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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
první vydání Týneckých 
listů letošního roku přináší, 
stejně jako v letech přede-
šlých informace z našeho 
města. Dočtete se o nových 
projektech, které chystáme. 
Mezi ně patří třeba vyčiš-
tění peceradského rybníku 
s opravou hráze, takže ten-

hle koutek našeho města bude zase hezčí. Plá-
nujeme i zateplení základní umělecké školy, 
a také úpravy jejího okolí. To jsou všechno in-
formace, které se týkají staveb. Rád bych však 
také zmínil něco, co se týká lidí. A to je lidská 
odvaha a ochota pomoct tam, kde je potřeba. 
Nedávná vichřice trochu zkomplikovala život 
nám všem. Nešla elektřina, padaly stromy, léta-
ly větve, nedalo se jít ven. A tak jsme čekali, až 
tenhle nečas přejde. Ale dobrovolní hasiči ne-
čekali. Přiběhli z práce a ve svém volném čase, 
s nasazením svých životů (fotky uvnitř TL 
jsou přesvědčivé), bez nároků na odměnu vy-
razili do terénu, aby pomáhali. Zprůjezdňovali 
cesty, odklízeli popadané stromy a větve. Pro-
stě chránili nás, naši bezpečnost. Ještě jednou 
zdůrazňuji, že ve svém volném čase a zadarmo. 
Dobrovolní hasiči z Pecerad i Týnce, moc Vám 
za nás všechny děkuji. Velmi si Vaší pomoci 
vážím a jsem hrdý na to, že máme ve městě 
tak skvělé a odvážné lidi. Děkuji.
A ještě krátce ke stavbám. Otevřeli jsme do-
pravní terminál. Byl to projekt, který se po-
vedl nejen ve výsledku, ale i v jeho průběhu. 
Komplikace jsme si vybrali hned na začátku se 
špatným uložením plynovodu, a pak už jsme 
bez problémů pokračovali až do zdárného 
konce. Spolupráce s prováděcí firmou PSN & 
DS a.s., byla více než dobrá, a za to jí patří mé 
uznání. Stejně tak i projektantům - společnos-
tem LUCIDA a Agroprojekt, kteří celou stav-
bu připravili.
Vážené čtenářky a čtenáři, toto číslo vychází 
už první jarní měsíc a venku je to vidět! Tak si 
toto krásné roční období ve zdraví užívejte…

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Nezapomeňte se registrovat do Mobilního roz-
hlasu – informační služba obyvatelům.
Dopravní terminál je dokončen. V provozu je 
i čekárna s prodejnou jízdenek a veřejnými WC. 
Byl dokončen sběr projektů do Participativního 
rozpočtu. Jakmile budou projekty zkontrolová-

ny, představíme Vám je. Jejich veřejná prezentace 
bude 27. 4. 2020. Poté bude veřejnost hlasovat 
o jejich realizaci.
Seznamte se s projektem Seniorská obálka. Více 
dále v TL.
Požádali jsme o dotaci na projekt Týnec – ná-
břeží (lokalita pod parkovištěm u MěÚ) – pěši-
na mezi Lidlem a tábořištěm a vyhlídkový altán. 
Pokud bude žádost úspěšná, mohla by se stavba 
realizovat ještě v roce 2020. 
Další žádost o dotaci se týká rozšíření a moder-
nizace kamerového systému. V rámci projektu 
by byly vyměněny kamery na obchodním domě 
a vybudováno úložiště dat.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zateplení 
ZUŠ. Budova včetně okolí bude rekonstruována 
tak, aby byl zachován její „historický“ vzhled.

V roce 2020 proběhne rekonstrukce komunikace 
na Potočině. Termín prací oznámíme po výběru 
firmy. Na stavbu čerpáme dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj.
Vybíráme zhotovitele studie Zlepšení odtoko-
vých poměrů v lokalitě Hlinka Týnec nad Sá-
zavou. Studie bude řešit opatření a návrhy pro 
nakládání s povrchovou vodou. Jde o dokument, 

který je nezbytný pro další řešení výstavby v této 
lokalitě. 
Výběrové řízení běží i na stavbu Chrást – au-
tobusové zastávky podél silnice II/106. Nová 
zastávka a kousek chodníku vznikne u krhanic-
kého hřbitova. Stavba by měla proběhnout sou-
časně s rekonstrukcí silnice z Týnce na Krhani-
ce. Termín prací zatím neznáme. Středočeský 
kraj slíbil realizaci ještě letos. Jakmile budeme 
znát termíny, podáme Vám informace.
V Chrástu nad Sázavou (sídlišti) pokračuje In-
tenzifikace ČOV Chrást. Stavba běží podle plá-
nu.
Ve městě se připravuje modernizace datové sítě - 
rozvod optických vláken. Jednu síť buduje Cetin, 
druhou Telco Infrastructure. Optické sítě zkva-
litní datové přenosy a především v budoucnu jis-
tě využijeme jejich rychlost a stabilitu.
Připravuje se výzva na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení. Pokud máte záměr re-
konstruovat dům, můžete se přihlásit.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo a poskytování 

služeb s RENTEL a.s. (vzdělávání úředníků). 
Dodatek prodlužuje lhůtu plnění na rok 2020. 

•  Smlouva o správě počítačové sítě s firmou  
6 PLUS, s.r.o. na zajištění provozu počítačové 
sítě města Týnec nad Sázavou. Měsíční plnění 
je 6000 Kč bez DPH.

•  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném od-
běru použitého rostlinného oleje s firmou  
Černohlávek oil. Dodatek stanovuje cenu 
za obsluhu sběrných nádob na rostlinný olej 
a tuk od 1. 1. 2020 ve výši 500 Kč/nádoba/rok.
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Slavnostní otevření dopravního terminálu se 
uskutečnilo ve středu 26. února. V 11 hodin 
se představitelé města v čele se starostou Mar-
tinem Kadrnožkou sešli se zástupci stavební 
společnosti PSN & DS a.s., která dílo zdárně 
dovedla do konce. Pozvání přijali i zástupci spo-
lečností LUCIDA s.r.o. a Agroprojekt Praha 
s.r.o. které stavbu projektovaly a další významní 
hosté. Zastoupení zde při přestřižení pásky měl 
Středočeský kraj, otevření terminálu se zúčast-
nil předseda Výboru pro dopravu Ivan Cinka, 
České dráhy, Správa železnic, Posázaví o.p.s., 
a mezi vzácnou návštěvu určitě patří poslanky-
ně Parlamentu České republiky Věra Kovářová. 
U otevření také byl autor první myšlenky na zá-
chranu nádraží v celé zemi a velký příznivce 
železniční dopravy, v podstatě ajznboňák tělem 
i duší, v současné době starosta Lysé nad La-
bem, Karel Otava. „I přes počáteční těžkosti se pro-
váděcí firmě podařilo dodržet termín a předat nám 
terminál, na který slyším od obyvatel našeho města 
samou chválu. A to mě opravdu těší. Děkuji Vám. 

Děkuji také za dotační peníze, bez nichž by se nám 
takto náročná stavba realizovala velmi těžko,“ za-
znělo poděkování a uznání za odvedenou práci 
v úvodním proslovu starosty Martina Kadrnož-
ky. Ten nezapomněl zmínit, že Posázavský Pa-
cifik slaví letos 120 let, tak si tak pěkné nádraží 
k narozeninám zaslouží. Všichni zúčastnění 
se shodli, že stavba je povedená a popřáli jí, ať 
lidem slouží dlouhá léta k jejich spokojenos-
ti.Stavba terminálu začala 28. listopadu 2018  
a 17. prosince 2019 byla dokončena. Cestují-
cí mohou využívat novou čekárnu s toaletami, 
informační tabule jim řekne, kdy jejich spoj, ať 
už vlak nebo autobus, přijede, případně na jak 
dlouhé zpoždění se musí připravit. Autobusy 
jezdí ze 4 stanovišť, kde lidi před nepřízní poča-
sí chrání skleněné přístřešky, a pokud na nádraží 
přijedeme na kole, bezpečně ho můžeme uložit 
do uzamykatelného kolostavu, kde na nás počká 
do našeho návratu.

Konečná cena stavby 
je 28 427 054,25 Kč bez 

DPH a projekt byl spolufinancován Evropským 
fondem pro regionální rozvoj v rámci Integro-
vaného regionálního operačního programu.

Jak bylo řečeno výše, terminál lidem usnadňuje 
cestování, což by tak mělo být asi všude. Ale ten 
týnecký splnil ještě další, velmi důležitou funk-
ci. A to, že udělal tenhle dříve ne příliš hezký 
koutek našeho města moc pěkným na pohled. 
Prostě městu tahle stavba sluší a s hrdostí se dá 
říct, že dílo se povedlo.
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Dopravní terminál

•  Dodatek č. 28 k pojistné smlouvě  
č. 7720130651 s Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group. Dodatek doplňuje 
do pojistné smlouvy nový majetek - dopravní 
terminál. Cena se mění o 35.578 Kč/rok.

•  Smlouva s Lenkou Filipovou na zajištění hu-
dební produkce na Podzimní koncert v Týnci 
nad Sázavou 6. 11. 2020 za cenu 110.000 Kč 
bez DPH.

