-
šili znečištění vozovky. Zasahovali u dopravní 
nehody mezi Týncem a Čakovicemi. Pod vede-
ním instruktorů z PČR Benešov se zdokonalo-
vali ve střelbě. Řešili rušení nočního klidu v baru 

Neplecha, a také domovní prodejce. Odchytá-
vali zatoulané psy na území města. Příjemným 
zpestřením práce byla beseda s dětmi v mateřské 
školce.

V říjnu se podařilo strážníkům za pomoci 
kamerového systému vypátrat zlodějku v nové 
škole. Odchytávali zatoulaná zvířata, včetně 
jednoho kohouta. Řešili požár popelnice v Ča-
kovicích. Hledali majitele nalezené peněženky 
a kola. V tomto měsíci také strážníci asistova-
li při vystěhování občanky z rodinného domu 
v Týnci. Kontrolovali dopravní značení po celém 
katastru města Týnce z důvodu jeho poškoze-
ní. Spolupracovali při řešení dvou dopravních 
nehod v Týnci. Řešili bezdomovce, a také pod-
napilou matku dítěte ve staré škole. Chytili pa-
chatele při zakládání černé skládky na Brodcích. 
Ve dvou případech bylo řešeno rušení nočního 
klidu v Týnci. Za pomoci kamerového systému 
našli pachatele krádeže tašky u dětského hřiště 
u OD Hruška. V lese mezi Týncem a Čakovi-
cemi zadrželi dva utečence z diagnostického 
ústavu Kutná Hora v kradeném vozidle. Pokutu 
dostal řidič, který si spletl cyklostezku s vozov-
kou a snažil se jí projet. Pomohli stařence, která 
se ze zdravotních důvodů nedokázala vrátit zpět 

domů a seděla ve vozovce.  Dále strážníci řešili 
porušení vyhlášky města Týnce, a díky staženým 
záznamům z městského kamerového systému, 
byli nápomocní Policii ČR.

V  listopadu provedli strážníci odchyt dvou 
psů, jedné kočky a dokonce lišky, která se dosta-
la do prostor knihovny v Týnci. Řešili vzájemné 
napadení tří psů za mateřskou školou. Spolupra-
covali s VAK Týnec při odstranění vozidla, které 
částečně blokovalo příjezd k ČOV. Také asisto-
vali u vystěhování nájemníka z rodinného domu. 
S novou sociální pracovnicí paní Kronovetrovou 
kontrolovali sociálně znevýhodněné klienty. 
Ve spolupráci s policií a hasiči Pecerady dohlíželi 
na bezpečnost účastníků Svatomartinského prů-
vodu. Za pomoci kamerového systému objasnili 
krádež bundy i s doklady z polikliniky, a také pa-
chatele poškození koše na náměstíčku. Dále byla 
ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec strážníky vy-
pátrána pohřešovaná osoba. Za pomoci fotopasti 
byl odhalen občan Chrástu, který ukládal odpad 
v rozporu s vyhláškou. Jednou z posledních lis-
topadových akcí bylo řízení dopravy a dohlížení 
na bezpečnost účastníků rozsvěcení vánočního 
stromu před obchodním domem Hruška.

Tomáš Klenovec, vedoucí městské policie

zpráva o činnosti MP za období září až listopad 2019

Patrik Novotný Anna Potůčková

Julie Šnajperková Tomáš VonášekAmélie Smiovská

Parkoviště u nové základní školy je v době školního 
vyučování určeno především pro potřeby zaměstnanců 
školy. Pokud rodiče ráno přiváží děti, měli by využít par-
koviště souběžné s komunikací a označené K+R (z ang-
lického Kiss and Ride, česky Polib a jeď). To znamená, že 
je s omezenou dobou stání do 5 minut určené k nepro-
dlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných 
osob. Velké parkoviště mimo školní vyučování můžeme 
využít k běžnému parkování, pokud to jeho kapacita do-
volí. Stažená závora na výjezdu se otevírá automaticky. 
Nehrozí tak, že bychom zůstali uvězněni uvnitř.

A ještě upozornění na nebezpečné riskování u sta-
ré školy. Zajet na parkoviště souběžné s komunikací 
je možné pouze ze směru od Benešova. V opačném 
směru přejíždíme bílou čáru a hrozí nám pokuta 
ve výši několika tisíc korun, ale hlavně tím ohrožuje-
me sebe i ostatní. Jako nejjednodušší a nejbezpečněj-
ší se nabízí řešení otočit se na parkovišti u hřbitova 
a v pohodě a bez rizika zaparkovat na vyhrazeném 
místě u školy.

lm

Školní parkoviště

K+R
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Ondřej Havelka zpíval v pátek 1. listopadu 
úplně plnému Společenskému centru. Pod-
zimní koncert byl opravdu výjimečným zážit-
kem pro všechny přítomné. Zpívalo se, tanči-
lo, stepovalo. Odcházeli jsme plni nádherných 
dojmů a dobrá nálada snad většině z nás vydr-
žela nejen pro ten dnešní denA.  

lm

30 let svobody

ReTRO PRaGue CLaSSIC 2019

Od pátku 22. listopadu hoří před radnicí pla-
mínek přátelství. Ten přinesly děti z obou družin 
naší školy, abychom tak společně uctili 30. výročí 
sametové revoluce. Výročí událostí, díky kterým 
se naše země vydala na cestu ke svobodě.

Ještě než děti zapálily své svíčičky, předaly si 
vzájemně dárky. Kamarád nebo kamarádka ze 
staré školy předali dáreček kamarádům nebo 
kamarádkám z nové školy, a naopak. Byly to 
malé dárečky, ale o to větší udělaly radost. Děti 
si je nadšeně prohlížely, ukazovaly si navzájem, 
co dostaly, a když je starosta Martin Kadrnožka 
přišel pozdravit a říct pár slov o listopadových 
událostech roku 1939 a 1989, chvilku trvalo, než 
děti ztichly. Pak ale se zájmem poslouchaly vy-

právění o hrůzách fašismu a tragické smrti Jana 
Opletala a dalších studentů, a zaujalo je i poví-
dání o listopadových událostech roku 1989. Pa-
sáž, kdy policejní kordon obklíčil a brutálně zbil 
demonstranty, především studenty, u obchodní-
ho domu Máj v ulici Na Perštýně, a vzhledem 
k uzavřeným ulicím nebylo kudy utéct, děti oko-
mentovaly nevybíravými slovy, nedbaje přísných 
pohledů učitelského doprovodu.

„Jste ještě malí, jinou dobu jste naštěstí nepoznali, 
nedokážete proto ocenit, co vlastně slavíme. Naše 
země už není obehnaná ostnatým drátem, můžete 
studovat, cestovat, nakupovat, vaši rodiče říkat své 
názory bez obav, že by za ně museli jít do věze-
ní. Jste šťastné děti a žijete ve šťastné době. Bere-

te jako naprostou samozřejmost to, co před 30 lety 
bylo v naší zemi nemyslitelné. Svoboda… Važme si 
toho, je to jedno z největších bohatství, které máme,“ 
rozloučil se se školáky Martin Kadrnožka.

lm

Nádherné vozy, staré mnoho desítek let, se  
2. listopadu zastavily v Týnci v rámci veterán-

ské rally. Na parkovišti před úřadem, po pro-
jetí kontrolním bodem, posádky vozů dostaly 
razítko, koláče, upomínkové předměty a vyra-
zily na další část cesty. To máte - Jaguár, Tatra, 
Škoda, Cadillac, Maserati, Ferrari, Rols Roy-
ce, Porsche, Mercedes ... Zajímavostí je, že tře-
ba Tatra 57 B, o objemu motoru 1,256 ccm, se 
4 válci, o výkonu 25 HP, jede nejvyšší rychlostí 
80 km/h. Naproti tomu Jaguar E-Type Coupe 
se 6 válci, o výkonu 265 HP, to dokáže rozjet 
až na 240 km/h. I když, řekněme si otevřeně, 
o rychlost v tomto závodu zas až tak nešloA.  

lm

jen pro ten dnešní den
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První adventní sobotu jsme společně rozsvítili náš týnecký vánoční 
strom. Už pár dní předtím děti z mateřské i základní školy vyzdobily malé 
smrčky vlastnoručně vyrobenými ozdobičkami a město rozsvítily barevné 
žárovičky. Na lampách zazářily sněhové vločky a v krásném, ručně vyřezá-
vaném Betlému, na Jezulátko dýchají beránek a ovečky a hlídá ho ovčácký 
pes. Ani Tři králové letos nezapomněli, a božskému děťátku dary při-
nesli. Vánoční atmosféru dokouzlilo i počasí, které se začalo chovat jako 
už opravdu zimní. Vždyť už v neděli poté začala meteorologická zima, 
tak mělo akorát čas. Ranní sníh sice roztál, ale přesto i dospělí věděli, že  
Ježíšek už se k nám opravdu chystá. Už od sobotního odpoledne se měs-
tem linula vůně vanilky i svařeného vína, z reproduktorů zněly vánoční 
koledy a na pódiu před obchodním domem se připravovali první účin-
kující – Břetislav Veselý, Karel Eberle a Ema Houžvíková (pod vedením 
Karolíny Ruppert). Následně mrňata ze školky své vystoupení rozjela 
ve velkém stylu a pod vedením Jitky Jalovecké, Evy Toušové a Dany Kell-
nerové písnička střídala písničku, básnička básničku. Závěr patřil zpěváč-
kům z nové školy s Pavlínou Kleinovou a na kytaru je doprovodili rodiče 
jedné z účinkujících holčiček. Dozněla poslední píseň a starosta města 
Martin Kadrnožka za mohutné podpory dětí i diváků zahájil odpočítání 
do rozsvícení stromečku: „….4, 3, 2, 1! Už svítí!“ Potlesk a nadšené výkři-
ky malých i velkých přivítaly tajemný vánoční čas, který právě přicházel 
do Týnce nad Sázavou. 

KRáSNé VáNOCe
lm

Tichá noc, přesvatá noc…

Stromeček svítí i v Peceradech a Chrástu
Sousedské setkání, povídání, zpívání, vůně sva-

řeného vína a vánočního cukroví, a hlavně roz-
zářené dětské oči … o tom všem vypovídají tyto 
fotografie. Cítíte z nich tu krásnou atmosféru 
Vánoc?

lm
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Skauti opět přinesou světlo z Betléma až do Vašich domovů
Jelikož se barevný 

podzim pomalu mění 
v zimu, zveme Vás již 
na tradiční událost. 
Tak jako každý rok 
Vám naši členové 
v předvánočním čase 
nabídnou plamínky 
Betlémského světla, 
tedy možnost promě-
nit své domovy v cíl 

téměř 4 000 kilometrů dlouhé pouti.
Tato tradice má kořeny již v 11. století, kdy 

několik obyvatel italské Florencie cestovalo 
do Svaté země jako součást jedné z křížových 
výprav. Jeden z nich při odchodu přísahal přinést 
z výpravy plamínek věčného světla z Betlémské 
basiliky. Na této historii postavili novodobou 

ideu Betlémského světla pracovníci rakouského 
rozhlasu v roce 1986, když hledali motiv pro 
finanční sbírku na pomoc zrakově postiženým 
dětem.

Z Rakouska roku 1986 už je o dost kratší cesta 
do naší současnosti i do našeho města. Na konci 
této novodobé cesty budou stát členové týnec-
kého 3. smíšeného skautského oddílu TYSAN. 

S betlémským plamínkem je potkáte 
23. prosince od 17:00 do 18:00 hod.:

•  ve starém Týnci před kostelem sv. Šimona 
a Judy

•  před obchodním domem hruška v novém 
Týnci

• u kapličky na návsi v Peceradech
Přijďte si pro světlo a teplo pravých Vánoc, 

těšíme se na Vás.
Za oddíl TYSAN, Marek

Vážení občané 
Týnce,

Vánoční zamyšlení

Betlémské
světlo

dovolte mi na tomto místě popřát Vám 
klidné prožití adventního času a vánoč-
ních svátků a úspěšný vstup do dalšího 

roku. Mám za sebou první rok ve funkci 
senátora Vašeho obvodu a jsem velmi 
rád, že jsem se právě do Vašeho města 

již mohl vypravit – a to společně s MAS 
Posázaví. Doufám, že tato návštěva ne-
byla poslední, a že i vy se na mě budete 

obracet se svými nápady a připomínkami. 
Budu tu i v dalších letech pro Vás.