•  Smlouva o provozování a rozvoji kabelové te-
levize v Týnci nad Sázavou s firmou Miroslav 
Maštalíř – MD Elektronik. Smlouva se uza-
vírá na 10 let, navazuje na předchozí smlouvu, 
podmínky se nemění.

•  Smlouva o dílo na stavbu Rybník Pecera-
dy – odbahnění, stavební úpravy s firmou 
AGROM-KJ za cenu 1 852 137,35 Kč bez 
DPH.

Byly poskytnuty dary a dotace:
•  Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou 

na dofinancování obnovy vstupu do kostela sv. 
Šimona a Judy (oprava části fasády, výměna 
krovu a krytiny) dotace ve výši 50.000 Kč.

•  Benešovskému klubu onkologicky nemocných 
na činnost spolku dar ve výši 1.000 Kč.

•  Klubu českého pohraničí, z.s. na zajištění 
pietních a vzpomínkových akcí v květno-
vých dnech v Týnci nad Sázavou dar ve výši 
1.000 Kč.

•  Zástupci občanů na pořádání akcí pro veřej-
nost v Kozlovicích v Týnci nad Sázavou dar 
ve výši 11.800 Kč.

•  Mysliveckému spolku Háj Pecerady na činnost 
spolku dar ve výši 15.000 Kč

•  Posázaví, o.p.s. o na akci Čistá řeka Sázava 
2020 dar ve výši 6.000 Kč.

•  Rytmusu Střední Čechy, o.p.s. na poskytování 
sociální služby pro občany Týnce nad Sázavou 
dar ve výši 10.000 Kč.

•  Spolku zdravotně postižených a seniorů 
v Týnci nad Sázavou na činnost spolku dotace 
ve výši 39.000 Kč.

•  Osadnímu výboru Chrást nad Sázavou - síd-
liště na pořádání akcí pro veřejnost v Chrástu 

nad Sázavou dar ve výši 15.000 Kč.
•  Osadnímu výboru Pecerady na pořádání 

akcí pro veřejnost v Peceradech dar ve výši 
15.000 Kč.

•  Osadnímu výboru Podělusy na pořádání 
akcí pro veřejnost v Podělusích dar ve výši 
15.000 Kč.

•  Osadnímu výboru Čakovice na pořádání 
akcí pro veřejnost v Čakovicích dar ve výši 
20.000 Kč.

•  Osadnímu výboru Zbořený Kostelec na pořá-
dání akcí pro veřejnost v Kostelci dar ve výši 
15.000 Kč.

•  Osadnímu výboru Chrást nad Sázavou - osada 
na pořádání akcí pro veřejnost v Chrástu dar 
ve výši 15.000 Kč.

•  Českému svazu chovatelů Týnec nad Sáza-
vou na zakoupení klecí na holuby dar ve výši 
10.000 Kč.

•  Sjednocené organizaci nevidomých a slabozra-
kých České republiky (SONS), oblastní po-
bočka Benešov, na činnost sdružení dar ve výši 
1.000 Kč.

•  Škole Taekwon-do Hwa-Rang, z.s. na činnost 
spolku (účast v soutěžích, pravidelný tréning, 
Týnec CUP 2020) dar ve výši 13.000 Kč.

•  Mateřskému centru Motýlek Týnec nad Sáza-
vou na akci Festival s lehkostí motýlka dotace 
ve výši 35.000 Kč.

•  TŘI, o.p.s., která provozuje Hospic Dobrého 
Pastýře v Čerčanech na poskytování sociální 
služby dar ve výši 15.000 Kč.

•  FOKUSu Vysočina, z.ú. na péči a pomoc 
lidem s psychickými problémy dar ve výši 
5.000 Kč. Společnost poskytuje sociální služby 
na území města.

•  Oblastní charitě Kutná Hora, středisko na Si-
oně na ranou péči pro rodinu dítěte se specific-
kými potřebami dar ve výši 2.000 Kč. Společ-
nost poskytuje sociální služby na území města.

Rada schválila rozpočtové opatření (drobné 
úpravy rozpočtu města)
Byly schváleny rozpočty na rok 2020 pro pří-
spěvkové organizace ZŠ, MŠ, ŠJ

Rada nesouhlasila s umístěním odpočívky 
Dunávice na D3. Jde o rozměrově velkou stav-
bu v nedotčené krajině. Město Týnec nad Sáza-
vou podnikne veškeré právní úkony, směřující 
ke zrušení návrhu odpočívky či alespoň k její 
změně. Krajský úřad nyní vyhodnocuje doruče-
né připomínky. Další postup navrhne Ředitel-
ství silnic a dálnic dle výsledku rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
I v roce 2020 vyvěsíme tibetskou vlajku. Sym-
bolicky se připojíme k akci vyjadřující podporu 
ochrany lidských práv. 

Informace ze zastupitelstva
Únorové zastupitelstvo projednalo:
Rozpočtové opatření, které upravilo rozpočet 
města pro rok 2020. Do rozpočtu bylo kromě 
drobných změn doplněno odbahnění rybníku 
v Peceradech, fasáda na budově školní jídelny 
a hodiny na dopravní terminál.
Bylo schváleno prodloužení zápůjčky pro 
RUAH o.p.s. Ze zápůjčky financuje RUAH 
projekt Obce blíž lidem, ve kterém na Týnecku 
poskytuje sociální pracovník (Hana Kronovet-
rová) poradenství. Po obdržení dotace na pro-
jekt bude zápůjčka vrácena.
Spolkům byly poskytnuty dotace v dotačním 
programu 1, 2 a 3. Celkem bylo rozděleno 
894.000 Kč především na podporu spolkové, 
sportovní a zájmové činnosti dětí a mimořádné 
akce pro děti a veřejnost.
Byl schválen vstup do Dobrovolného svazku 
obcí Posázavský vodovod. Svazek je nástupce 
sdružení obcí, kterého byl Týnec nad Sázavou 
také členem. Svazek se stará o spolehlivý provoz 
přivaděče vody ze Želivky.
Zastupitelstvo schválilo obecně závazné vyhláš-
ky O místním poplatku ze psů a O místním 
poplatku z pobytu. Šlo o úpravu pojmů, ceny 
poplatků se nemění. Byla schválena i vyhláška 
O regulaci hlučných činností a nočního klidu, 
kde byly upraveny výjimky z vyhlášky (jednot-
livé kulturní akce v průběhu roku).
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 1.  Projekt „Výstavba autobusových zastávek 
v Chrástu nad Sázavou“

 
V Chrástu u hřbitova vzniknou na základě 

podnětu obyvatel přilehlých rodinných domů 
nové autobusové zastávky. Jejich hlavním cí-
lem je zvýšit bezpečnost dětí, ale i dospělých, 
kteří po silnici musí chodit na autobus do vsi. 
Je dobré zmínit, že zřízení těchto zastávek 
bylo i jednou z priorit, které lidé vybrali pro 
realizaci během veřejného setkání.

S financováním projektu pomůže Integro-
vaný regionální operační program. V sou-
časné době probíhá příprava veřejné zakázky 
na zhotovitele stavby. Zastávek se lidé dočkají 
ještě v tomto roce. Jejich součástí bude nejen 
osvětlený přechod mezi nimi, ale i chodník, 
který povede zatím jen několik desítek metrů 
ve směru do Chrástu vesnice i do sídliště.

Po celkové rekonstrukci komunikace, kte-
rou by měl začít ještě v tomto roce realizovat 
Středočeský kraj, pak budeme s výstavbou 
chodníku v obou směrech pokračovat.

.
Přepokládaná cena projektu je 3 miliony ko-

run. Dotace činí 2 miliony korun.
 

2.  Projekt na zpracování studie „Zlepšení 
odtokových poměrů v lokalitě Hlinka 
Týnec nad Sázavou“

 
Projekt byl schválen a podpořen Zastu-

pitelstvem Středočeského kraje. Studie by 
měla navrhnout, jaké nejvhodnější řešení by-
chom měli zvolit pro odvod povrchových vod 
ve zmíněné lokalitě. Zároveň tím pomůžeme 
i majitelům okolních pozemků, kteří stejný 
problém budou muset řešit, pokud zde budou 
chtít stavět. Cílem není se povrchové vody 
zbavit, ale naopak najít způsob, jak ji v krajině 
udržet, jak ji nadále využívat, a tím minimali-
zovat dopady sucha.

Předpokládaná cena je 440 000 korun a do-
tace bude činit max. 90 % uznatelných nákla-
dů. Realizace projektu proběhne v letošním 
roce.

 
3. Projekt „Rybník Pecerady“

 
Rybník Pecerady se letos dočká odbahně-

ní i malých stavebních oprav. Po dokončení 
akce by měl sloužit nejen k rekreaci, napří-
klad jako cíl vycházek, bruslení, případně 
i koupání, ale i k chovu ryb. Jeho revitalizace 
vyjde na 2 241 086,19 korun, z toho dotace 

z podprogramu Podpora opatření na rybní-
cích a malých vodních nádržích ve vlastnictví 
obcí Ministerstva zemědělství uhradí 2 mili-
ony korun.