Váš senátor Zdeněk Hraba

Když se blíží Vánoce, tak se u nás objevuje 
aktivita, kterou vyvíjíme jenom proto, aby-
chom prožili několik dnů jinak, než po celý 
rok. Nakupujeme dárky, stromky, jídlo. A ně-
kdy se ptáme, jestli to stojí za to?  Ale ne-
chceme se zřeknout kouzla Vánoc. Nechce-
me se zřeknout té neopakovatelné atmosféry 
ve společnosti svých nejbližších. Nechceme se 
zřeknout kouzla Štědrého dne. Pojíst dobré 
jídlo, zazpívat si koledy u stromku a především 
vzájemně se obdarovat. Do tohoto období pa-
tří dvě skutečnosti: očekávání a obdarování. 
I když obě tyto skutečnosti jsou v dnešním 
světě poněkud v pozadí. Řada lidí má dojem, 
že vlastně nemá co očekávat. Tedy snad kromě 
víkendů. V dnešním světě, kde se nám nabízí 

všechno hned a teď, je delší očekávání mimo 
hru. Souvisí to i s životem dost odtrženým 
od přírody. V přírodě přichází všechno se svým 
časem, musíme čekat, až vše dozraje. Jenže my 
si mnohé můžeme dnes dovolit bez čekání 
na čas zralosti. Jahody, maliny, švestky. A ochu-
zujeme se o očekávání. Ale v tomto období to 
očekávání u nás víc sílí. A je to spojeno nejvíce 
s dárky. Děti nebo i naši blízcí očekávají dárky 
a my zase radost z nich. A ta druhá skutečnost 
je obdarování. Naplnění obdarováním. Může-
me říct, že my žijeme ve světě, který je sice bo-
hatý (a my se také nemáme špatně), ale který 
nám nic nedaruje. Je třeba tvrdě pracovat, jít 
za svým. Existence sice bohatá na vlastněné 
věci a zážitky, ale mnohdy chudá na radost 

z daru. Možná proto se o Vánocích tak snaží-
me opatřit dárky, darovat něco, přijmout dar. 
Je to jakési vykročení ze světa „tvrdých loktů“ 
do světa laskavých vztahů. Skutečné obdarová-
ní není něco za něco, ale něco za nic, z lásky 
a dobroty. Dávám ze svého, budu mít něčeho 
méně a nemrzí mě to. Pokud se v tomto cvi-
číme aspoň jednou za rok, o Vánocích, není to 
marné. Vánoce slavíme nejen z tradice, z jakési 
setrvačnosti, ale především proto, že Vánoce 
silou, kterou do nich vložil sám Boží Syn Je-
žíš Kristus svým narozením, svým příchodem 
na tento svět, nás mění na lidi, kteří si uvědo-
mují, že existují hodnoty, na které se v každo-
denním shonu zapomíná. 

Bedřich Vymětalík

V Týnci nad Sázavou 
a přilehlých obcích bude 
v prvním a druhém týdnu 
roku 2020 probíhat Tří-
králová sbírka. Její výnos 
je tradičně z největší čás-

ti věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi 
na území ČR. Jde o různé formy podpory a po-
moci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, 
seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak 
sociálně potřebné. Sbírka má předem jasně daná 
pravidla pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledo-
vaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vy-
brány. Předem jsou stanoveny záměry, na které se 
v daném roce vybírá. Z daru, který hodíte koled-
níkům do kasičky, pomůže 65% přímo v našem 
městě nebo regionu, 15% využije na své projekty 
místní diecézní Charita, 10% pomůže potřebným 
v zahraniční, 5% jde na celostátní projekty a 5% 
je režie sbírky. Koledování v průběhu Tříkrálové 
sbírky podléhá jasným pravidlům. Skupinku tvoří 
obvykle tři koledníci v dětském věku, převlečení 
za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle 

tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému 
Ježíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkaz-
ky vystavené Charitou ČR a potvrzené diecézní 
Charitou. Průkazka koledníka obsahuje podpisy 
odpovědných osob, případně i razítko diecézní 
Charity. Údaje na průkazu koledníka musí sou-
hlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si 
dárce může vyžádat. Kasička, do které koledníci 
vybírají, je úředně zapečetěná místně příslušným 
městským či obecním úřadem nebo magistrátem. 
Číslo pokladničky souhlasí s číslem průkazky. 
Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem 
Charity. 

Děkujeme za Vaši štědrost.
lm

Tříkrálová sbírka 2020
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Pecerady slaví 660 let

Na základě historických dokumentů, kdy 10. ledna1360 Karel IV. vě-
noval Janovi z Hardeka (Hardega) hrad Kostelec s vesnicí pod hradem 
a dalšími vesnicemi, mezi kterými byly jmenovány i Pecirady (dnes Pe-
cerady), Bukovany, Brodce a další v léno, se Osadní výbor v Peceradech 

ve spolupráci s dalšími společenskými organizacemi (SDH, fotbalisté 
a myslivci) rozhodl důstojně oslavit toto, byť nekulaté výročí. Proto 
jsou v rámci celého roku připravovány dílčí akce s tím, že vyvrcholení 
oslav by mělo být v rámci výstavy zachycující život v obci. Její součástí 
je i soutěž pro mladé malíře s námětem „Děti malují Pecerady“.

Pro bližší představu, jaké nejdůležitější akce jsou pro občany obce, ale 
i pro další návštěvníky připravovány, přinášíme jen jejich krátký pře-
hled:
leden – Tradiční staročeská zabíjačka
březen 7. 3. – Setkání občanů obce a rodáků u příležitosti MDŽ
duben 18. – 25. – Výstava k 660 letům Pecerad v místní hasičské  
zbrojnici
červen – Dětská olympiáda u příležitosti Dne dětí
červenec – Memoriál Jaroslava Štíchy
září – Slavnostní procesí ke kapličce svatého Václava, jako poděkování 
i prosba za další mírový život v obci

Jednotlivé termíny akcí budou v předstihu upřesňovány jak v TL, tak 
i na vývěsních tabulích. Závěrem si dovolujeme pozvat i ostatní občany 
Týnce na naše akce, kde budou vítanými hosty.

Osadní výbor Pecerady

Půlnoční
Dne 8. ledna roku  2020  si Církev českoslo-

venská husitská připomene 100 let  od svého 
založení.  V roce 1924, tedy o čtyři roky poz-
ději,  bratr Josef Topič založil náboženskou 
obec u nás v Týnci a v říjnu letošního roku 
uplynulo 86 let od první bohoslužby v naší 

rotundě Cyrila a Metoděje.
Již od roku 2003, kdy naše samostatná ná-

boženská obec v Týnci byla znovu obnovena, 
Vás zveme na Půlnoční bohoslužbu v úterý 
24. prosince od 23.00 hod. Těšíme se nejen 
na pravidelné i sváteční členy naší církve, ale 

také na příslušníky jiných církví a na všech-
ny, kteří nechtějí jít na Štědrý den brzy spát 
a rozhodnou se zamyslet se nad poselstvím 
Vánoc a společně si zazpívat české koledy.

Rada starších NO CČSH,
Týnec nad Sázavou

Podpora spolků a spol-
kové činnosti byla téma-
tem setkání, které pod 
záštitou Posázaví o.p.s. 
pořádalo město Týnec 
nad Sázavou pro zástupce 
samospráv měst Bystřice, 

Jílového u Prahy, Neveklova a Sázavy. Hovořilo 
se na něm mimo jiné o zázemí pro spolkovou 
činnost, financování, dotačních titulech nebo 
spolupráci.

„Všechna uvedená města jsou vesměs stejné 
velikosti, takže se mohou vzájemně inspirovat. 
Setkání pro ně bylo přínosné zejména z pohledu 
výměny informací a zkušeností. Je teď na nich, 
jak je využijí, ale je dobré, že vědí, kam se mů-
žou obrátit o radu,“ řekla projektová manažerka 

Posázaví o.p.s. Martina Höhnová. Například 
Bystřice se podle ní zajímala o grantovou po-
litiku hostitelského města. Týnec nad Sázavou 
má jasně definovaná pravidla pro podporu 
sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové 
činnosti dětí a mládeže. Využívá při tom jed-
noduchý systém založený na měřitelných in-
dikátorech (bodech), které stačí zapsat do ta-
bulky, a ta pak na základě předem daných 
vzorců vygeneruje výši dotace.

V rámci grantového řízení Týnec nad Sáza-
vou každoročně vyhlašuje tři programy. První 
program je zaměřen na podporu pravidelné 
sportovní a zájmové činnosti dětí a mládeže 
(vytváření podmínek pro zapojení dětí a mlá-
deže do 18 let do pravidelné sportovní, tělový-
chovné, umělecké a zájmové činnosti v Týnci 
nad Sázavou a podpora aktivit škol – proná-
jmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, 
ceny, sportovní pomůcky). Další dotační pro-
gram je zaměřen na akce pro děti a veřejnost 
nebo akce výrazně propagující město a třetí 
program podporuje údržbu a modernizaci 
sportovišť. Kromě toho město rozděluje také 
mimořádné dotace. Na spolkovou činnost, 
provoz a údržbu sportovních areálů a mzdy 
správců sportovišť jde ročně z městského 
rozpočtu zhruba 3,6 milionu korun. Účastní-

ci setkání se zajímali také o financování akcí 
v místních částech, podporu sboru dobrovol-
ných hasičů a jednotek požární ochrany, spo-
lupráci mezi spolky nebo plánovaní termínů 
akcí. Prohlédli si i některá týnecká sportovi-
ště – fotbalový areál Náklí, novou sportovní 
halu základní školy a sokolovnu ve Zbořeném 
Kostelci.

Posázavská města mají o předávání zkuše-
ností a sdílení příkladů dobré praxe zájem. 
První setkání tohoto druhu se uskutečnilo le-
tos v červnu v Jílovém u Prahy a bylo zaměře-
no na nakládání s komunálním odpadem a no-
vinkách v odpadovém hospodářství. Příští rok 
na jaře se zástupci měst chtějí sejít v Bystřici 
a společně hovořit o informačních systémech. 
Navrhli také témata pro další setkání, a to 
školství, protipovodňová opatření, partnerská 
města, sbory dobrovolných hasičů a jednotky 
požární ochrany nebo sociální oblast.

Jaroslava Tůmová

zástupci posázavských měst hovořili  
v Týnci nad Sázavou o podpoře spolků
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Umíte si představit kavárnu, kde návštěvní-
ci řeší přeplněné školní třídy, nedostatek času 
na kvalitní vysvětlení učiva, logické myšlení žáků 
nebo tzv. Hejného metodu výuky? Tak právě ta-
ková „kavárnička“ se na jedno říjnové odpoledne 
otevřela v Základní škole v Týnci nad Sázavou. 
Na přání pedagogů – učitelů matematiky – ji 
v rámci Místního akčního plánu vzdělávání II 
(MAP) pořádala společnost Posázaví o.p.s. 
„Na slovíčko“ se tu sešlo na 30 hostů, učitelek 
anebo učitelů matematiky ze škol ORP Benešov, 
včetně těch bývalých – benešovského místosta-
rosty Zdeňka Zahradníčka a týneckého starosty 
Martina Kadrnožky.

„V současnosti už neplatí jednotné centrální učební 
osnovy pro všechny školy, existují takzvané rámcové 
vzdělávací programy, podle kterých si každá ško-
la udělá svůj vlastní školní vzdělávací program,“ 
uvedl Zdeněk Zahradníček. V posledních 12,15 
letech, co tato situace trvá, se podle něj učivo 
určitým způsobem rozvolnilo, i když jeho obsah 
zůstal stejný. Neučí se však do takových detailů 
jako v minulosti, což je do jisté míry důsledek 
tlaku žáků a jejich rodičů. Přesto se ukazuje, že 
učiva je i tak hodně, což platí i pro matematiku. 
„Na další diskusi je, co by se mělo učit na základní 
a co nechat na střední školu, do toho vstoupil mini-
sterský záměr učivo zredukovat. Je to ale jen jed-

na z věcí, která se bude 
řešit celostátně, a tady 
zrovna na té platformě 
kavárničky matemati-
ků to padlo jako jedno 
z nosných témat,“ dodal 
Zdeněk Zahradníček. 
Setkávání učitelů stej-
ných oborů v rámci 
území vítá. Připomněl, 
že v minulosti existo-
valy krajské pedago-
gické ústavy a okresní 
pedagogická střediska, 
které se věnovaly kvali-
tě výuky v jednotlivých 
předmětech v území. 
Učitelé různých před-

mětů, nejen matematiky, se setkávali v rámci kra-
je nebo okresu Benešov vždy na jedné škole, kde 
besedovali o problémech, sdělovali si zkušenosti, 
pořádaly se semináře s lektorem, ukázkové ho-
diny. „Taková setkávání pedagogů napříč nynějším 
územím ORP chybí a jsem rád, že se to nyní daří 
naplňovat,“ poznamenal Zdeněk Zahradníček.

Podle manažerky MAP Jany Čechové byla 
Kavárnička reakcí na poptávku škol. „Zkoušíme, 
o co bude zájem. Setkáváme se v rámci pracovních 
skupin, které se věnují různým oblastem, a jednou 
z nich je Matematická gramotnost. Je v ní pět lidí 
– ambasadorů, kteří iniciují nápady a vymysle-
li setkávání matikářů. Zkusili jsme Kavárničku 
a byl o ni zájem. Uvidíme, jestli bude zájem i tře-
ba ze strany češtinářů. Nebereme to jako dogma, ale 
snažíme se poslouchat, co školy chtějí, a to jim pak 

v rámci MAP nabídnout,“ řekla Jana Čechová. 
Poptávka vyplynula také z dotazníkového šetření 
mezi 42 školami ORP Benešov, které se zapojily 
do MAP.

Setkání v podobě Kavárničky uvítal také Mar-
tin Kadrnožka. „Je to minimálně o tom, že se obo-
rově učitelé potkají v jedné škole, řeknou si, co je 
nového, zajímavého, možná se i podívají, jak ta 
škola vypadá, protože inspirace z jiných škol nikdy 
neuškodí. Prezentovala se tu například Hejného 
metoda, která sama o sobě je kontroverzní, někteří ji 
milují, někteří nenávidí, ale záleží na škole, na uči-
teli, jakým způsobem k tomu přistoupí, je to metoda, 
kterou stojí za to zmínit, podívat se na ni, třeba ně-
koho zaujme,“ konstatoval. Model Kavárničky je 
podle něj pro sdílení zkušeností dobré praxe, ať 
už na meziobecní nebo meziškolní úrovni, ideál-
ní. „Nemusí to být jenom o Hejného matematice, ale 
třeba i o tom, jak je ta třída vyzdobená nebo o tom, 
jak máme zorganizovanou hodinu,“ poznamenal 
Martin Kadrnožka.

Praktické zkušenosti s Hejného metodou vý-
uky matematiky představila učitelka ZŠ Týnec 
Jitka Rohelová, její kolegyně Lenka Koucká pre-
zentovala, jak učí matematiku ona. Přítomní si 
také prohlédli týneckou školu za doprovodu její 
ředitelky Barbory Hanákové, zástupkyně ředitel-
ky Radmily Písaříkové a starosty města Martina 
Kadrnožky.

Kavárnička matikářů se setkala s velkým ohla-
sem a přítomní se shodli na tom, že se v podob-
ném duchu chtějí dál setkávat. Ukázkovou hodi-
nu matematiky nabídla ZŠ Chotýšany.

Jaroslava Tůmová

zŠ Týnec nad Sázavou hostila Kavárničku matikářů

Základní škola Týnec nad Sázavou byla 
zařazena do operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělání. Tento program podporuje 
mateřské, základní a základní umělecké ško-
ly a školská zařízení pro zájmové vzdělávání 
(střediska volného času, školní družiny a škol-
ní kluby) formou projektů zjednodušeného 
vykazování. Týnecká ZŠ podala žádost o tuto 
dotaci a získala částku 1 803 554 Kč. Projekt 
se realizuje v období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021.

Mezi naplánované aktivity patří:

•  osobnostně profesní rozvoj pedagogů pro-
střednictvím dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků v oblasti čtenářské, mate-
matické a jazykové gramotnosti, osobnostně 
sociálního rozvoje

•  vzdělávání pedagogů a pedagogického sboru 
zaměřeného na inkluzi

•  vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pe-
dagogů a odborníků z praxe – supervize, 
mentoring, koučink

•  pro žáky – Čtenářský klub, Klub zábavné lo-

giky a deskových her, Klub konverzace v ci-
zím jazyce

•  využití ICT ve vyučování (zakoupení 20 ks 
notebooků, které budou žáci využívat při vý-
uce)

Zuzana Krajánková, koordinátorka projektu

Realizace projektu „Kvalitní vzdělávání pro všechny II“  
v základní škole
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V pátek 15. listopadu 
si všichni žáci naší zá-
kladní školy připomněli 
významný mezník na-
šich dějin – 30. výročí sa-
metové revoluce. Mnozí 
z nich už si „předlisto-
padovou“ dobu neumí 
představit, a tak si žáci  
9. ročníku připravili 
v rámci hodin dějepisu 
krátký projekt, se kterým 
navštívili všechny třídy.

Za pomoci prezenta-
ce dobových fotografií 
dětem představili život 

před rokem 1989 a shrnuli události sametové 
revoluce. Každému také věnovali jako upo-
mínku trikolóru a na rozloučenou si s nimi 
zacinkali klíči. Mnozí učitelé pak ve svých 
třídách zavzpomínali a povyprávěli dětem 
o vlastních zážitcích.

Při projektu ve škole panovala příjemná at-
mosféra, a i přes velkou nervozitu některých 
deváťáků se vše povedlo na jedničku.

Velké poděkování proto patří celé 9. B, kte-
rá do projektu vložila hodně energie a svého 
času. Děkujeme také všem, kteří se při ho-
dinách výtvarné výchovy podíleli na výrobě 
trikolór.

Těšíme se na další podobnou akci.
Jana Vrtišková

30 let od sametové revoluce v základní škole

Touto cestou bych ráda poděkovala paní Havlíčkové z Chářovic, která 
nám věnovala svůj čas a přišla mezi děti do školní družiny, aby je se-
známila se základy včelařství, které se stalo její velkou zálibou. Přivez-
la ukázat základní vybavení pro včelaře, výstupní produkty chovu včel 
a připravila i pracovní listy, které děti nejen vybarvovaly, ale zároveň si 
opakovaly znalosti o včelstvech.  S radostí si vyzkoušely včelařské rukavi-
ce, kuklu i klobouk. Na závěr pěkného a poučného odpoledne si pochut-
naly na zdravé lahůdce s medem.

Paní havlíčková, děkujeme.
M. Hranostýlová s dětmi ze ŠD

Poděkování
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Bramboriáda
V pátek 8. listopadu byla k obědu ve školní jídel-
ně bramborová kaše. Náhoda? Možná. Žáci ŠD 
Komenského však měli jiné starosti – co se skrý-
vá pod názvem dnešního odpoledního programu 
„Bramboriáda“?
„Určitě budeme vyrábět nudná razítka“, ozývalo se 
v šatnách. Jaké to bylo překvapení, když se všichni 
shromáždili venku na hřišti před ŠD, kde každý 
obdržel soutěžní kartičku. Po celém areálu čekalo 
sedm stanovišť pro všech 100 dětí naší družiny. 
Pořadí si každý volil sám a mohl vybírat například 
z tradičního skákání v pytli od brambor či nošení 
brambory na polévkové lžíci. Koho soutěže una-
vily, zvolil si sedmou disciplínu, tzv. odpočinkovou 
zónu, kde si každý mohl ozdobit svoji bramboru 
dle fantazie pomocí špejlí, krepáků, trubiček, vaty, 
brček nebo jiného materiálu. Odpočatí soutěžící 
běželi zkusit další stanoviště, která nesla i netra-
diční názvy jako například Sázení brambor nebo 
Sbírání brambor. Největší záhadou asi byla dis-

ciplína „Mačkaná (čelní) brambora“. Soutěžily 
dvě dvojice proti sobě a musely donést bramboru 
do cíle pouze takovým způsobem, že si ji dva zá-
vodníci vložili mezi svá čela, nesměli si pomáhat 
rukou a museli projít vytyčenou trasu.
Všechny soutěže však v sobě skrývaly ještě jeden 
háček. Žáci vždy soupeřili ve dvojicích, ale potvrze-
ní obdržel jen ten, kdo vyhrál. Kdo prohrál, musel si 
najít nového kamaráda a zkusit tentokráte vyhrát. 
Žáci tedy začali postupně hledat nového parťáka 
i mezi dětmi z jiných oddělení, a tím vznikala nová 
přátelství a koneckonců i stmelení našich oddělení 
v budovách ŠD Komenského.
Akce se povedla a počasí nám přálo. Každý účast-
ník si v cíli vybral odměnu a obdržel medaili s důle-
žitým poselstvím: „Jsi super, nejsi žádná brambora!“
Rádi bychom poděkovali sedmi dívkám  
z 9. A za velkou pomoc na jednotlivých stanovi-
štích.

Milena Iblová

Beseda s paní spisovatelkou

Plamínek přátelství
Celý listopad se všichni žáci ze ŠD Ko-

menského i Benešovské soustředili na výrobu 
dárečků pro nové kamarády. Vychovatelé si 
s žáky povídali, co je to přátelství a jak je dů-
ležité se umět radovat i z maličkostí.

V pátek 22. listopadu se uskutečnil již III. 
ročník velkolepé akce s názvem Plamínek 
přátelství, který je pro všech 200 dětí z obou 
budov ŠD. Letošní novinkou bylo zdobení 
velké svíce přátelství. Každé oddělení ozdobi-
lo a podepsalo sklenici se svíčkou, kterou před 
družinou společně zapálili.

V 13:30 se s dárečky a hořící svíčkou přátel-
ství dostavilo všech 8 oddělení ŠD před měst-
ský úřad. Děti společně vytvořily dva velké 
kruhy – vnitřní kruh žáci ze ŠD Benešovská 
a vnější kruh žáci ze ŠD Komenského. Každý 
teď stál čelem k novému kamarádovi z „cizí“ 

družiny. Tato situace u nejmladších žáků bu-
dila trochu rozpaky, ale pak se do středu kru-
hu postavili vychovatelé, a též utvořili dvojice. 
Pozdravili se podáním ruky a navzájem si vy-
měnili podepsané přátelské svíce. Žáci si také 
podali ruce, představili se a vyměnili si dárky 
přátelství. Poté si vyslechli ještě několik slov 
od pana starosty k 30. výročí Sametové re-
voluce a po společném hlasitém ahóóój se již 
každé oddělení odebralo zpět do své budovy. 
Tam si jednotlivá oddělení prohlížela podpisy 
a zdobení na svíci přátelství. Děti plné dojmů 
si vyprávěly o tom, koho poznaly a jaký dárek 
dostaly.

Akce se krásně podařila a těšíme se za rok 
na další nová přátelství.

Milena Iblová

Ve středu 16. října měli žáci 2. - 4. roční-
ků jedinečnou možnost setkat se v Městské 
knihovně s paní spisovatelkou Ivonou Březi-
novou. Řada dětí ve své knihovničce vlastní 
knihu od této autorky, a proto bylo hezkým 
zážitkem dozvědět se, jak se malá Ivonka již 
v pěti letech chtěla stát paní spisovatelkou, 
a jak se jí toto velké přání splnilo. Určitě bylo 
zajímavé dozvědět se o tom, jak taková kniha 

vzniká a jak dlouho trvá, než se dostane k sa-
motnému čtenáři.

Děti dávaly nové podněty, nápady a inspiraci 
paní spisovatelce na další její knihy.

Na závěr besedy měli kluci a děvčata mož-
nost nechat si podepsat novou knihu od paní 
spisovatelky, a tím si obohatit své knihovny 
o nový přírůstek.

Žáci 3. ročníků

Pan učitel má  
narozeniny…

Touto písničkou a zároveň přáním jsme se 
přivítali v pondělí 21. října s panem učitelem 
Jaroslavem Rezkem. Přišli jsme mu popřát 
hlavně pevné zdraví k jeho krásným 94. na-
rozeninám. Chvíli jsme si společně povídali 
a viděli jsme, že pana učitele naše návštěva 
potěšila. Neměli bychom zapomínat na uči-
tele, kteří učili naše rodiče nebo prarodiče.

Žáci 3. A, B
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Už nějakou dobu vídáte v Týneckých listech 
krátké i delší články z aktivit našeho místní-
ho oddílu TYSAN, kterými se snažíme Vám, 
našim nejbližším spoluobčanům, přiblížit co 
v našem městě děláme pro výchovu našich 
(Vašich) dětí a mládeže. Doposud refero-
valy všechny příspěvky o našich pravidelně 
nepravidelných akcích. Jádrem naší činnosti 
jsou však týdenní schůzky, kde se s železnou 
pravidelností schází v naší klubovně dívčí 
a chlapecké družiny rozdělené podle věku 
a věnují se široké paletě aktivit – někdy více 
zábavných, jindy spíše vzdělávacích, výchov-
ných nebo zážitkových. Dnes vám přinášíme 
náhled do jedné z takových schůzek – družiny 
světlušek, která se na podnět našich vedoucích 
věnovala landartu – tedy výtvarnému umění, 
které pracuje s krajinou a přírodními prvky. 
Jedním ze skautských zákonů je, že skautka 
nebo skaut chrání přírodu, proto si myslím, že 
tato schůzka byla z kategorie těch nejlepších – 

tedy takových, které zvládnou formou zábavy 
a kamarádství předat i morální poselství a vy-
chovávat.

za oddíl TYSAN, Marek

V minulém vydání Týneckých listů jsme se 
pochlubili účastí našeho oddílu na mezinárod-
ním mistrovství turistického závodu (disciplíny, 
která kombinuje orientační běh, znalost přírody 
a naší vlasti i praktické dovednosti jako vázání 
uzlů). Pauza mezi koncem minulé sezóny a za-

čátkem nové byla velmi krátká, a tak se už dnes 
můžeme prezentovat dalšími úspěchy – tento-
krát z prvního závodu krajského kola v Českém 
Brodě.