4.  Projekt Obnova místní komunikace 
Na Potočině v Chrástu nad Sázavou

Hlavní příjezdová cesta do Chrástu osady, 
v lokalitě Na Potočině, dostane letos nový 
povrch. Bude z asfaltového betonu s nový-
mi konstrukčními vrstvami. Předpokládaná 
cena je 2,2 mil. Kč a dotace z podprogramu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR uhradí max. 
60 % uznatelných nákladů.

lm

Co chystáme

Participativní rozpočet 2020
V pondělí 20. ledna proběhlo v zase-

dací místnosti městského úřadu první 
veřejné setkání nad pravidly partici-
pativního rozpočtu. Co to vlastně je? 
Město uvolnilo půl milionu korun pro 
Vás – obyvatele Týnce nad Sázavou, 
a Vy za ně můžete vymyslet, a s pomocí 
města i realizovat Váš nápad, jak ještě 
více zpříjemnit život v Týnci nám všem. 
Můžete navrhnout třeba nové hřiště, 
stezku pro cyklisty, cesty okolo řeky, 
nové aleje... Pokud jste to letos nestihli, 
budete mít šanci opět za rok. Součástí 
lednového veřejného setkání, kde jste se 
mohli s pravidly participativního roz-
počtu seznámit, bylo i představení no-
vých strategických dokumentů města, 
které se týkají rozvoje kultury a sportu 
v našem městě. Oba strategické doku-
menty najdete na webu města.

Je to na Vás …
Návrhy projektů do participativního 

rozpočtu bylo možné podávat do konce 
února. Po jejich zpracování uspořádá-
me 27. dubna veřejné setkání, a tam 
už budeme s Vaší pomocí vybírat kon-
krétní projekty, vzešlé z došlých návrhů. 
V praxi to vypadá tak, že navrhovatelé 
v 5 minutách vysvětlí, proč právě ten 
jejich projekt je nejlepší, a proč právě 
on si zaslouží, aby se realizoval. Přijď-
te se s navrženými projekty seznámit, 
přijďte se navrhovatelů zeptat na in-
formace, které Vám ještě pro koneč-
né rozhodování chybí. Od 4. do 22. 
května pak budeme pro projekt, který 
nás nejvíce osloví, hlasovat. Ten, který 
vyhraje, bude realizován ještě v tomto 
roce. Týnec je město nás všech, tak si ho 
udělejme ještě hezčí. 

lm

 SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 
SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ 
PARTICIPATIVNÍ  
ROZPOČTOVÁNÍ

Představení projektů, které jste navrhli  
Vy a Vaši sousedé. Dejte své hlasy projektu, 

který Vás nejvíce zaujme .
Je to na Vás…

KDY: 27. 4. 2020 od 17.00 hod.
KDE:  velká zasedací místnost  

MěÚ Týnec

www.mestotynec.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Představení vybraných projektů

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Známky na popelnice pro rok 2020  
jsou k vyzvednutí v podatelně Městského 

úřadu v Týnci nad Sázavou. 
Vylepit by se měly do konce února. 

Po tomto datu nemusí Technické služby 
popelnice bez známky vyvézt.

lm

Známky  
na popelnice 

2020

Zástupci Finančního úřadu Benešov v rámci projektu 
Aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti  
přijedou na MěÚ Týnec nad Sázavou (velká zasedací místnost)

25. března 2020 od 14 do 17 hodin
pomoci občanům při vyplňování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací 
období roku 2019. Vzhledem k omezenému množství tiskopisů je možno tyto stáhnout přímo  
ze stránek Finanční správy

lm

Finanční úřad v Týnci

Mosty ve vlastnictví města prošly revizí Vlajka pro Tibet

Do Tříkrálové sbírky jsme  
darovali 100 000 korun

Všechny mosty ve vlastnictví města prošly revizí. Po úspěšné kontro-
le každý z nich dostal mostní listy, a také byla všem přepočítána zatí-
žitelnost. Na základě těchto zjištění v souladu s legislativou pak silniční 
správní úřad Benešov vydal rozhodnutí o omezení tonáže na mostku 
v Čakovicích, Krusičanech a Hrusicích. Na to upozorňují nově osazené 
dopravní značky.

lm

Mezinárodní kampaň “Vlajka 
pro Tibet” vznikla v polovině 
devadesátých let v západní Ev-

ropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušo-
vání lidských práv v Tibetu. Česká republika se 
ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996. 
V loňském roce se k akci připojilo na 817 obcí, 
měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek 
vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii 
a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, 
včetně Univerzity Karlovy a kromě různých or-
ganizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po 
celé republice probíhá v průběhu března řada akcí 
na podporu Tibetu. „Týnec nad Sázavou podporuje 
tento projekt už od roku 2010. Ani letošní rok není 
výjimkou,“ uvedl starosta Mgr. Martin Kadrnož-
ka. „Vyvěšením vlajky 10. března si připomínáme už 
61. výročí povstání Tibeťanů proti Čínské okupaci,“ 
dodal starosta města.

lm

Počátkem ledna proběhla již 20. Tříkrálová sbírka. V ulicích 
se objevili charitní koledníci, aby předali poselství o narození 
Božího syna, popřáli šťastný nový rok a poprosili o příspěvek 
do zapečetěné pokladničky s logem Charity České republiky. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc těm, kteří si sami 
pomoci nedokáží kvůli stáří, nemoci, hendikepu či nedobré sociální situaci. Obyvatelé Týnecka da-
rovali prostřednictvím 19 pokladniček 99 975 korun. Děkujeme Vám za to.

  lm
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V úvodu hned dobrá zpráva. Od prosince pra-
cuje týnecká městská policie už v plném počtu 
4 strážníků. Její řady posílil nový kolega, který 
přestoupil od pražské městské policie. A práce 
bylo v období od prosince do ledna dost. Tak 
nejprve prosinec:
V Chrástu osadě policisté řešili manželský 

spor a podařilo se. A Chrást znovu. Pomocí 

fotopasti tam načapali hříšníka, který ukládal 
odpad mimo svozová místa. Pokuta ho nemi-
nula. Do podobné kategorie případů spadá 
i nedovolený výlep na městskou vývěsku v Ča-
kovicích nebo nezabezpečená skříň firmy Cetin 
ve starém Týnci. Brooklyn bar byl po jednání se 
strážníky donucen zajistit dodržování nočního 
klidu na předzahrádce, což udělalo radost pře-
devším nájemníkům bytů v sousedství, kteří se 
kvůli příliš hlučným hostům této provozovny 
nemohli v klidu vyspat. Strážníci také spolu-
pracovali s hasiči při požáru několika kontejne-
rů v Chrástu osadě. 
Potěšitelné je, že se týnecké městské policii 

podařilo ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec 
zadržet skupinu výtržníků, kteří demolovali 
centrum města a okolí. Tito výrostci si zce-
la nepochopitelně za cíl svého řádění vybrali 

knihobudky, lavičky, rozbili okno nové restau-
race v centru, poškozovali zaparkovaná vozidla 
a výzdobu vánočních stromků. Mladíci, z nichž 
někteří jsou ještě žáci základky, byli za pomoci 
všímavých občanů dopadeni a potrestáni. 
K evergreenům, co se opakujících případů 

týče, patří odchyt psů. Celkem čtyřikrát stráž-

Městská policie řešila i manželské spory

V sobotu 1. února se úderem osmé večerní 
sál Společenského centra rozezněl tóny taneční 
hudby a rozzářil krásou přítomných dam a ele-
gancí pánského doprovodu. Konal se 16. repre-
zentační ples města Týnce nad Sázavou.

Předtančení se odehrálo pod režií Taneční 
školy Salta, a poté už se parket zaplnil taneční-
ky a tanečnicemi všech věkových kategorií. Ka-
pela Horváth Band hrála jeden hit za druhým 
a tančilo se nejen v diskotékovém rytmu. Stá-
le více návštěvníků ukázalo, že byli poctivými 
účastníky tanečních kurzů, a tančit umí i kla-
sické tance. Tango, jive, cha-cha, waltz, valčík 
i polka. To prostě na městský ples patří, a bylo 
vidět, že většina tanečníků to ví.

Půlnoční překvapení do Týnce přijelo až 
z karnevalové meky, brazilského Ria de Janeira. 
Jana Hubená a brazilský tanečník André Ne-
grao předvedli, jak se tančí karnevalová samba 
a salsa, a pak návštěvníky plesu tyto tance učili. 
Nádherný zážitek, který si užili všichni.

A určitě si všichni užili i tombolu. Tradičně 
byla bohatá a hlavní cenou byl zájezd dle vlast-
ního výběru za 15 tisíc korun. Ale i televize, te-
lefony, grily, pochoutky stály za to. Při losování 
se bavili vyhrávající, což je pochopitelné, ale i ti, 
kteří tak velké štěstí neměli, a cena je minula. 
Adrenalin, zda právě to moje číslo padne, do-

kázal přinést spoustu úsměvných okamžiků.  
Útěchou nám všem, kteří jsme nevyhráli, bu-
diž, že snad máme dost štěstí v jiných oblastech 
života A. Dobrou zprávou je, že výtěžek plesu 
dostanou děti z mateřské školky, kterým za ně 
vedení školky koupí interaktivní programy.

16. ples Týnce nad Sázavou 2020 je za námi 
a povedl se. Tak za rok, první únorovou sobotu, 
na shledanou na 17. plese Týnce nad Sázavou. 
Těšíme se na Vás.

lm

Ples města Týnce nad Sázavou 2020

Finanční úřad v Týnci
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MěSTSká POliCie
Silný vítr orkánu Sabine o rychlosti až 150 

km/h zasáhl v pondělí 10. února Středočeský 
kraj. Městská policie Týnec nad Sázavou byla 
během vichřice v pohotovosti, aby mohla pomo-
ci tam, kde jí bylo potřeba při odstraňování ná-
sledků řádění přírodního živlu. Během pondělní 
služby strážníci pomáhali zprůjezdnit silnice, 
na které vítr přivál větve, popelnice i kontejne-
ry, Nejhorší situace ale vznikla na silnici mezi 
Týncem a Čakovicemi, kde dva stromy spadly 
těsně před projíždějící kamion. Naštěstí se to 

obešlo bez zranění, ale komunikaci bylo nutné 
úplně uzavřít až do odstranění spadlých stromů.  
Vedoucí městské policie Tomáš Klenovec dodá-
vá: „Od hasičů přišla dobrá zpráva, že silnici mů-
žeme otevřít. Jen co se tak stalo, během pár minut 

obrovský nápor větru srazil 
další strom před osadou Čisté 
potoky a situace se opakovala. 
Znovu jsme silnici až do její-
ho opětovného zprůjezdnění 
zavřeli.“ Další komplikace 
přivála vichřice na silnici 
mezi Týncem a Krusičany. 
Za Kozlovicemi ohromný 
strom spadl dokonce na pro-
jíždějící autobus. I tady bylo 
velké štěstí, že se událost 
obešla bez zranění. Sem mu-
sel být povolán dokonce je-

řáb, který ze střechy autobusu strom odstranil. 
Do ukončení akce byla silnice zcela uzavřena.
PeRNý deN HaSičů
Vichřice, která se přes Týnec přehnala, zaměst-

nala i týnecké hasiče. První místo, na které vyje-
li, byl spadlý strom na autobus mezi rybníkem 
v Kozlovicích a Krusičany. Týnečtí hasiči byli 
na místě ještě před příjezdem benešovských 
hasičů a společně pak pomocí jeřábu strom 
uklidili. Mezitím druhá parta jela likvidovat 
spadlé stromy ve starém Týnci za hotelem. Ty 
blokovaly cestu, takže bylo nutné pomocí pily 
komunikaci zprůjezdnit. Další volání o pomoc 
přišlo z Chrástu, kde opět spadl strom a ohro-
žoval bezpečnost. Poté hasiči projeli město, aby 
viděli, kde a jaké škody, vichr napáchal, a kde je 
zapotřebí jejich techniky a práce. Znovu tedy 
přišla ke slovu pila v Podělusích. Pak ještě další 
kontrola celého města a perný den byl u konce. 
„Bylo to zajímavé a náročné odpoledne. Vyjížděli 
jsme v půl druhé a končili před šestou hodinou. To 
vše v osmi lidech,“ dodal týnecký hasič Michal 
Pěkný.
Na základě výstrahy meteorologů a žádosti 

Krajského operačního střediska hasičského zá-
chranného sboru byla od nedělního večera v po-
hotovosti i Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
z Pecerad. V pondělí držela jednotka pohoto-
vost v hasičské zbrojnici v síle dvou zásahových 

družstev. Během dne zasahovali hasiči z Pece-
rad u patnácti událostí souvisejících se silným 
větrem. Ve většině případů se jednalo o stromy 
popadané přes komunikace a elektrické vedení. 
Dále byla jednotka několikrát požádána o po-
moc energetiky.
TeCHNiCké Služby
Plno práce měli i pracovníci technických slu-

žeb. Likvidovali popadané větve po celém měs-
tě, odstraňovali spadlé dřeviny na hřbitovech, 
i větrem pokácené stromy ve škole.
Děkujeme Vám všem, kteří jste mnohdy s nasa-

zením vlastního života, a v případě dobrovol-
ných hasičů i ve svém volném čase, pomáhali tam, 
kde Vás bylo potřeba.

lm

Vichřice v Týnci nad Sázavou

níci chytali čtyřnohé uprchlíky. Také prověřo-
vali planý poplach v nové školce i kamerové 
záznamy v nové škole z důvodu poškození zá-
vory na parkovišti. V Čakovicích se podařilo 
strážníkům vyřešit průjezd kamionu, jehož řidič 
tím porušil pravidla silničního provozu, protože 
do obce kamiony nesmí. V Chrástu osadě řešili 
strážníci poškození plotu skupinkou mladíků 
a likvidaci sražené kočky. Díky městskému ka-
merovému systému byl vypátrán řidič kamionu, 
který poškodil dopravní značení v ulici Fr. Ja-
nečka. V tomto měsíci také řídili dopravu v ulici 
Jílovská z důvodu dopravní nehody a řešili ne-
dovolené parkování před kontejnerovým stáním 
za OD Hruška. Ve spolupráci s hlídkou PČR 
Týnec byl proveden zákrok proti agresivní oso-
bě, která si to mašírovala po silnici za benzino-
vou pumpou a ohrožovala řidiče projíždějících 
vozů.

Ani leden za prosincem, co do počtu případů, 
nezaostával. Strážníci asistovali při převozu ob-
viněné osoby hlídce policie Týnec, prověřovali 
informaci ohledně pálení nedovoleného mate-
riálu u rodinného domu, řešili poškozené a od-
stavené vozidlo u Větrova, na žádost policie Be-
nešov prověřovali městské kamerové záznamy, 
a dále se zaměřili na řidiče podezřelého vozidla 
u mateřské školky. Díky městskému kamerové-
mu systému vypátrali strážníci šoféra, který na-
couval do veřejného osvětlení u přechodu v ulici 
Fr. Janečka. Řešili nedovolené parkování v ulici 
Družstevní, prověřovali informaci ohledně ag-
resivní osoby pohybující se u kurtů. Také po-
skytli pomoc občanu, který upadl ve svém domě 
a nedokázal se vlastními silami zvednout. Bylo 
řešeno nedovolené parkování v Chrástu sídlišti 
u mateřské školky na vyhrazeném parkovišti. 
Jako každý měsíc měli strážníci práci i s opilými 

osobami. Tentokrát na autobusovém nádraží, 
kde si studenou lednovou zem ke svému od-
počinku vybral namol opilý muž. Pokud by ho 
policisté nenašli, mohl to pro něj být odpočinek 
poslední. Také hledali majitele opuštěného ba-
tohu na zastávce autobusu u staré školy a vypá-
trali majitele psa tuláka, kterému byl jeho chlu-
patý svěřenec následně předán. Kromě toho má 
od ledna městská policie nového zbrojíře.

 lm 
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Promoce studentů Univerzity třetího věku
Studenti Univerzity třetího věku zakončili 11. prosince semestr s názvem „Gian Lorenzo 
Bernini – génius evropského baroka.“

Osvědčení o absolutoriu na České zemědělské univerzitě v Praze získali tito studenti: 
Miroslava černá, alena Fialková, Miroslav Fialka a Marie Ondřichová.
Gratulujeme!

další semestr začal 3. února, tentokrát na téma:  
„ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI“ 
Přednášejícím je PhDr. Jan Šolc

Osnova:
•	 	Etika	je	slovo,	slušnost	je	čin 

Postmoderní doba si libuje v akademizmu a teoretizování. Bavíme se mnohem častěji 
o etice než o slušnosti, je to jednodušší. Etika je náročnou filozofickou disciplínou, na-
proti tomu slušnost je něco velmi přirozeného a pro společenskou praxi i důležitějšího. 
Budeme se etikou zabývat, definovat ji, zaměříme se na její kategorie s vědomím, že 
přesto je na pořadu společenského zájmu slušnost.

•	 	Tři	velikáni	na	úsvitu 
Jméno Sókratovo, Platónovo a Aristotelovo vyslovujeme bez odkazu k místu původu, jakkoliv pravní dva jsou nejznámějšími Athéňa-
ny, zatímco Aristotelés pocházel z thrácké, severořecké Stageiry. Jsou skutečnými titány na úsvitu filozofie a více než dvě tisíciletí se 
jejich myšlenkami zabývá celý svět.

•	 	Je	naše	svědomí	věštírna? 
Mezi etické kategorie vstupujeme zaměřením na naše svědomí, ostatně máme s ním od dětství nejdůvěrnější zkušenosti. Jak funguje 
tenhle pozoruhodný hlas z našeho nitra, kladoucí na nás nejvyšší nároky? Kdo do nás svědomí vpravil? A funguje spolehlivě? 