V nové sezóně náš oddíl opět aspiruje na ta 
nejvyšší umístění – zejména díky našim osvěd-
čeným oporám i zdatné omladině. Ti se totiž 2. 
listopadu i přes výhled nepříznivého počasí sešli 
a vybojovali pro náš oddíl i naše město: v ka-
tegorii mladších žáků kompletně celou bed-
nu s tobiášem Garayem na 3. místě, Janem 
Krumpholzem na místě 2. a vítězem celé ka-
tegorie martinem molitorisem. Zároveň eliš-
ka hejrovská, david Jun a matyáš Prosický 
ve svých kategoriích přispěli k našemu veleú-
spěšnému zahájení sezóny každý 3. místem.

Samozřejmě se budeme snažit takto skvěle 
Týnec reprezentovat i na dalších závodech. Po-

kud nás chcete podpořit a zazávodit si s námi 
(nebo proti nám), srdečně Vás zveme na další 
kolo závodu, které se bude konat u nás v týnci 
nad sázavou – v sobotu 21. března 2020. Zá-
vodit mohou všechny věkové kategorie (od ro-
dičů s malými dětmi až po dospělé)!

za oddíl TYSAN, Marek

Přednáška pořádaná Vlastivědným spolkem 
Týnce nad Sázavou 14. listopadu zaplnila za-
sedací místnost Městského úřadu skutečně 
k prasknutí.  Rekordních 84 posluchačů žaslo 
nad tím, co Martin Šejbl vypátral v pražském 
Technickém muzeu: unikátní urbanistické plány 
projektanta Hrušky na výstavbu Týnce pro 50 
tisíc obyvatel.

Přednáška byla pojata vysoce profesionálně 
po stránce vědecké – fakta, plány, souvislosti a za-
jímavě prezentovaná – překrývání historických 
a současných map, přiblížení detailů apod. Ti, 
kteří na ní nebyli a o historii Týnce se zajíma-
jí, mohou litovat anebo si opakování přednášky 
ve Vlastivědném spolku vyžádat.  Navíc se všichni 
můžeme těšit na přednášku o vývoji Týnce v době 
po válce, kterou Martin Šejbl slíbil na příští rok.

Pro vlastní představení projektu o Týnci měla 
význam i podrobná a nesmírně zajímavá úvodní 
část – o realizovaném projektu Baťova Zlínu, 
kdy uvažované týnecké řešení se svojí koncepcí 
té zlínské značně podobá. Také jedna hlavní tří-
da, v Týnci na pravém břehu Sázavy od nádraží 
k Chrástu, výškové domy, divadlo a kino, školní 
budovy, nemocnice, hotel, kolonie domků pro 
zaměstnance Janečkovy Zbrojovky a vše zakon-
čeno vyhlídkovou věží.

Baťa své vize uskutečnil a jeho tovární impé-
rium nezaniklo ani po jeho smrti při leteckém 
neštěstí, ani v důsledku druhé světové války 
a politických zvratů po ní. Ing. Janeček zemřel 
v roce 1941, tedy ještě v době, kdy naše země 
byla okupována Němci a jeho tovární objekty 
musely sloužit německé válečné zbrojní výrobě.  

A po válce u nás? Tady už přestaly platit vize 
chytrých a důvody rozumných, ale politická roz-
hodnutí představitelů naší země a mnohem čas-
těji motivovaná zájmy těch nejmocnějších přátel 
v té době.

Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou

Světlušky a podzimní listí

Týnec ovládl turistický závod

Týnec pro 50 tisíc obyvatel

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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Začátkem letošního roku oslavil Týnec padesát 
let od svého povýšení na město. Pojďme se nyní 
podívat, jaký byl první rok města Týnce.

Po zvážení všech oblastí hospodářského, kul-
turně společenského a politického významu mís-
ta požádala rada MNV středočeský krajský NV 
o povýšení obce. Ten 19. prosince 1968 vyhověl, 
a tak se 1. leden 1969 stal vyvrcholením očeká-
vání našich předků, kteří vkládali vlohy své práce 
ve prospěch obce. Týnec se stal městem a začala 
se psát zcela nová etapa jeho historie.  Dne 12. 
února 1969 se konalo slavnostní shromáždění 
k povýšení na město za účasti národního umělce 
Karla Nového.

Městský znak pro mladé město připravil člen 
vlastivědného spolku B. Gabriel. Na znaku měla 
být zachycena významná období naší historie, 
zejména doba Valdeků a románského Týnce, 
Hodějovských jako odboje proti Habsburkům 
a Vrtbů pro jejich průmyslový rozvoj obce. Znak 
pánů z Valdeka však tvoří svinská hlava s kly, 
a tak byl nakonec z návrhu vypuštěn a nahrazen 
siluetou rotundy s věží. Znak v této podobě byl 
velmi úspěšně využit i na propagačních předmě-
tech.

Nové město také potřebovalo řádný plán své-
ho rozvoje, byl tedy vypracován harmonogram 
úpravy komunikací, vybudování nového osvětle-
ní a výstavby nových sportovišť. Ta v první fázi 
zahrnovala výstavbu fotbalového hřiště a později 

celého stadionu. Týnečtí občané se také moh-
li těšit na dvě koupaliště a celoročně vyhřívaný 
bazén. Prostředí v našem městě vyzdobí parková 
úprava, a to vše proto, aby zde mohlo do roku 
1975 bydlet přes 5 000 obyvatel. Dopravu z měs-
ta odvede nová spojka mezi Pražskou a Jílovskou 
ulicí a otevřená stále zůstává otázka železničního 
přejezdu. Nejlepším řešením nevyhovujícího sta-
vu by bylo mimoúrovňové křížení, které je bohu-
žel pro mladé město příliš drahé. V září 1969 byl 
projednán i dlouhodobý plán vyhlášení hradního 
areálu památkovou zónou, která by potvrdila 
historický význam obce. V hradním areálu pro-
bíhaly v roce 1969 archeologické průzkumy, při 
kterých byly v čp. 13 nalezeny osm metrů vysoké 
zbytky okrouhlé věže z lomového kamene, mož-
ná šlo o součást opevnění hradu.

Tvář města jistě změní výstavba čtyř věžových 
domů opásaných kruhovou silnicí, které vytvoří 
nové centrum města jako protiváhu historické 
věži. Otázka městského náměstí je stále otevře-
ná, v úvahu připadá umístění před kulturním 
domem, nebo mezi mostem a Náklím. Zcela 
jisté je, že s plánovaným nárůstem počtu obyva-
tel musí být v co nejbližší době přistavěn nový 
školní pavilon.

Bohužel s plánovaným nárůstem obyvatel za-
tím nekoresponduje bytová výstavba, která byla 
pro rok 1969 zredukována z 280 bytových jed-
notek na pouhých 54. Za celý rok se podařilo 

vyasfaltovat 1100 metrů komunikací v sídlišti, 
doplněných 700 metry asfaltových chodníků. 
Bytů bylo přiděleno 7, zůstává však 150 žádostí 
k uspokojení.

Školou povinné děti si od října mohou hrát 
v malém letadle, které pro naši školní zahradu 
věnoval Svazarm Benešov.  Ovšem nejen pří-
jemné události postihly naše školy. V prosinci 
ohryzali zajíci ve školním sadu několik ovocných 
stromků.

Dne 21. prosince byl v Týnci po mnoha letech 
opět postaven vánoční strom republiky. Slav-
nostní rozsvícení proběhlo za velkého mrazu 
a malé účasti obyvatel, ale do pokladniček před 
stromem se nakonec za celou zimu podařilo 
na SOS dětské vesničky vybrat 575,40 Kč, které 
MNV dorovnal na celých 600 korun.

Kulturní život byl roku 1969 velmi bohatý. Zá-
jemci si mohli vybrat od zájezdu do Itálie po zá-
jezd do Popovic. Oslavu 40 let motocyklů Jawa 
provázela i úspěšná volba miss Jawa. Po dubno-
vém zasedání rady se v kině začaly opět promí-
tat filmy ze SSSR, Maďarska, Polska, Bulharska 
a Východního Německa. Tím se i mnohem lépe 
sestavoval program, takže do konce roku proběh-
lo v Týnci 450 představení, které navštívilo 43 596 
diváků a na vstupném se vybralo 223 684 Kčs.

Oslavy Února nebyly příliš vydařené, přišlo 
jen kolem 150 lidí, z toho většina školních dětí. 
Stejně tak oslavy 1. máje nebyly z nejnavště-
vovanějších. Dne 9. května se tradičně konal 
ohňostroj, tento rok však narušený výbuchem 
zápalnice, po kterém zbytek střel shořel nebo 
vybuchl na zemi. Říjnové oslavy výročí republiky 
byly zrušeny a lípa vysazená před rokem zaschla. 
Na výročí říjnové revoluce proběhla v listopadu 
přednáška ideologického tajemníka OV KSČ 
o významu revoluce v Rusku. O úspěchu této 
přednášky kronikář mlčí.

V září byla vyloupena samoobsluha v sídliš-
ti. Pachatelé, chlapec a dívka, byli dopadeni až 
u Ústí nad Labem. Škoda na zboží činila asi 
800 Kč a mladí pachatelé si odnesli zejména li-
hoviny a konzervy.

Byl také otevřen stánek se zeleninou, což by 
do budoucna mělo zlepšit zásobování města čer-
stvým zbožím. I přes nově otevřený stánek bu-
dou stále v této bitvě na zeleninovém poli velké 
obtíže, nejsou totiž prodavačky. Prodejna textilu 
hlásila po celý rok velký zájem o tepláky.

Takový byl tedy rok 1969 očima tehdejšího 
kronikáře. Na ten následující se s Vámi těším 
opět v prosinci.

Martin Šejbl

Týnec 1969
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Pro všechny, kdo milují Vánoce, jsme i letos 
o adventu na hradě v Týnci připravili bohatý 
kulturní program, vánoční výzdobu a příjem-
nou a útulnou atmosféru, prodchnutou vůní 
svařeného vína a zvuků koled.

Pro návštěvníky bylo vždy nachystali minitr-
žiště s možností zakoupení vánočních dekorací 
a dárků. Nechyběla keramika, bižuterie, vonné 
oleje, mýdla a krémy z kozího mléka, perníčky, 
adventní svícny a svíčky, ručně vyráběné ozdo-
by z keramiky, korálků, pedigu, šustí a samo-
zřejmě spousta dalších drobností pro potěšení 
i pod stromeček.

První adventní neděli 1. prosince měla verni-
sáž již tradiční výstava umělců Posázaví. Letos 
se nás sešlo dvanáct. Na vernisáži přečetl svou 
originální a vtipnou povídku Ivan Daněk, kte-
rý také celou sozónu vystavoval na hradě spolu 
se svým bratrem Tomášem a Klubem panenky 
ČR loutky a kulisy z pohádek.

Koncert si pro nás připravily děti ze staré 
školy. Pod vedením paní učitelek Hranostýlové 

a Vackové nám zahrály na flétny a zazpívaly 
známé vánoční písně koledy.

Ve čtvrtek 5. prosince jsme se sešli v podvečer 
u hradu a čekali na Mikuláše s anděly. Hodné 
děti dostaly balíčky se sladkostmi, pekly se buř-
tíky a tančilo se na čertovské diskotéce. Čerti 
občas někoho vystrašili, ale vše dopadlo dobře 
a nikoho do pekla neodnesli. V soutěži o NEJ 
andělský a čertovský kostým jsme nakonec od-
měnili všechny děti, které přišly v převlecích. 
Na celé akci se i letos podílelo místní ochot-
nické divadlo Netopýr a další přátelé hradu. 
Za jejich ochotu a pomoc jim patří vřelý dík.

Druhou adventní neděli 8. prosince pro 
děti hrála Bára Novotná pohádku Jak zlatník  
ke štěstí přišel. Pohádka se všem moc líbila.
Na závěr představení si děti ještě mohly pro-
hlédnout krásné vyřezávané loutky a vyfotit se 
s nimi.

Skupina Subulcus nás potěšila vánočním 
koncertem středověké hudby s názvem Vánoce 
s pasáčky vepřů. Hrad rozezněly dudy a další 
středověké nástroje a vystoupení bylo odměně-
no bouřlivým potleskem.