•	 	Ctnost	jako	trvalý	dobrý	zvyk 
Jedna národní moudrost říká, že „štěstí a ctnost visí na vlásku“. Ctnost je tradičně pokládána za jednu z nejdůležitějších etických kate-
gorií a filozofové se jí zabývali od samých počátků etického tázání. Pravda, v posledním půlstoletí mluvíme raději o hodnotách, ctnost 
nám zní přece jen upjatě a starosvětsky, ale i tak se nic nemění. „Ctnost je základem republiky“, řekl moudrý Montesquieu. Je to i pro 
naši dobu výzva, ctnost není nic překonaného. 
Být šťasten je svým způsobem zákon přírody – je to stěžejní otázka lidského života a je za vším naším konáním.

•	 	Člověk	je	bytost	hledající	smysl	života 
Slovo smysl je nesnadno srozumitelné a pojem smysl života je pokládán za kardinální etické téma a tradičně bývá studenty pokládáno 
nejen za atraktivní, ale pro jejich další hodnotovou orientaci i nejdůležitější. Absence smyslu života může dokonce vést k psychickému 
onemocnění. Ale existuje vůbec smysl života? Kdyby neexistoval, nebudou ho myslitelé hledat.

•	 	Etická	výchova	pro	naše	děti 
V rámci nového školského zákona se Etická výchova stala novým vyučovacím předmětem a zároveň průřezovým tématem, které bude 
součástí výuky v jiných předmětech. 

Více informací podá Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka, tel.: 317 701 933, e-mail: vrkoslavova@mestotynec.cz

Marta Vrkoslavová,
Kancelář tajemníka

V pátek 17. ledna uspořáda-
lo město Benešov pracovní se-
tkání poskytovatelů sociálních 
služeb na Benešovsku. Účastnil 
se ho i starosta Týnce Mar-
tin Kadrnožka. „Město Benešov 
ve spolupráci s okolními městy 
připravuje nový komunitní plán 
sociálních služeb. Je to strategický 
dokument a naše město se aktiv-
ně podílí na jeho přípravě. Naším 
cílem je, aby všichni uživatelé 
sociálních služeb mohli tyto služ-
by opravdu využívat.“ Účastní-
ci setkání diskutovali ve třech 

pracovních skupinách nad tématy sociální-
ho bydlení, podpory osob, které pečují o své 
nemohoucí blízké, a také psychiatrické péče. 
Hlavním cílem bylo zhodnotit a analyzovat 
stávající stav těchto oblastí a služeb v nich, 
a najít vhodná řešení vzniklých potřeb. „Vý-
stupem projektu sociální plánování a komunitní 
plán by měl být katalog i v elektronické podo-
bě, který po zadání konkrétního slova navede 
k návrhům řešení problému. Budou v něm pře-
hledně uvedeny i kontakty na sociální pracov-
níky, včetně terénního sociálního pracovníka, 
který za Vámi přijede i domů,“ doplnil Martin 
Kadrnožka.

lm

Komunitní plán sociálních služeb
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Seniorská obálka (případně formulář I. C. E. Karta)
Seniorská obálka je určena především pro seniory a další občany, u kterých je vyšší riziko 
vzniku zdravotních komplikací v jejich domácím prostředí.
Jedná se o standardizovaný formulář se všemi důležitými údaji o uživateli pro efektivní po-
skytnutí první pomoci. Posláním seniorské obálky je maximálně zefektivnit zásah všech slo-
žek integrovaného záchranného systému při poskytnutí první pomoci v domácím prostředí.

Na formuláři Seniorské obálky si uživatel doplní tyto nezbytné údaje o své osobě:
• Datum vyplnění
• Jméno a příjmení
• Zdravotní pojišťovna
• Datum narození nebo rodné číslo
• Alergie (od kdy)
• Léky – název (dávka, dávkování)
• Kontakty na blízké osoby
• Jméno, příjmení a kontakt na praktického lékaře
• Souhlas uživatele (podpis)
Seniorská obálka je po vyplnění umístěna na vnitřní straně vstupních dveří do domác-
nosti	(doporučeno)	nebo	na	lednici	tak,	aby	byla	snadno	dostupná	pro	složky	integrova-
ného záchranného systému.
Formulář je možné stáhnout na webových stránkách města nebo pro vytištěný zajít do po-
datelny městského úřadu. Předat ho může i sociální pracovník pečovatelské služby.

Marta Vrkoslavová, Odbor kancelář tajemníka

Mnoho rodin stojí před rozhodnutím, jak 
zajistit péči o svého stárnoucího, handica-
povaného nebo nemocného člena. Stojí před 
rozhodnutím, co dál? Jak se zvládnou postarat, 
když zároveň musí pracovat, starat se o své děti 
nebo již sami nemají tolik sil? Podobné otázky 
si kladou mnozí z nás, když náhle onemocní 
někdo v rodině, utrpí těžký úraz nebo stárnou-
cí rodiče ztrácejí soběstačnost. Někdy v situaci, 
kdy jsou na pokraji sil, náročnou péči doma už 
nezvládají a pomýšlí na péči ústavní, např. do-
mov pro seniory. Často ale může být řešením 
právě terénní	pečovatelská	služba. Její uživa-
tel může dál ŽÍT DOMA, část péče na sebe 
převezme sociální služba, rodině se uleví a zís-
ká podporu. 
Bohužel, stále se setkáváme s tradičním vní-

máním pečovatelské služby především jako 
služby donáškové, založené na donášce oběda 
seniorům. Přitom pečovatelská služba neroz-
váží pouze obědy, ale nabízí široké spektrum 
pomoci a podpory klientům ve všech oblas-
tech jejich běžného života. 
Pečovatelka dochází do domácnosti klientů, 

kde poskytne pomoc podle jejich individuální 
potřeby a míry zapojení blízkých osob do péče, 
od jednoduché pomoci až po komplexní péči, 
která spolu s péčí rodiny nebo dalších návaz-
ných služeb umožňuje i občanům s poměrně 
vysokou mírou nesoběstačnosti zůstávat doma, 
ve svém přirozeném prostředí. Pečovatelská 
služba pomáhá klientům v tom, co sami ne-
zvládnou a pomoc není možné zajistit jinak, 
např. zajištěním komerční služby. Pečovatelka 
pomáhá především s péčí o osobu a domác-
nost, pomáhá klientům při podávání a přípravě 

jídla a pití, při provádění hygieny, při pohybu 
ve vlastní domácnosti, pomůže ale i vyplnit 
např. složenku, donese nákup, léky, pomů-
že s úklidem, klientovi poskytne doprovod 
a pomoc na cestě k lékaři, na úřad, ale třeba 
i na vycházku. Pomoc klientovi je poskytována 
pečovatelkou v předem domluveném čase, po-
dle jeho potřeb od drobné pomoci až po péči, 
kdy za klientem přichází i několikrát denně. 
Již zmiňovaná otázka dovážky obědů byla pro 

pečovatelské služby a pro jejich klienty aktu-
ální v dobách, kdy byly nedostupné nebo jen 
v omezené míře, komerční služby zabývající 
se touto činností. Dnes již v mnoha městech 
a obcích fungují komerční služby na rozváž-
ku obědů, které jsou schopné klientům, kteří 
dříve byli odkázáni na dovážku od pečovatel-
ské služby, oběd dovézt. Dovážka oběda je tak 
poskytována pečovatelskou službou klientovi, 
a to na základě individuálního posouzení jeho 
situace, v případě, že poskytnutí dovážky ko-
merční službou nenaplní jeho potřeby a je nut-
né poskytnutí sociální služby.  V současnosti 
i v Týnci nad Sázavou působí 3 firmy rozvá-
žející stravu. Zájemcům o dovážku oběda, kte-
ří nepotřebují pomoc pečovatelky, a dovážka 
oběda komerční službou jim uspokojí jejich 
potřebu, budou postupně tyto služby nabízeny, 
současně i s případnou pomocí zprostředková-
ní této služby.     
Pečovatelská služba je v Týnci nad Sázavou 

zajišťována dlouholetými pracovnicemi - pe-
čovatelkami. Pečovatelky pomoc zajišťují nejen 
obyvatelům Domů s pečovatelskou službou, 
ale i občanům v jejich původních bydlištích 
v Týnci a osadách. Zázemí pečovatelské služ-

by najdete v Domě s pečovatelskou službou 
v Týnci nad Sázavou, v ulici Okružní 520. Zde 
je i Středisko osobní hygieny pro klienty po-
třebující pomoc s hygienou, kteří nemají doma 
bezpečnou, bezbariérovou koupelnu. 
Služba je poskytována primárně v pracovní 

dny od 7.00 do 15.30 hodin, dle potřeb klientů 
zejména s vyšší mírou nesoběstačnosti a nut-
ností poskytnutí pomoci a péče, až do 18.00 
hodin, a to i o víkendech. 
Ráda bych se ještě zmínila o projektu Seni-

orská obálka, který je určen především pro 
seniory a další občany, u kterých je vyšší riziko 
vzniku zdravotních komplikací v jejich domá-
cím prostředí. 
Jedná se o standardizovaný formulář se všemi 

důležitými údaji o uživateli pro efektivní po-
skytnutí první pomoci složkami integrované-
ho záchranného systému v domácím prostře-
dí. Vyplněný formulář se umisťuje na viditelné 
místo na vnitřní stranu vstupních dveří do-
mácnosti (doporučeno) nebo na lednici. 
Obyvatelům týneckých DPS a klientům pe-

čovatelské služby bude Seniorská obálka nabí-
zena a distribuována prostřednictvím Pečova-
telské služby okresu Benešov, kontaktní osoba 
Pavel doubrava, tel. 608 735 866.    
V	 případě,	 že	 potřebujete	 zajistit	 pomoc	
pro	 sebe	nebo	 své	 blízké,	můžete	 se	 obrátit	
na vedoucí okrsku, pí. Homolkovou, tel.: 
734 574 657 nebo sociálního pracovníka 
p. doubravu, tel.: 608 735 866 nebo i přímo 
na pečovatelky, které zajistí předání kontaktu 
uvedeným pracovníkům.