Třetí adventní neděle patřila lidovým tradi-
cím. Zdobily se perníčky, vyráběly se svíčky 
z včelího vosku, svícny, ozdoby ze šustí a z ke-
ramiky. Každý malý návštěvník si mohl odnést 
domů vlastnoručně vyrobený dárek pro něko-
ho blízkého. Ani letos nechyběla soutěž, tento-
krát o NEJ zabalený dárek. První tři soutěžící 
obdrželi věcné ceny. Dárky se sešly v opravdu 
velmi originálním hávu a pro mnoho návštěv-

níků byly inspirací. Na závěr letošního adventu 
nám v rotundě zahrála skupina Agnatha.

Děkujeme všem návštěvníkům, malířům 
za jejich krásnou výstavu, stánkařům za boha-
tou nabídku výrobků a všem, kteří s adventem 
na hradě v Týnci pomáhali. Těšíme se na Vás 
zase za rok.

Magdalena Timplová,  
kastelánka hradu Týnec

advent na hradě v Týnci

PF 2020
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Dne 23. listopadu 2019 se sešli zahrádkáři 
ve velké zasedací síni městského úřadu, aby si 
připomněli šedesát let své existence. Spolek 
byl založen 13. 11. 1959 v hostinci U Heřma-
nů, kdy do něj vstoupilo 30 členů.

V současnosti má organizace 117 členů. 
Největší nárůst členské základny byl spojen 
se vznikem dvou zahrádkářských osad - Viš-
ňovky a Dolnice. Podmínkou získání zahrád-
ky bylo členství ve spolku zahrádkářů. V roce 
2000 měla organizace 233 členů. V následu-
jícím období přešly zahrádky do soukromého 
vlastnictví, což bylo provázeno významným 
úbytkem členské základny.

Ve vedení spolku se postupně vystřídalo pět 
předsedů: p. Havlíček (6 let), p. Prošek (18 
let), p. Švec (6 let), p. Ouřada (24 let), pí. Vy-
skočilová (6 let). Dlouholetým jednatelem – 
tajemníkem je Pavel Korec (36 roků) a před 
ním to byl p. Chvojka, Za celou dobu trvání 
měl spolek pouze dva pokladníky – hospodá-
ře: p. Součka ze Zbořeného Kostelce (42 roků) 
a p. Potůčka (18 roků).

Do konce minulého století odpracovali čle-
nové nepředstavitelné množství hodin při 
dobrovolných a neplacených brigádách, při 
údržbě veřejného prostranství a Třešňovky. 
Zároveň vypěstovali a prodali metráky ovoce, 
česneku a sena do výkupu. V té době bylo ze-
leniny a ovoce na trhu nedostatek.

V roce 1983 byly založeny výše zmíněné za-
hrádkářské osady. Několik let probíhala soutěž 
„Rozkvetlá ulice“. Členové se také zúčastnili 
zájezdu do družebního města Howelaken  
v Holandsku. Na oplátku hostili družební 
partnery ve svých rodinách. 

V současnosti pořádá spolek nadále zájezdy 
se zahrádkářskou tématikou, přednášky a ex-
kurze. Od založení se uskutečnilo 119 zá-
jezdů, 107 přednášek a 21 výstav. Právě tyto 
zahrádkářské výstavy, konané o týneckém 
posvícení, představují vyvrcholení celoroční 
činnosti zahrádkářů a setkávají se se značným 
zájmem veřejnosti.

V jubilejním roce 2018 zahrádkáři vysadili 
Lípu republiky v Kozlovicích, spolu s lavičkou 

a pamětní deskou, jež jim bude připomínat 
minulost a budoucnost.

Týnecká organizace získala také dvě oceně-
ní od celostátního vedení Svazu zahrádkářů: 
v roce 2012 stříbrnou medaili a v roce 2018 
zlatou medaili. Zahrádkáři oceňují, zejména  
v posledních letech, vstřícný přístup vedení 
města, což dokazuje i účast p. starosty Marti-
na Kadrnožky na setkání zahrádkářů. Obdob-
ně dobrá spolupráce je se včelaři a základní 
školou.

Sobotní setkání proběhlo v přátelské slav-
nostní atmosféře, ve vánočně vyzdobeném 
sále MěÚ. Přítomní si na závěr mohli zazpí-
vat lidové písničky se zahradnickou tématikou 
za doprovodu muzikantů.

Podrobnější historií spolku se zabývají pří-
spěvky v knize o historii města Týnce, jejíž 
druhé vydání vyšlo k 700. výročí založení. 
Tuto knihu, která by neměla chybět v domá-
cích knihovničkách, je možno ještě zakoupit 
na podatelně MěÚ.

Eva Vyskočilová

Letošní plavání členů SZP a seniorů na Měříně proběhlo v jarních 
měsících 5x a v podzimních měsících také 5x. V průměru jezdilo 42 
členů. Na nástupní stanici na nádraží v Týnci nad Sázavou se začínalo 
a cestou na Měřín přistupovali další účastníci, např. v Týnci nad Sá-
zavou sídlišti, Chrástu, Krhanicích, Lešanech a Netvořících. Na Měří-
ně pak každý využil dle svého například vířivku, velký bazén, rychlou 
vodu a různé proudy na masírování. Náklady na dopravu při této akci 
hradíme z dotace, kterou nám poskytuje vedení města, za což srdečně 
děkujeme.

Za výbor SZP a seniorů Jiřina Kafková

zahrádkáři oslavili 60 let své existence

SzP a seniorů Týnec nad Sázavou  
– plavání na Měříně v roce 2019

Návštěva jubilantů  
v DPS

V říjnu navštívily zástupkyně SZP a seniorů 
u příležitosti životního jubilea své členy. Dne  
20. 10. 2019 oslavil 94. narozeniny pan Jaroslav 
Rezek a 28. 10. 2019 oslavily 90. narozeniny 
paní Blanka Černá a paní Vlasta Šíbalová. Byly 
jim předány dárkové balíčky a poblahopřály jsme 
hlavně zdraví a osobní pohodu do dalších let.

Za SZP a seniorů Jiřina Kafková
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Hry uspořádal za krás-
ného, slunečného počasí, 
v pondělí 14. října za do-
mem s pečovatelskou 
službou Odbor sportu pro 
všechny TJ Týnec nad Sá-
zavou, z.s.

Ve čtyřech disciplínách 
mezi sebou soutěžila dvě 
7 členná družstva. Nebylo 
vůbec žádoucí, aby seni-
orky lámaly rekordy, ale 
hlavně aby se dobře bavily 
při plnění jednoduchých 
úkolů zaměřených hlav-

ně na obratnost a pozornost.  Házely frisbee 
do kruhu, procházely slalom s ping-pongovým 
míčkem na lžíci, porážely mölkky, vyhazovaly 
a chytaly míček kelímkem. Vše jim šlo skvě-
le, a tak v závěru her dostaly všechny diplomy, 
malé zápisníky a pro doplnění energie bonbó-
ny hroznového cukru. Odpoledne zakončily 
posezením u kávičky a některé si tradičně za-
hrály ještě karty. Zkrátka – pohodička.

Letos se her nezúčastnil žádný muž, a tak 
byly hry výhradně ženskou záležitostí. Bo-

hužel, ani jsme neuvítali nikoho z veřejnosti. 
Všechny účastnice jsou členkami odboru spor-
tu pro všechny a chodí pravidelně každé pon-
dělí od 15 hodin na cvičení seniorů do DPS.

Věra Junová

Po delší době přinášíme několik aktualit týka-
jících se týnecké kopané. Asi největší nefotba-
lovou událostí letošního roku byla volební valná 
hromada našeho FK. Po předem avizované in-
formaci o nepokračování současného předsedy 
Zbyňka Bartla a místopředsedy Bedřicha Pe-
šana bylo nutné sestavit nový tým, který by se 
o týneckou kopanou v následujících letech sta-
ral. Nové složení vedení FK je Michal Petrášek 
a Jindřich Petrášek na postech předsedy a mís-
topředsedy, Jakub Linhart, Jiří Poch a Gustav 
Votánek na pozicích členů VV. Velké podě-
kování patří panu Bartlovi, Bedřichu Pešanovi 
a panu Stumpfovi (hospodář) za jejich obě-
tavou práci pro klub. V současné době se díky 
úspěšnému čerpání dotačních titulů z MŠMT 
a vzornou spoluprací s městem Týncem nad 
Sázavou nachází hospodaření klubu v kladných 
číslech. Dalším zdrojem financování je vlastní 
činnost a příspěvky od místních podnikatelů. 
Všem velké díky za podporu.

Co se týče fotbalového dění má týnecká ko-
paná zástupce ve všech věkových kategoriích, 
které se hrají v rámci okresních soutěží mládeže 
plus jednoho zástupce v krajské soutěži. Sou-
hrnem jsou to 3 družstva v kategorii družstva 
4-10 let, 2 žákovská družstva a momentálně 
pouze jeden tým dorostu. Záměrně píši druž-
stva, jelikož nám v žákovských týmech nastu-
pují i děvčata. V těchto družstvech nastupuje 
cca 110 sportujících dětí. Toto naplnění mlá-
dežnických mužstev FK je i výsledkem úzké 
spolupráce s TJ Pecerady, Sokolem Krhanice, 

SK Benešov a Sokolem Netvořice. Této spolu-
práce si vážíme a budeme se snažit ji i v násle-
dujících letech rozvíjet.

V roce 2019 fotbalový tým dospělých soupe-
řil o body v benešovském okresním přeboru. 
Po pádu z krajských soutěží v roce 2018 se sna-
žíme a budeme snažit i nadále postoupit zpět 
do středočeské I. B třídy, protože do krajských 
soutěží FK Týnec nad Sázavou patří.

V dorosteneckých soutěžích  krajské a okresní 
úrovně máme dost nevyrovnané výsledky. Muž-
stva dorostu se potýkají s problémy jak výkon-
nostními, tak i početními. Výsledkem toho bylo 
nepopulární řešení. Museli jsme odhlásit B tým 
z okresní soutěže. Věříme, a v posledních utká-
ních se to doufám začíná projevovat, že dorost 
bude jako v minulých letech důstojným účast-
níkem krajské soutěže a jeho odchovanci se bu-
dou uplatňovat v seniorských soutěžích.

V žákovských mužstvech se prezentace týnec-
ké kopané jeví o mnoho lépe, starší žáci hrající 
v této sezoně pod hlavičkou SK Benešov (jedná 

se o výpomoc benešovskému ročníku 2005, hra-
jícímu ligové soutěže) hájí první příčku. Rov-
něž tým mladších žáků se po doplnění mužstva 
nově příchozími borci z TJ Pecerady pohybuje 
v horních patrech tabulky.

Přípravkové kategorie zastupují mužstva starší 
přípravky, mladší přípravky a fotbalové školič-
ky. Všechny týmy se se ctí zhostily reprezentace 
našeho klubu a v krásných bitvách A prožívají 
své fotbalové začátky s nadšením dětem nej-
menším i již odrostlejším sobě vlastním.

Závěrem bych chtěl poděkovat a popřát klid-
né prožití nadcházeních svátků vánočních ro-
dičům, podporovatelům, fandům, ale hlavně 
těm, bez kterých by náš klub nemohl fungovat. 
Trenérům a vedoucím jednotlivých mužstev. 
Bez jejich dobrovolné činnosti by nebylo o čem 
psát.

Všem velké díky a doufám, že v dalším roce 
budeme fungovat minimálně tak jako v letech 
předešlých.

Michal Petrášek, předseda FK

 6. seniorské hry

Týnecká kopaná
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Oddíl sportovní gymnastiky Týnec nad Sá-
zavou uspořádal 19. listopadu v tělocvičně 
základní školy gymnastické závody pro před-
školáky. Zúčastnily se oddíly z Říčan, Dobříše, 
Benešova a samozřejmě i malé naděje z naše-
ho oddílu. Celkem se předvedlo 47 gymnastek 
a 2 gymnasté. Děti musely předvést sestavu 
na prostných a lavičce, a jako doplňující disci-
plína byl skok z místa. Naše gymnastky, které 
cvičí teprve od září, předvedly skvělé výkony. 
V nejmladších žákyních vybojovala 7. mís-
to Pospíšilová Tereza (celkem 14 závodnic). 
Mladších žákyň I. bylo celkem 8 a naše děvča-

ta vybojovala: 2.místo – Balaga Eliška, 3.mís-
to – Vomáčková Tereza, 4.místo – Chalupová 
Anna a 7.místo – Třeská Amélie. V kategorii 
mladší žákyně II. bylo celkem 13 závodnic 
a pro Týnec to opět zacinkalo medailí, tento-
krát stříbrnou pro Kaprovou Kateřinu, k tomu 
Říhová Nikol skončila osmá, Vacková Mari-
ana devátá a Pejšová Nikol třináctá (celkem 
13 závodnic). V kategorii mladší žákyně III. 
skončila čtvrtá Kubičková Marie se ztrátou 
pouze jednu setinu bodu na třetí místo a dva-
náctá Skřivanová Sára (celkem 13 závodnic).

Děkuji trenérkám za jejich práci a gratuluji 

všem. Doufám, že děti u gymnastiky vydrží 
a další medaile budou jen přibývat.

Jana Zídková

Když jsme v červnu v Týnci nad Sázavou 
uspořádali naše tradiční Týnecké tandemy (zá-
vody dvojic na prostných a lavičce/kladině), při-
jely i oddíly, které u nás byly poprvé, a tak se jim 
nápad se závodem dvojic zalíbil, že v září nám 
přišla pozvánka na závod nazvaný DUA – troj-
boj, konaný v Milevsku. Jak už název napovídá, 
jednalo se o závod dvojic, přičemž dvojice od-

cvičila společnou sestavu na prostných, 
a poté jedna cvičenka předvedla sestavu 
na hrazdě a druhá na kladině, tyto tři 
známky se sečetly a rozhodly o konečném 
pořadí. A to bylo pro nás naprosto skvělé.
Kategorie starší žákyně iii.:  
1. místo – M. Kmošková a Z. Karešová, 
3. místo – A. Koptišová a Z. Mašková
Kategorie starší žákyně iV.:  
1. místo – Z. Karešová a E. Koudelová,  
2. místo – K. Jašková a E. Dundychová, 
3. místo – T. Koptišová a A. Korcová

Kategorie dorostenky:  
3. místo – L. Minářová a L. Havránková
Kategorie Ženy:  
1. místo – J. Valentová a L. Havránková,  
2. místo – L. Minářová a J. Valentová

Moc gratuluji a děkuji trenérkám za přípravu. 
Příště budeme bojovat o medaile ve Vrchlabí.

Radka Součková

Gymnastický víceboj pro předškoláky

Gymnastická Dua Milevsko

Týnečtí otužilci Vás všechny zvou na už 
tradiční 7. ročník silvestrovského plavání. 
Uskuteční se v úterý 31. prosince ve 14 hodin. 
Zároveň proběhne křest nových členů a po-
přejeme si vše nejlepší do nového roku 2020. 
Občerstvení v podobě svařeného vína, grogu 
a čaje bude zajištěno. Přijďte nás podpořit. 

Týnečtí otužilci

7. ročník  
silvestrovského  
plavání otužilců 
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Název závodu možná někomu připomněl heslo 
„jeden za všechny a všichni za jednoho“, a prá-
vě v tomto duchu se nese čtyřboj ve Vrchlabí. 
Vyhlašují se nejen jednotlivci, ale také soutěž 
oddílů. Letos jsme skončili na nepopulárním 

čtvrtém místě, i přes to, že 
holky vybojovaly spoustu 
medailí. Za náš oddíl totiž 
nezávodili kluci, kteří jsou 
na těchto závodech zvý-
hodněni body navíc. Tak 
snad příště. Prvenství jsme 
ale měli v počtu přihláše-
ných dětí. Z Týnce přijelo 
25 závodnic a bylo nás tak 
více než domácích. Holky si 
vedly následovně:
Kategorie dívky i. mistr.  

4. místo – Marie Kubíčková
Kategorie dívky ii. mistr.  
2. místo – Lucie Kopáňková,  
4. místo – Anna Koptišová
Kategorie Dívky III.  
2. místo – Karolína Veselá
Kategorie dívky iii. mistr.  
2. místo – Tereza Koptišová
Kategorie Dívky IV.   
1. místo Kristýna Jašková,  
2. místo – Viktorie Krejčí,  
3.místo – Lucie Brázdová
Kategorie dívky iV. mistr.    

1. místo – Ester Koudelová,  
3. místo – Lucie Havránková,  
4. místo – Eliška Dundychová
Kategorie Ženy:  
1. místo – Jana Valentová,  
4. místo – Lenka Minářová

Gratuluji k úspěchům a jen tak dál.
Radka Součková

V sobotu 23. listopadu se konala už posedmé 
v Pardubicích republiková soutěž neregistro-
vaných hráčů florbalu. A už sedmkrát se jí zú-
častnili kluci, a tentokrát i holky florbalového 
oddílu TJ Týnec. Letos asi v největší konkurenci 
v historii. Přijelo celkem 17 týmů ze sedmi krajů 
republiky. Že by pro nás šťastné sedmičky?

Nejeli jsme s velkými ambicemi, malí jeli po-
sbírat první zkušenosti z velkého závodu, vždyť 

někteří hrají sotva 3 mě-
síce, velcí si jeli především 
zahrát.  A jak to dopadlo? 
Úžasně!!!

Soutěž byla, především 
v kategorii starších žáků, 
velice vyrovnaná, o čemž 
svědčí i to, že klukům k prv-

nímu místu ve skupině 
stačilo vstřelit ve třech 
zápasech jen 2 góly.

Ale bohužel stejně tak 
jeden gól nám překazil 
účast ve finále. Hráli 
jsme tedy o třetí mís-
to, a protože jsme moc 
chtěli vyhrát a pub-
likum v Pardubicích 
nás hnalo dopředu, 
tak se to povedlo!!!!

Tým pod vedením 
kapitána Šimo-
na Zadražila hrál 

ve složení honza Franěk, denis Klein, Vojta 
hruška, ondra langer, honza Vrňata, Jenda 
Pazdera, Vojta Pešek, matyáš Kotek, matěj 
smejtek, lukáš Kerlický a dan Campodonico.

Naši malí byli opravdu malí, ale taky velice 
bojovní. Zvlášť naše letošní rarita sklidila obdiv. 
Postavili jsme totiž jako jediní v historii turna-
je čistě „ženskou lajnu“. Ženám bylo 8 až 9 let, 
interně je nazýváme termínem „bleší cirkus“, ale 
když přestanou brebentit a začnou hrát, docela 
to jde. Cituji jednoho z trenérů konkurenčního 
týmu: „Letos se na ně pěkně dívá, ale tak za dva 
roky se jich budeme bát.“

Ani tým mladších žáků pod kapitánskou tak-
tovkou Kuby mikity, ve složení Petr Fousek, 
matěj Kos, martin trantina, Kuba Kyncl, Voj-
ta Belovecký, lukáš dvořák, tonda Franěk, 
Jirka Petrášek, Jirka Vitouš, adam stejskal, 
adélka Čechová, niky dvořáková, Páťa Šitne-
rová, míša Frischmannová a terka Váňová, se 
neztratil a dokázal i jeden zápas vyhrát.

Děkujeme dětem za výbornou reprezentaci 
našeho města i Tělovýchovné jednoty Týnec nad 
Sázavou.

Mirek a Irena Čechovi

Úspěch týneckých florbalistů

„Špindlerovští mušketýři“

Starší žáci – skupina a
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Podzim v Týnci nad Sázavou pod vysokou sítí 
je v plném proudu. Do mistrovských zápasů 
v Okresním poháru se pustily všechny věkové 
kategorie. Nejlépe si zatím vedou naše ženy 
hrající pod hlavičkou Týnec A, které si na „do-
mácí palubovce“ poradily se všemi týmy. Jejich 

mladší sparing partnerky 
z Týnce B, které první kolo 
pořádaly, tolik štěstí ne-
měly a na příštím turnaji  
30. listopadu 2019 budu 
chtít navázat na solidní 
výsledky z předešlé sezó-
ny. Pořadatelství v týnecké 
sportovní hale budou mít 
na starosti tentokrát volej-
balistky z Týnce A.

Rozjeté už jsou týnec-
ké mixy, které si turnajem 
7. prosince 2019 rovněž 
v Týnci odškrtnou již třetí 
turnaj probíhající sezóny. 

A nevedou si vůbec špatně. Po dvou kolech šla-
pou na paty vedoucímu týmu Sokol Benešov B. 

Své zápasy již rozehrálo i týnecké mladší 
a starší žactvo. V prvním kole mladší děti mě-
řily své zkušenosti v modré a červené katego-
rii minivolejbalu na turnaji v Říčanech a starší 
děti porovnávaly své síly v šestkovém volejbale 
na turnaji v Čerčanech. Ve druhém kole si pak 
pořadatelská místa prohodily. Výsledky přinese-
me v dalším vydání Týneckých listů.  

Nejdéle si počkaly naše nemladší volejbalové 
naděje ve žlutém a oranžovém minivolejbalu. 
Ty se vydaly v listopadový svátek na svůj prv-
ní turnaj do Říčan a nevedly si špatně. Ve žlu-
té kategorii hájilo naše barvy šest družstev 
a v oranžové kategorii dvě družstva. V kon-

kurenci šestnácti družstev v obou kategoriích 
se mezi nejlepší osmičku, a postup ze skupin, 
dokázaly dostat Elenka Šenková s Šárkou 
Kuchtovou ve žluté kategorii a v oranžovém 
minivolejbalu se podobný kousek podařil Ádě 
Žáčkové s Apolenkou Novotnou. Ve vyrovna-
ném čtvrtfinále na své soupeřky již nestačily, 
ale i tak nám udělaly velkou radost. Ostatním 
týmům unikl postup ze skupiny jen o kousek, 
a tak pevně věříme, že si potřebné štěstíčko vy-
berou na příštím turnaji v neděli 26. ledna 2020 
v Čerčanech.  

Závěrem bych chtěl všem členům poděkovat 
za předvedenou hru, vzornou reprezentaci na-
šeho oddílu po celý rok, trenérům za trpělivost 
zejména s naší nastupující generací a v nepo-
slední řadě rodičům dětí za pomoc s dopravou 
a organizací při jednotlivých turnajích a trénin-
cích. Bez vás bychom to těžko zvládali.  

Rovněž bych Vám všem chtěl za VK Týnec 
nad Sázavou popřát krásné a pohodové Vánoce, 
bohatého Ježíška a do Nového roku, zejména 
spoustu štěstí a hlavně pevné zdraví. 

Za VK Týnec nad Sázavou, Jaromír Kuchta 

Volejbalový podzim v Týnci nad Sázavou

Ve dnech 8. - 10. listopadu se ve sportovní 
hale Nymburk konalo Mistrovství České re-
publiky v Taekwondo ITF.

Závodů se zúčastnilo celkem 395 závodníku 
z 30 škol z celé republiky. Ani náš oddíl Hwa-
-Rang zde nemohl chybět. Do Nymburka 
dorazilo 10 našich závodníku spolu se svým 
trenérem Jaroslavem Vomáčkou V. dan.

V sobotu byli na programu žáci/žákyně 
a senioři/seniorky. Mezi seniory v disciplíně 
tull (technické sestavy) si pro medaili došla 
Pavla Hvězdová 2. místo I. dan, Filip Kuče-
ra 3. místo I. dan a mezi žáky si v konkurenci  
50 závodníků došel pro 3. místo – 1. kup 
(do červenočerného pásku) Petr Salátek. Pak 

přišla disciplína matsogi (sportovní boj). Ve-
ronika Kokášová se sice těšila na svou váho-
vou kategorii +77, ale ta měla pouze jednu 
závodnici, kterou byla právě ona. Dožadovala 
se sice spojení váhových kategorií, ale to se 
nepodařilo uskutečnit, a tak musela odejít 
zarmouceně bez boje. To Pavla Hvězdová již 
soupeřky měla a vybojovala si 3. místo ve vá-
hové kategorii -62kg. Stejně tak i Filip Kuče-
ra, který se musel spokojit se třetím místem. 
Ve velmi vyrovnaném zápase mu utekl v závě-
ru postup do finále. Ve finále si však zabojo-
val náš nováček v matsogi Petr Solař, který se 
nebál s modrým páskem naskočit hned mezi 
závodníky s černými pásky. Odvezl si krásné 
druhé místo.

V neděli byli na programu pouze junioři/
juniorky. Veronika Havlíčková, Julie Reissi-
gová, Reissig Lukáš, Salátek Michael a Petr 
Patzner. V sestavách byli úspěšní Patzner Petr 
2. místo -1.kup (do červenočerného pásku) 
a 3. místo ve stejné kategorii Lukáš Reissig.

Všem moc děkuji za jejich reprezentaci od-
dílu a nasazení. Věřím, že si všichni odvezli 
domů cenné zkušenosti, které jim pomohou 
se posunout zase dále.

Věra Vomáčková,
trenérka oddílu Hwa-Rang

Taekwondo – Mistrovství České republiky
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V neděli 13. října uspořádala Škola Taek-
wondo ITF NA-MU ve spolupráci se Ško-
lou Taekwon-do Hwa-Rang, z. s. již letošní  
8. soutěž v taekwondu ITF v disciplíně tech-
nické sestavy. Tato soutěž proběhla ve spor-
tovní hale v Čestlicích u Prahy a byla určena 
pro žáky, juniory, seniory i veterány.