Alena Králíčková, 
Pečovatelská služba okresu Benešov

Pečovatelská služba – příležitost pro život doma 

Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby ZZS SCK, p.o. při mém ošetření.

podpis

I.C.E. KARTA Údaje slouží k informaci v situaci tísněa ohrožení zdraví nebo životaV Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M
Datum vyplnění

ZDravotní 
pojišťovnajméno a příjmení, titul
Dat. naroZení
nebo r.Č. alergie

nemoCi

 oD KDy ?

léKy – náZev

DávKa DávKování

KontaKty na blíZKé oSoby

pořaDí  jméno a příjmení
 měSto  vZtah  telefon

1

2

3

jméno a KontaKt na 
praKtiCKého léKaře

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 
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Pořádá rekondiční pobyty, vyjížďky autobusem 
na výlety, plavání na Měříně a další akce… 
Sledujte vývěsní skříňky proti Lidlu a OD Hruš-
ka, kde budete o akcích informováni.
Kontakt:	Jaroslava	Zdražilová	721	321	710

Chybí Vám pravidelný kon-
takt s okolím? Nerozumíte 
všem těm úřednickým věcem 
a dokumentům, které po Vás 
chtějí? Trápí Vás dluhy nebo 
nízký příjem nebo něco úplně jiného?  Ne-
máte si s kým popovídat o běžných věcech, 
ale i o tom, co Vás trápí? Máte dojem, že by 
službu využil někdo z Vašeho okolí? Využijte 
novou terénní sociální pracovnici, která pra-
cuje v Týnci nad Sázavou a okolních obcích. 
Tato služba je, díky městu Týnec nad Sázavou 
a evropským dotacím, zdarma. Pokud máte 
o službu zájem, zavolejte na číslo 733 741 028 
a domluvte si setkání, které může být i u Vás 
doma. kONTakT: Hana kronovetrová, 
sociální pracovník, 733 741 028

Spolek zdravotně  
postižených  
a seniorů

Pro seniory
Jednou z možností, kde najít a rozví-
jet vztahy je Klub Lavička. Byl založený 
v roce 2015 Jednotou bratrskou Týnec nad 
Sázavou. V současnosti ho provozuje Jed-
nota bratrská Benešov.

KdE	?  Obvykle Bisport (většinou od-
děleně muži a ženy  
– různé aktivity)

Kdy	?  Úterý 16:30 - 18:30 a podle 
domluvy

ProČ	? Navazovat a udržovat přátelství

JaK	?  Komunikací, vzájemnou po-
mocí, společnými aktivitami 
(různé hry, zpívání, společné 
procházky a výlety,  
přednášky).

Představení klubu lavička novým 
zájemcům proběhne v pondělí 9. 
března 2020 v 16:30 v bisportu.  
kontakt: Pavel bořil 775 147 600

Koná se 5x za rok, vždy v sobotu, v Ma-
teřském centru Motýlek v DPS 520. Ter-
mín akcí najdete u vchodu do DPS:

Každoroční akce se uskuteční ve Společen-
ském centru 15. března od 14 do 18 hodin. 
K poslechu a tanci hraje Týnečanka.  

Pro týnecké seniory nabízíme  
dovoz ZdaRMa  

do Společenského centra.  
Kdo	bude	mít	o	tuto	službu	zájem,	

volejte na tel.: 317 729 050  
– do pátku 13. 3. 2020 do 12 hodin.

Sociální komise Města Týnec nad Sázavou

Klub Lavička

Posezení  
s harmonikou

Josefská dechovka

JOSEFSKÁ 

DECHOVKA

TÝNEČANKA

neděle  
15. 3. 2020  
od 14 do 18 hod
Společenské centrum Týnec

k poslechu a tanci hraje kapela

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

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

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

Vstupné
50 Kč

Určitě většina z vás zaznamenala změny v předepisování léků, které přinesl 
loňský rok, a jistě uvítala možnosti, které poskytuje elektronické vystave-
ní receptů. Od ledna letošního roku se setkáte s další změnou při návště-
vě lékaře, a to je elektronické vystavení pracovní neschopnosti. V praxi to 
znamená, že celý doklad o tom, že pacient je po určitou dobu v pracovní 
neschopnosti - tedy má „neschopenku“, je vystaven a zaslán pracovištěm lé-
kaře jak zaměstnavateli, tak i na OSSZ elektronicky. Pacient obdrží pouze 
„papírové“ potvrzení o tom, že se tak stalo. Je však třeba, aby pacient věděl, 
že toto vystavení „neschopenky“ je možné maximálně 3 dny zpětně, nikoliv 
delší dobu. Toto vystavení „neschopenky“ je povinností lékaře, který jako 
první pacienta ošetří. Nemůže tedy pacienta po prvotním ošetření odeslat 
k vystavení „neschopenky“ jinému lékaři. Ukončení elektronické „nescho-
penky“ nelze provést dopředu, tedy s budoucím datem. Výhodou ovšem je, 
že toto ukončení lze provést tak, že pacient telefonicky či elektronicky kon-
taktuje pracoviště lékaře, který „neschopenku“ ukončí. Není tak třeba pouze 
k tomuto administrativnímu úkonu osobní návštěva lékaře, pokud samo-
zřejmě lékař nestanoví jinak. Co se týče takzvaných “lístků na peníze“, což 
byla papírová forma dokladu o tom, že pacient stoná i v následujícím mě-
síci, a který se vystavoval vždy koncem kalendářního měsíce, není již třeba. 
Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti po 14 dnech automaticky zasílá 
pracoviště lékaře na příslušnou OSSZ.

A ještě jedno důležité upozornění. Zdravotnictví nejen v současné době, 
ale hlavně v budoucnu, bude muset čelit novým výzvám, které přináší změny 
klimatu, celková globalizace a řada dalších mnoha faktorů. Nejsou to jen 
medializované epidemie infekcí jako SARS, současná epidemie koronaviru 
nebo chřipky, ale i celá řada dalších přenosných či jiných chorob. Tomu je 
nutné přizpůsobit režim zdravotnického pracoviště tak, aby byli ochráně-
ni pacienti i zdravotnický personál. Rozhodnete-li se pro návštěvu lékaře 
z jakéhokoliv důvodu, vždy předtím telefonicky kontaktujte toto zdravot-
nické pracoviště. Jeho zaměstnanci Vám sdělí nejvhodnější dobu pro Vaši 
návštěvu. Pokud to neuděláte, může se stát, že si z čekárny přinesete domů 
„pěknou“ v lepším případě virosu nebo po dlouhém čekání nakonec ošetřeni 
nebudete.

Pokud jste pacienti jiných zdravotnických zařízení, je možné, že jejich pra-
covní režim je nastaven jinak.

S přáním pevného zdraví
MUDr. Alice Čečilová

Elektronické neschopenky
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Blahopřání

Úctyhodných devadesát let  
oslaví 18. března  

paní Milada Pšeničková. 
K tomuto jubileu jí přejeme  
vše nejlepší, hodně zdraví,  
radosti a pohody u televize 

a křížovek.  
Dcery s rodinami

Vzpomínka
Tvé zlaté srdce tatínku, zůstane 

navždy s námi, žehnáš nám na cestu, 
kterou teď jdeme sami. Dne 3. ledna 
uplynulo již 5 let, co od nás odešel 

náš drahý manžel, tatínek a dědeček 
pan	Karel	doležal	z	Pecerad.	

Za jeho lásku děkují a vzpomínku věnují manželka,  
syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Rok s rokem se zase sešel a my jsme ve velké bolesti 
a hlubokém žalu vzpomněli 26. ledna 1. výročí, kdy 

v benešovské nemocnici Rudolfa a Stefanie desátý den 
po operaci kýly náhle zemřel na oddělení JIP náš drahý 
a milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček a pradědeček 

pan Vladimír Rendl z Pecerad. 
„Život jsi měl tak rád, chtělo se Ti žít, ale ten byl k Tobě tak 

krutý a Ty jsi musel odejít.  
Jen ty stromy nad Tvým hrobem tiše 
šumí, jen ten, kdo Tě měl rád, těm 

tónům porozumí. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou 

s námi, a nezapomeneme. 
Manželka Zdeňka, děti Pepa, 

Vlaďka a Andrejka s rodinami.

Utichlo zlaté srdce, v klidu odpočívají pracovité ruce. Utichly 
kroky, umlkl hlas, ale Tvůj obraz zůstane v nás.

Dne 27. února jsme vzpomněli nedožitých 77. narozenin 
pana Vladimíra Rendla z Pecerad. 

Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Hledáme zdravotní sestru do našeho týmu 
domácí hospicové péče RuaH o.p.s. na Be-
nešovsku. Společně s rodinou pečujeme o ne-
vyléčitelně nemocné v jejich domácím pro-
středí. Umožňujeme tak nemocným strávit 
poslední okamžiky jejich života doma v okru-
hu svých blízkých. Pomáháme jim zvládat bo-
lesti a dbáme na zachování lidské důstojnosti. 
Pečující rodinu podporujeme jak během péče, 

tak i po úmrtí a v době truchlení. Při naší prá-
ci se snažíme, aby veškerá naše domácí péče 
byla na vysoké úrovni a dávali jsme našim 
klientům maximum. Nyní rozšiřujeme své 
řady a hledáme zdravotní sestřičku, pro kte-
rou bude práce jejím posláním a bude jí dávat 
smysl, aby lidé žili důstojně doma, i když jsou 
těžce nemocní. Celý náš tým dělá svou prá-
ci s láskou k člověku. Pokud chcete pracovat 

s námi, zašlete nám Váš životopis na info@
ruah-ops.cz. U nás na Vás čeká zázemí sta-
bilní společnosti, služební auto, dobré finanč-
ní ohodnocení, prostor pro růst a vzdělávání 
a podpora pro spokojený život nejen v práci. 
Více informací naleznete na www.ruah-ops.
cz/o-nas/volne-pozice/

Hana Sochůrková,
project manager RUAH o.p.s.

Zdravotní sestrou v Ruahu

Posázavská města 
Benešov, Týnec nad 
Sázavou, Jílové u Pra-
hy a Sázava mají nové 
turistické weby. Na ad-
resách www.visittynec.
cz, www.visitbenesov, 

www.zlatemestojilove.cz a www.visitsazava.cz 
zájemci najdou informace o turistických cílech 
a službách i kalendář akcí v dané turistické lo-
kalitě. Koordinaci těchto aktivit v oblasti ko-
lem řeky Sázavy zajišťuje Posázaví o.p.s. 
„Nové turistické weby Jílového u Prahy, Sá-

zavy a Týnce nad Sázavou vycházejí z bohaté 
databáze Posázaví o.p.s., která tyto údaje shro-
mažďuje už 16 let a dostupné jsou na www.po-
sazavi.com,“ řekl Václav Pošmurný ze společ-
nosti Posázaví o.p.s. Zájemci na nich najdou 
informace o důležitých turistických cílech 
v daném regionu seřazených podle různých 

kategorií – mimo jiné ar-
chitektonické nebo církevní 
památky, muzea, přírodní 
a technické zajímavosti či 
zookoutky. V rubrice Služ-
by jsou ubytovací zařízení, 
restaurace, kempy a tábořiš-
tě, půjčovny a opravny nebo 
sportovní zařízení.
Novinkou je také propojení 

událostí z Kalendáře akcí jed-
notlivých lokalit přes Posázaví 
až na web turistického regio-
nu Střední Čechy www.centralbohemia.cz. 
Pracovníkům informačních center, potažmo 
pořadatelům, pak stačí zadat data na jedno 
místo a akce se zobrazí na všech propojených 
stránkách. V současnosti na tomto principu 
funguje také web Týnce nad Sázavou, Byst-
řice a brzy k nim přibude Sázava, Neveklov 

a Jílové u Prahy. Kalendář akcí se navíc jed-
nou týdně automaticky rozesílá všem zájem-
cům, kteří se k jeho odběru přihlásí na www.
posazavi.com. Prostřednictvím těchto stránek 
je také možné „zvenku“ vkládat fotografie 
k turistickým cílům, službám i akcím.

Jaroslava Tůmová

Cestovní ruch v Posázaví – nové weby turistických lokalit
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Dobrovolníci před le-
tošní turistickou sezó-
nou opět uklidí břehy 
řeky Sázavy. Tradiční 
akce, známá jako Čistá 
řeka Sázava, se usku-
teční od 3. do 5. dubna 
2020, a to už popatnác-

té. Přihláškový formulář se otevřel 3. února 
2020 na www.cistarekasazava.cz. Na stej-
né adrese zájemci najdou veškeré informace 
o projektu.
Odpadky se budou sbírat po celé délce 200 

kilometrového toku. Úklid devadesátikilome-
trového úseku z Kácova do Pikovic organizu-
je stejně jako v předchozích letech společnost 
Posázaví o.p.s. Aktuální je i loňské motto 
akce „Tři dny v roce nestačí“, které upozorňu-
je na to, že nejen řeka, ale obecně místa, kde 
žijeme, si zaslouží naši pozornost po celý rok. 
Dobrovolníci vyčistí také řadu přítoků Sáza-
vy, například potoky Benešovský a Jevanský.
„V posledních letech je odpadků méně, staré 

skládky se odkrývají jen minimálně a nové už 
nevznikají,“ zhodnotila zkušenosti z historie 
projektu ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka 
Zemanová. během 15 let se z břehů řeky se-
sbíralo 375,5 tuny odpadků a pomáhalo při 
tom 15,5 tisíce dobrovolníků!

I letos se bude uklízet z břehů i lodí. Mezi 
Kácovem a Pikovicemi bude řeka opět roz-
dělena na pět úseků, které budou mít své 
party dobrovolníků, o něž se budou starat 
zásobovací týmy. Někde se bude podle po-
třeby uklízet dva, jinde tři dny. Projekt se řídí 
Devaterem pravidel účastníka, která mimo 
jiné říkají, že počet dobrovolníků na každém 
úseku může být omezen na 50 lidí a 15 lodí. 
Organizátor má přitom právo dobrovolní-
ky umístit na úseky podle aktuální potřeby. 
Pokud se na akci chystá skupina více lidí, 
je nutné to předem nahlásit. „Z lodí budou 
uklízet zdatnější dobrovolníci. Neodmítáme ani 
malé děti, z praktických a bezpečnostních důvodů 
ale bude lepší, když půjdou po břehu,“ upozorni-
la Bohunka Zemanová. 
Do jarního úklidu řeky Sázavy se zapojují 

jednotlivci, školky a školy, spolky, obce i měs-
ta. Někdo přiloží ruku k dílu, jiný poskytne 

materiální nebo finanční příspěvek, někdo 
připraví občerstvení, další nabídne zázemí 
pro dobrovolníky, další propůjčí auta na svoz 
odpadků. Tradičními partnery projektu jsou 
Povodí Vltavy, státní podnik, Bisport s.r.o., 
Lesy České republiky, s.p. a ČEPS, a.s. Kaž-
doročně se zvyšuje i příspěvek obcí – Sázava 
protéká 31 obcemi a úklid finančně podpo-
ruje 30 z nich. Přispět na projekt ale může 
každý – číslo jeho sbírkového účtu je 1249-
326666339/0800. 
Poděkováním dobrovolníkům, kteří se 

do akce letos zapojí, bude setkání, které se 
uskuteční 16. května 2020 v Sázavě na be-
nešovsku.
V prvních letech se řeka Sázava uklízela mezi 

městem Sázava a obcí Pikovice, v současnos-
ti se čistí napříč dvěma kraji, Středočeským 
a Vysočinou. Čistá řeka Sázava byla jedním 
z prvních projektů svého druhu v České re-
publice, který inspiroval další podobné aktivity. 
Uklízí se například Berounka, Jizera, Morava, 
Svratka, Ohře, Vltava, Bečva, Úpa, Kamenice, 
Labe, Ploučnice, Svitava, Dyje… Uklízejí se už 
také lesy, okolí silnic, veřejná prostranství v ob-
cích a městech. A je jedno, pod hlavičkou jaké 
kampaně se tak děje. Důležité je, že se do po-
dobných akcí zapojuje čím dál víc lidí.  

Jaroslava Tůmová

Čistá řeka Sázava 2020 – uklízet se bude od 3. do 5. dubna 

ZODPOVEDNEHO 
PEJSKARE

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

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

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

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

NAUČIT PSA ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI  
A ZÁKLADNÍM POVELŮM

www.mestotynec.cz SRPDŠ
při ZŠ Týnec nad Sázavou

PATERO

1 

2 

3 

4 

5 
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Pozdravy z mateřské školy
Utíká to jako voda, máme za sebou polovinu školního roku a za tu dobu se ve školce udála spousta věcí. Nevěříte, tak se dívejte:

Veverčáci si udělali výlet do Benešova za zvířátky:

Kapříci si udělali výlet do kina a nezapomněli ani na zvířátka u řeky:

Žabáci přivolávali sníh a krmili zvířátka v lese:

Lišáci soutěžili o nejlepšího bubeníka, také si povídali o lidském těle:
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A to bylo jen malé nahlédnutí, jestli chcete vidět víc, navštivte web https://www.mstynec.cz/ nebo se přijďte rovnou podívat k nám.  
Den otevřených dveří plánujeme na 17. 4. 2020. Pozvánku pro Vás připravíme do příštího čísla Týneckých listů 

Eva Toušová, ředitelka školky

Motýlci v předvánočním čase tvořili s rodiči a moc se jim to povedlo:

U Rybiček si přivolávali zimu a krásně se zacvičili v tělocvičně:

Motýlci z Chrástu si ke koulovačce vyrobili koule z papíru:

Naši nejmenší, Žabičky z Chrástu, si užívají ve školce i venku: Ani paní učitelky nezahálejí, připravili pro děti  
Čertovskou stezku odvahy:
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Poslední lednový čtvrtek se žáci školní dru-
žiny těšili nejenom na vysvědčení, ale také 
na velkolepou celodružinovou akci „Družina 
hledá talent“. Na druhý ročník této soutěže 
se mohli přihlašovat během celého ledna, a to 
po jednotlivcích i po skupinách. 