Na tuto druhou soutěž po letních prázdni-
nách se dostavilo 122 účastníků ze škol Taek-
won-do Hwa-Rang, z. s., Taekwondo ITF 
NA-MU a Taekwon-do Dan-Gun, z. s. 

Oproti minulé soutěži, se nám navíc přihlá-

silo také 9 týmů. I když nebylo mnoho času na 
secvičování, všichni předvedli týmovou sou-
hru v sestavách na velmi slušné úrovni. Dále se 
nám na soutěž přihlásilo i pár rodičů, kteří ve 
svých kategoriích podali velmi pěkné výkony. 
Klobouk dolů za jejich odvahu.

Po ukončení každé kategorie jsme soutě-
žící ohodnotili medailí a diplomem. Soutěž 
proběhla bez velkých potíží, a za to velký dík 
všem, kteří se podíleli na organizaci.

Jaroslav Vomáčka,
vedoucí školy Taekwon-do Hwa-Rang

V sobotu 16. listopadu uspořádala Škola 
Taekwon-do Hwa-Rang, z.s. ve spolupráci se 
Školou Taekwondo ITF NA-MU již 9. soutěž 
v technických sestavách. Tato soutěž proběhla 
ve sportovní hale ZŠ v Týnci nad Sázavou a byla 
určena pro žáky, juniory, seniory a veterány.

Na tuto soutěž se nám v tomto roce přihlásilo 
rekordních 126 závodníků a 11 týmů . 

V tomto roce to byla poslední soutěž, kterou 
jsme společně s oddílem Na-Mu uspořádali. 
Úžasná na těchto soutěžích byla kamarádská 

atmosféra, vše bylo řešeno s klidem a na žád-
né z devíti soutěžích jsme nemuseli řešit vážný 
protest. A i když nám to zabralo určitou část 
víkendu, tak nás to bavilo. Jsem rád, že jsme se 
do tohoto projektu, v kterém jsme chtěli zapojit 
více dětí do závodění, pustili. Již se těším na rok 
2020, kdy opět od ledna začneme závodit, a ka-
ždý měsíc uspořádáme pro děti a mládež jednu 
soutěž.

Jaroslav Vomáčka,
vedoucí školy Taekwon-do Hwa-Rang

zářijový pohár 2019 v taekwondu ITF

Říjnový pohár 2019 v taekwondu ITF

Listopadový pohár 2019 v taekwondu ITF

V sobotu 21. září uspořádala Škola Taek-
won-do Hwa-Rang, z.s. ve spolupráci se 
Školou Taekwondo ITF NA-MU již 7. le-
tošní soutěž v technických sestavách.

Tato soutěž proběhla ve sportovní hale 
ZŠ v Týnci nad Sázavou a byla určena pro 
žáky, juniory, seniory a veterány.

I když bylo méně účastníků než na pře-
dešlých soutěžích, přesto jsme byli mile 
překvapeni účastí 76 soutěžících z oddílů 
Škola Taekwon-do Hwa-Rang, z.s., Škola 
Taekwondo ITF NA-MU, Škola Taek-
won-do Dan-Gun, z.s. a Škola Taekwon-

-Do ITF Dallyon, z.s.
Po ukončení každé kategorie jsme soutě-

žící ohodnotili dobrotou z perníku a diplo-
mem.

Soutěž proběhla bez velkých potíží, 
a za to velký dík všem, kteří se podíleli 
na organizaci. Další velký dík patří rodi-
čům, kteří nezištně pomáhají, pečou dob-
roty a jsou velkou součástí v organizování 
našich soutěží.

Jaroslav Vomáčka,
vedoucí školy Taekwon-do Hwa-Rang

Děkujeme za přízeň v tomto roce,  
přejeme Vám krásné prožití  

vánočních svátků a v novém roce 2020  
hodně zdraví, lásky a pohody.

ReDaKČNÍ RaDa TýNeCKýCH LISTŮ 
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Kalendář akcíTýnecko
Prosinec
So 21. 12. za vánočníM jMelíM 7:00
56. ročník tradičního pochodu Za vánočním jmelím. Start od Společenského centra, cíl: Neštětická hora. Pořadatel: Klub českých 
turistů Týnec nad Sázavou
Po 23. 12. BetléMSké Světlo 17:00
Pořadatel: SKAUT – členové týneckého 3. smíšeného skautského oddílu TYSAN. Místo konání: ve starém Týnci před kostelem 
sv. Šimona a Judy, před obchodním domem Hruška v novém Týnci, u kapličky na návsi v Peceradech
 St 25. 12. vánoční DISkotéka 20:00
Informace sledujte na Facebooku Hotelu Týnec. Pořadatel ALTUM HR, s.r.o. Vstupné 100,-. Hrát bude DJ Pála a Kučera
ne 29. 12. lakoMá BaRka 17:00
Divadelní představení. Vstupné dobrovolné. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum.  
Pořádá: Za podpory Města Týnce nad Sázavou, Divadlo Netopýr z.s. 
Út 31. 12. SIlveStRovSké Plavání otUŽIlCŮ 14:00 
Silvestrovské plavání otužilců - Náklí. Pořádá: Otužilci Týnec. Bližší informace: Vlastimil Vanžura - tel.: 603 236 281
leden 2020
St 1. 1. novoRoční konCeRt 16:00
Město Týnec nad Sázavou a Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou Vás zvou na Novoroční koncert do farního kostela 
Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou. 
So 11. 1. MYSlIveCkÝ PleS 20:00
Pořadatel: Myslivecké sdružení Háj Pecerady. Hraje: Unisono Vlašim. Místo konání: Společenské centrum Týnec
So 11. 1. 4. kolo okReSního PoháRU MIxŮ ve volejBale 8:30
Mistrovské zápasy Okresního poháru ve volejbale smíšených družstev 4+2 za účasti týmů VK Týnec nad Sázavou, TJ Zbořený 
Kostelec, Sokol Benešov B, VK Nespeky, TJ Slavoj Čerčany. Vstup zdarma. Místo konání akce: Sokolovna TJ Zbořený 
Kostelec. Pořadatel akce: TJ Zbořený Kostelec z. s. 
čt 16. 1.  vegetaCe tÝneCka a její PRoMěnY 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Evy Vyskočilové a RNDr. Luďka Šefrny, CSc. 
Přednáška se koná tradičně v 17.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.  
Změna programu vyhrazena. 
So 18. 1. FaRní PleS 19:00
Pořadatel: Římsko-katolická farnost Týnec nad Sázavou. Místo konání: Společenské centrum Týnec
ne 19. 1. MotÝlek - DISneY PleS 14:00
Ples pro všechny děti a jejich rodiče s postavičkami z Disney pohádek. Pořadatel: MC Motýlek;  
Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum
Po 20. 1. Setkání S veřejnoStí 17:00
Srdečně Vás zveme na Setkání s veřejností – participativní rozpočtování, Strategie pro kulturu a volný čas,  
Koncepce rozvoje sportu. Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Nenechávejte si to pro sebe! Pojďte se zapojit do prvního 
ročníku participativního rozpočtování v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou  
Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ Týnec 
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So 25. 1. MIRoSlav Paleček - „jeŽkáRnY a něCo navíC“ 19:00
Písničkář je znám nejen jako polovina semaforského dua Paleček & Janík, ale také jako originální interpret písní Osvobozeného 
divadla autorů V&W&J. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum; Vstupenky v předprodeji za 190 Kč 
v Informačním centru TÝNEC; Cena vstupenky na místě 230 Kč; tel: 775 290 032; ic@centrumtynec.cz;  
www.centrumtynec.cz; Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum
únor
So 1.  2. PleS MěSta 20:00
Srdečně Vás zveme na Ples města v Týnci nad Sázavou. Hraje skupina HORVÁTH BAND. Bohatá tombola, hlavní cena 
zájezd v hodnotě 15 000 Kč. Předprodej vstupenek od 16. 12. 2019 v Informačním centru Týnec. Cena 150 Kč.
čt 6. 2.  kRálovSké hRaDY v DolníM PoSázaví? 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Františka Záruby, Ph.D. Přednáška se koná 
tradičně v 17.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena. 
Pá 21. 2.   1. ChovatelSkÝ  PleS 20.00 
Pořadatel: Český svaz chovatelů Týnec nad Sázavou. Místo konání: klubovna v Krusičanech, k poslechu a tanci hraje kapela 
MP6 Band. Vstupné 100 Kč.
So 22. 2.   haSIčSkÝ PleS 20.00 
Ve Společenském centru Týnec nad Sázavou. Pořadatel: SDH Pecerady. Hraje: CODA. Vstupné 100,- Kč. Informace podá 
paní Jitka Hudrlíková, tel: 737 644 599, Hudrlík tel: 731 217 218
So 22. 2. ŠaChovÝ tURnaj  
Ve Společenském centru Týnec nad Sázavou. Více informací se dozvíte od p. Jukl tel: 602 123 971.
ne 23. 2.   DětSkÝ MaŠkaRní PleS 14.00 
Ve Společenském centru Týnec nad Sázavou. Pořadatel: SDH Pecerady. Hraje: CODA. Vstupné 100,- Kč. Informace podá 
paní Jitka Hudrlíková, tel: 737 644 599, Hudrlík tel: 731 217 218
Út 25. 2. MŠ tÝneC kaRneval PRo DětI 8:00
Ve Společenském centru Týnec nad Sázavou. Přijďte v krásných maskách. Pořadatel: MŠ Týnec – Eva Toušová: tel: 774 616 168. 
Út 25. 2. jo, není to jeDnoDUChé 19:00
Francouzská konverzační komedie. „Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena.“ „Zamilovat se je vroucné přání vypadat 
mladší ve stáří a starší v mládí.“ Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková a další; Místo konání: Hotel Týnec - Společenské 
centrum; Vstupenky v předprodeji v Informačním centru TÝNEC; tel: 775 290 032; ic@centrumtynec.cz; www.centrumtynec.
cz; Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum
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Plesová sezóna 2020
11. 1. 2020   MySLIVeCKý PLeS zač. 20.00 hod.   

Pořadatel: Myslivecké sdružení Háj Pecerady 
Hraje: unisono Vlašim

18. 1. 2020   SPOLeČeNSKý VeČeR – PLeS FaRNOSTI zač. 19.00 hod 
Pořadatel: Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou 

1. 2. 2020   PLeS MěSTa  zač. 20.00 hod. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 
Hraje: Horváth Band

22. 2. 2020   HaSIČSKý PLeS zač. 20.00 hod. 
Pořadatel: SDH Pecerady 
Hraje: CODa

23. 2. 2020  DěTSKá MaŠKaRNÍ DISKOTéKa zač. 14.00 hod. 
Pořadatel: SDH Pecerady 
Hraje: CODa

15. 3. 2020  jOSeFSKá DeCHOVKa zač. 14.00 hod. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 
Hraje: Týnečanka

20. 3. 2020   RyBáŘSKý PLeS zač. 20.00 hod. 
Pořadatel: Český rybářský svaz Týnec nad Sázavou 
Hraje: Horváth Band

Místo konání plesů: Hotel Týnec - Společenské centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
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NOVOROČNÍ
KONCERT

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

JAKUB HRUBÝ – ZPĚV / JOSEF ZÁMEČNÍK – TRUBKA /  JOSEF KŠICA – VARHANY 

VÁS ZVOU NA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST

TÝNEC NAD SÁZAVOU

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

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Divadlo Netopýr z. s. Vás zve na veselou pohádku 
Jana Wericha o chudobě, lakomství a chamtivosti

VSTUPNÉ  
DOBROVOLNÉ

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.  

LAKOMÁ 
BARKA

neděle 29. 12. 2019 
od 17.00 hod. ve Společenském centru Týnec

VSTUPNÉ 100 Kč

1. Chovatelský
                    ples

pátek  
21. 2. 2020 
od 20.00 hod. klubovna 

v Krusičanech

TOMBOLA

K POSLECHU A TANCI 
HRAJE KAPELA MP6 BAND

Český svaz chovatelů Týnec nad Sázavou
Vás srdečně zve na

16. 1. 2020 Přednáška Mgr. Evy Vyskočilové a RNDr. Luďka Šefrny, CSc.  

Vegetace Týnecka a její proměny
6. 2. 2020 Přednáška Mgr. Františka Záruby, Ph.D.  

Královské hrady v dolním Posázaví?
13. 3. 2020 Přednáška Ing. Ladislava Žížaly  

Život a tvorba týneckých malířů

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

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
Si VáS dOVOluje POZVaT na PřednášKy
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Inzeráty do 

posílejte na
radnice@mestotynec.cz

uzáVěRKa  příspěvků do příštího čísla 

TýNeCKýCH LISTŮ 

je v pátek 31. 1. 2020.  
Tento termín je závazný.

TýNeCKýCH LISTŮ

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

S1 – ZAČÁTEČNÍCI                 15:15 – 16:50 HOD
S2 – MÍRNĚ POKROČILÍ    17:00 – 18:35 HOD
S3 – STŘEDNĚ POKROČILÍ       18:45 – 20:25 HOD
S4 – VÍCE POKROČILÍ 20:35 – 22:15 HOD

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

Tanecní škola Blanky Vášové 
POŘÁDÁ

JÍLOVÉ: SOBOTY OD 18. 1. 2020  

STRANČICE: NEDĚLE OD 19. 1. 2020

KAMENICE: STŘEDY OD 8. 1. 2020

TANEČNÍ

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

www.tanecni.net
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Reference: Paní Grimmová je naprostý profesionál, jsem moc ráda, že 
mi s prodejem nemovitosti pomohla. V minulosti jsem ji oslovila dvakrát 
i ohledně pronájmu bytu. A. Voláková

Reference: Vážená paní Grimmová, ještě jednou bych vám chtěla 
poděkovat za ochotné a bezproblémové jednání. Ostatní by se v dnešní 
době mohli od vás učit. Přeji vám mnoho pracovních i osobních úspěchů. 
Campodonicová Zdeňka

Týnec nad Sázavou 413

Reference:Dobrý den, chtěl bych poděkovat paní Grimmové za velmi 
rychlý prodej bytu v Týnci nad Sázavou. Komunikace byla v průběhu 
prodeje vynikající. Vždy bylo vše předem domluveno. Přístup byl po všech 
stránkách profesionální. Mohu jen doporučit. Děkuji. Chmelík 
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Obrobna METALIK spol. s r. o. přijme do svého přátelského kolektivu  
na Racku (Benešov) svědomité a pracovité spolupracovníky na pozici:

OBSLUHA CNC  
STROJŮ

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

Provozuje ČP Distribuce a.s., dceřiná společnost České pojišťovny a.s.

Kontakt:
Petr Havel 
Tel.: 602 690 162 
petr.havel2@ceskapojistovna.cz

Navštivte nově otevřené 
obchodní místo v Týnci nad Sázavou

NA ADRESE: K LESÍKU 574, TÝNEC NAD SÁZAVOU 
(NAPROTI PNEUSERVISU VRKOSLAV)

Otevírací doba:
Po 8.00 – 17.00 
Út 8.00 – 16.00 
St 8.00 – 17.00 
Čt 8.00 – 16.00 
Pá 8.00 – 16.00

Inzerce__Tynec_nad_Sazavou_134_x_87.indd   1 02.12.2019   13:35:20

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
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Van�ura 

KLENOTNICTVÍ 

HODINÁ�STVÍ 

• Provádíme	hodinářské	a	zlatnické	opravy	a	u	vodotěsných	
hodinek	CERTIFIKOVANÉ	tlakové	zkoušky	

• Provádíme	výkup	zlata	
• Prodej	a	servis	hodinek	CASIO,	CITIZEN,	SEIKO,	FESTINA,	

BENTIME,	MPM,	PRIM,	ORIENT	
• Zakázkové	rytí	šperků	a	dárkových	předmětů	

	

RODINNÝ	PODNIK	
A	VLASTNÍ	PROSTORY	

ZARUČUJÍ	

	

NEJNIŽŠÍ	CENY	
Pěší	518		

Týnec	nad	Sázavou		
tel.:	603	236	281	

více	na	www.klenoty-vanzura.cz	

Přejeme	všem	našim	zákazníkům	krásné	prožití	vánočních	svátků		
a	hodně	štěstí	do	nového	roku	

PROSINEC 2017 TÝNECKÉ LISTYTÝNECKÉ LISTY PROSINEC  2017

24 25www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

 

 

 

• Provádíme	hodinářské	a	zlatnické	opravy	a	u	vodotěsných	
hodinek	CERTIFIKOVANÉ	tlakové	zkoušky	

• Výroba	zlatých	šperků	na	zakázku,	vlastní	modely	
snubních	prstenů	

• Provádíme	výkup	zlata	
• Prodej	a	servis	hodinek	CASIO,	CITIZEN,	SEIKO,	FESTINA,	

BENTIME,	MPM,	PRIM,	ORIENT	
• Zakázkové	rytí	šperků	a	dárkových	předmětů	

	

RODINNÝ	PODNIK	
A	VLASTNÍ	PROSTORY	

ZARUČUJÍ	

	

NEJNIŽŠÍ	CENY	
Pěší	518		

Týnec	nad	Sázavou		
tel.:	603	236	281	

více	na	www.klenoty-vanzura.cz	

Přejeme	všem	našim	zákazníkům	krásné	prožití	vánočních	svátků		
a	hodně	štěstí	do	nového	roku	

Dosloužila Vám doma úsporná zářivka? Odneste ji na sběrné místo, do popelnice nepatří. 

Důvody jsou hned dva. 

Vysloužilé úsporné zářivky – darujte jim nový život

Více než 95 procent materiálu z každé 

úsporky lze recyklovat –  rtuť, sklo i kovy.

Zářivky a úsporné žárovky obsahují 

stopové množství toxické rtuti, která 

je nebezpečná pro životní prostředí. 

Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, 

obchodech s elektrem nebo na místech s malou 

sběrnou nádobou, které jsou často umístěny 

v supermarketech či nákupních centrech, 

na obecních nebo městských úřadech a v řadě firem. 

Nejbližší sběrné místo najdete na www.ekolamp.cz 

nebo v mobilní aplikaci „Kam s ní?“.

Přečištěná rtuť je znovu využita v chemickém průmyslu. 

Sklo je využíváno jako technický materiál. 

Kovy je možné opětovně využít v kovovýrobě. 

Recyklační středisko  – zpracování, třídění 

jednotlivých materiálů a předání k dalšímu využití.

Vysloužilé úsporné zářivky (sbírají se lineární zářivky, 

kompaktní zářivky = úsporné žárovky, výbojky a LED žárovky; 

nesbírají se běžné, reflektorové a halogenové žárovky) Sběrná místa

EKOLAMP 

1

2

KLENOTNICTVÍ
HODINÁRSTVÍ

Vanzura
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Dosloužila Vám doma úsporná zářivka? Odneste ji na sběrné místo, do popelnice nepatří. 

Důvody jsou hned dva. 

Vysloužilé úsporné zářivky – darujte jim nový život

Více než 95 procent materiálu z každé 

úsporky lze recyklovat –  rtuť, sklo i kovy.

Zářivky a úsporné žárovky obsahují 

stopové množství toxické rtuti, která 

je nebezpečná pro životní prostředí. 

Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, 

obchodech s elektrem nebo na místech s malou 

sběrnou nádobou, které jsou často umístěny 

v supermarketech či nákupních centrech, 

na obecních nebo městských úřadech a v řadě firem. 

Nejbližší sběrné místo najdete na www.ekolamp.cz 

nebo v mobilní aplikaci „Kam s ní?“.

Přečištěná rtuť je znovu využita v chemickém průmyslu. 

Sklo je využíváno jako technický materiál. 

Kovy je možné opětovně využít v kovovýrobě. 

Recyklační středisko  – zpracování, třídění 

jednotlivých materiálů a předání k dalšímu využití.

Vysloužilé úsporné zářivky (sbírají se lineární zářivky, 

kompaktní zářivky = úsporné žárovky, výbojky a LED žárovky; 

nesbírají se běžné, reflektorové a halogenové žárovky) Sběrná místa

EKOLAMP 

1

2

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

rychlost až 30/30 Mbps
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v Týnci nad Sázavou 

Thajské masáže

 OTEVŘENO 

Tradiční Thajská masáž, olejová, aromatická,  
masáže zad nebo masáže nohou

PONDĚLÍ – NEDĚLE od 9.00 do 20.00 hod.
e-mail: info@hatthathip.cz   www.thajskamasaz-thip.cz

Pěší 518, Týnec nad Sázavou  
(v budově za klenotnictvím Vanžura)

Objednávky na tel.: +420 608 095 079

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
PŘI NÁKUPU 5 POUKAZŮ 1 ZDARMA
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ZÁMEČNICTVÍ, 
NÁSTROJÁŘSTVÍ

Výroba kovových konstrukcí (ploty, vrata, altány atd.) 
Výroba strojů a zařízení.
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.

Petr Batha, Čakovice 81, Tel.: 604 744 865

HOTEL TÝNEC  19:00

PŘEDPRODEJ: INFORMAČNÍ CENTRUM, Klusáčkova 2, tel.: 317 729 050
WWW.TICKETART.CZ

25.2. TÝNEC NAD SÁZAVOU 23.4. TÝNEC NAD SÁZAVOU
HOTEL TÝNEC  19:00

KRÁSNÝ VÁNOČNÍ DÁREK
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem.  
Akce platí do 5. 1. 2020 
 
800 666 777 
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité
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LEDEN 
středa 1. ledna 
NOVOROČNÍ KONCERT

ÚNOR 
sobota 1. února 
PLES MĚSTA 
hraje kapela Horvath Band, půlnoční překvapení

BŘEZEN 
neděle 15. března 
JOSEFSKÁ DECHOVKA 
taneční zábava s kapelou Týnečanka

DUBEN 
12. – 14. dubna 
ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA

neděle 12. dubna od 13:00 hodin 
VELIKONOCE NA HRADĚ V TÝNCI 
Minitržiště, dílny – pletení pomlázek,  
zdobení vajíček

středa 15. dubna 
DEN ZEMĚ

KVĚTEN 
pátek 23. května od 17:00 hodin 
MUZEJNÍ NOC NA HRADĚ V TÝNCI 
prohlídka hradu, věže, muzea a výstav,  
pohádka pro děti, dílny a soutěže

ČERVEN 
20. června 
PŘEHLÍDKA DECHOVEK

ROCK PARK TÝNEC 
Žlutý Pes, Czech It,  
k poslechu a tanci  
hraje kapela Horvath Band

ČERVENEC 
LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA V POSÁZAVÍ 
Pohádky na letním pódiu hradu  
– prázdninové soboty od 17:00 hodin

pátek 17. července od 21:00 hodin 
LETNÍ KINO

SRPEN 
sobota 4. srpna od 10:00 hodin 
TÝNECKÝ STŘEP 
Středověké tržiště, dílny pro děti, předvádění řemesel, 
soutěže, šerm, sokolnické ukázky, žonglování,  
hry a soutěže, středověká hudba, koncert.  
Prohlídka hradu, věže a výstav. 

pátek 14. srpna od 21:00 hodin 
LETNÍ KINO

sobota 22. srpna od 19:00 hodin 
NETOPÝŘÍ NOC NA HRADĚ V TÝNCI 
Naučná stezka pro děti, přednáška o životě netopýrů, 
pozorování kolonie netopýra velkého, dílny pro děti, 
procházka k řece

sobota 29. srpna od 14:00 hodin 
OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL 
Divadelní představení ochotnických  
spolků, šermíři, písničky pro děti, dílny pro děti

ZÁŘÍ 
sobota 26. září 
KELTSKÝ VEČER od 16:00 hodin 
Irská, keltská i populární hudba 

neděle 27. září 
VÁCLAVSKÁ DECHOVKA 
taneční zábava s kapelou Týnečanka

pondělí 28. září 
DEN POHYBU A ZDRAVÍ

ŘÍJEN 
pátek 23. října 
VÝZNAMNÝ OBČAN MĚSTA  
TÝNEC NAD SÁZAVOU 
ocenění významného občana města  
a dárců krve, hudební program

TÝNECKÉ POSVÍCENÍ

LISTOPAD 
pátek 6. listopadu – podzimní koncert 
LENKA FILIPOVÁ

středa 11. listopadu od 17:00 hodin 
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

sobota 28. listopadu od 16:00 hod. 
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
vystoupení dětí ze základní  
a mateřské školy, živá hudba

PROSINEC 
Adventní neděle 29.listopadu, 6., 13., 20. prosince  
od 14:00 hodin 
ADVENT NA HRADĚ V TÝNCI 
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců  
Posázaví, koncerty, pohádky pro děti

sobota 5. prosince od 17:00 hodin 
MIKULÁŠ S ČERTY A ANDÍLKY  
– rozdávání dárků dětem, dětská disco, soutěž  
o NEJ čertovský a andělský kostým

www.mestotynec.cz

2020KULTURNÍ PŘEHLED
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Ples 
města
1. 2. 2020
od 20:00 hod.

Společenské centrum Týnec

Předprodej vstupenek od 16. 12. 2019 v Turistickém informačním centru,  
Klusáčkova 2, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

BOHATÁ TOMBOLA
1. cena zájezd  
v hodnotě 15 000 Kč

PŮLNOČNÍ  
PŘEKVAPENÍ

Bohatý kulturní program
Hraje skupina HORVÁTH BAND

Vstupné
150 Kč

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.