Na žádné správné soutěži by neměla chy-
bět odborná porota. A tu my jsme měli! Naše 
čtyřčlenná porota ve složení Anna Koptišová, 
Antonín Kremina, Barbora Starcová a Alice 
Kreminová se nám na úvod nejen představila, 
ale také dala vyniknout svému umu. Účinkující 

i diváci si tak mohli společ-
ně poslechnout hru na roz-
ličné hudební nástroje i sle-
dovat gymnastické cviky. 

Po porotě už přišla 
na řadu jednotlivá čísla 
žáků. Zastoupení zde měl 
sport (gymnastika, par-
kour), kouzla (iluzionistka 
a kouzelník), hudební od-
větví (zpěv) i tanec (dvojice 
i skupiny). 

Pro porotu bylo velmi těž-
ké ohodnotit každé vystou-
pení. Do talentové soutěže 

se totiž přihlásily všechny věkové kategorie 
(1.-5. třída). Souboj to byl těsný, každý účast-
ník (i ten, který se neumístil) si domů odnesl 
účastnický list a drobnou odměnu. Nakonec 
se porota shodla a vyhlásila pořadí od pátého 
místa. 

Své diplomy za 5. místo si odnesla dvojčata 
Jakub a David Jetýlkovi se sportovní disciplí-
nou parkour, na 4. místě se umístilo Trio prv-
ňáčků (Kateřina Čechová, Václav Martínek 
a Alex Plachta) se zpěvem, na 3. místo do-
sáhla největší dvanáctičlenná skupina HVĚZ-
DIČKY se svým propracovaným tanečním 
vystoupením. Iluzionistka Patricie Šitnerová 
se k vlastnímu překvapení a dojetí umístila 
na krásném 2. místě a o výhru se podělila se 
svým uměleckým asistentem Matějem Rube-
šem. A fanfáry pro 1. místo si letos vyslechl Jan 
Stejskal s dech beroucími kouzelnickými triky. 

Kolektiv vychovatelů byl náležitě pyšný, že 
se ve školní družině nalézá tolik talentovaných 
žáků a medailová místa odměnil knihami, 
plyšáky a dalšími drobnostmi. Mezi diváky se 
ihned po akci živě diskutovalo, kdo by si chtěl 

troufnout na další ročník této talentové sou-
těže. Na ten si ale musíme všichni počkat až 
na příští školní rok.

Milena Iblová

Družina má talent

I přesto, že děti v přípravné třídě nejsou 
hodnoceny známkami, dostaly ve čtvrtek  
30. ledna své vysvědčení. Toto vysvědčení bylo 
„hvězdičkové“, protože v průběhu roku děti 
získávají za snahu a odvedenou práci hvězdič-

ky. Šanci na získání hvězdičky 
má každé z dětí. Všechny se 
totiž podle svých možností 
snaží, rozvíjí se a pracují samy 
na sobě. Od začátku školního 
roku je u každého dítěte znát 
velký posun. 
•  Děti se zlepšují v oblasti pra-

covní (uklízejí po sobě hrač-
ky, zvládají sebeobsluhu), 

•  rozvíjejí své zrakové a slu-
chové vnímání (poznávají 
rozdíly mezi obrázky, tvary, 
určují první a poslední hlás-
ku ve slově, určují počet sla-
bik a poznají jejich délku), 

•  zvyšují citovou a sociální samostatnost 
(zvládají odloučení od rodičů a umí se do-
hodnout s ostatními dětmi),

•  trénují správný úchop psacího náčiní, dbají 

na správnou výslovnost (zde je znát spo-
lupráce s rodiči a pravidelná logopedická 
péče), 

• soustředí se na učební činnost a vydrží u ní.
Kromě vysvědčení dostaly děti i pochvalný 

list a taštičku s dárečky (tužky, pastelky, oře-
závátko, bloček, lentilky a další milé drobnos-
ti).

Moc děkuji rodičům, kteří zařídili právě ony 
zmíněné dárečky a vážím si jejich spolupráce 
a pomoci. Děkuji i paní asistentce Evě Vesec-
ké, která se mnou pracuje v přípravné třídě 
a připravila pro děti ručně malované látkové 
taštičky, pro každé z dětí vytvořila obrázek 
podle jejich značky ve třídě. 

Čeká nás všechny ještě druhé pololetí. Vě-
řím, že to bude milé, přínosné a rozvíjející 
a užijeme si spolu mnoho hezkých chvil.

Zuzana Krajánková
třídní učitelka přípravné třídy

Vysvědčení v přípravné třídě
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Ahoj,
hlásíme se z lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl 
ve dnech 25. ledna až 1. února 2020. Celý týden jsme si 
náramně užili. Ničeho nebylo málo ani příliš, prostě ako-
rát. Hlavní náplní celého týdenního cyklu bylo lyžování. 
Lyžaři byli rozřazeni do tří družstev podle výkonnosti. 
První a druhé družstvo se odebralo na Špičák, který se tyčil 
pár metrů od chaty Sirotek, ve které jsme bydleli. První dva 
dny lyžování byly nádherné. Počasí nám do té doby přálo. 
Na Špičáku fungovaly dvě sjezdovky a jedna lanovka. Další 
čtyři dny byly hodně o píli. Byl těžký sníh a opustilo nás pěk-
né počasí. Přesto jsme si tento „lyžák“ velmi užili.

Jan Franěk, Vojtěch Hruška 7. A

Vysvědčení v přípravné třídě Lyžařský výcvik

Již tradičně jsme si vyrazili užít atmosféru 
adventu do Německa. Všemi smysly a pře-
devším chuťovými pohárky jsme testovali 

speciality Norimberka, především vyhláše-
né klobásky a perníčky. Využili jsme svých 
jazykových dovedností u stánků s dobrota-
mi, poznali blíže středověké město a rozší-
řili si své vědomosti z oblasti historie a ze-
měpisu. Navštívili jsme i muzeum hraček, 
v němž jsme si mohli pohrát s hračkami 
z dětství A.

Němčináři 7.- 9. ročník

Vánoční Norimberk
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Mikuláš ve staré škole
Dne 5. prosince nám do 5. C a 5. D místo 

žáků přišli do školy čerti a andílci. Společ-
ně s Mikulášem obešli ostatní třídy a rozdali 
mikulášskou nadílku. I když čerti měli zálusk 
na pár zlobivců, nakonec všechny děti odchá-
zely ze školy s úsměvem na rtech a dobrůtkou 
od Mikuláše a andělů v tašce. 

Zuzana Laurichová, třídní učitelka 5. C

V neděli 8. 12. 2019, na druhou adventní 
neděli, jsme konečně mohli rodičům opět 
předvést to, co jsme celé pololetí na 
kroužcích pilně nacvičovali.

Sál s vánočně nazdobenými stoly s hořící 
svíčkou, cukrovím a stromečkem byl 
tou pravou atmosférou pro naše rodiče, 
příbuzné a přátele.

pak následovaly herecké výkony.
„VÁNOČNÍ POHÁDKA“ „ JAK ŠLI ZAJÍCI DO BETLÉMA“

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM VYSTOUPENÍM

Úvod patřil opět talentovaným zpěváčkům,

Na závěr jsme byli obdarováni balíčky od „Mikuláše“,
všichni jsme se naladili na přicházející Vánoce

a popřáli si vzájemně poklidné svátky.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit,  

a ti, kteří to nestihli,
to mohou napravit 24. května na letním vystoupení

VÍTÁME LÉTO.
Přijďte, bude legrace !

Dětští umělci z pěveckého a dramatického kroužku 
a Mgr. Tereza Kadlecová
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Před Vánoci navštívili žáky na staré škole 
Benešovská dva spisovatelé – Katarína Fiala 
a Luboš Pavel. 

Luboš Pavel začínal besedu v první třídě 

a pokračoval druhými roční-
ky. Rozhodně nešlo o žádnou 
přednášku. Luboš Pavel pro-
kládal své vypravování obrázky, 
hraním na kytaru a zpěvem. 
Druháčky zajímalo, jak se do-
stal k psaní, a i na tyto dotazy 
dostali odpovědi poutavou for-
mou. Na konci besedy se strhl 
velký zájem o knížky, které 
spisovatel napsal, a ze kterých 
poutavě četl; mnoho dětí si je 
následně zakoupilo.

Katarína Fiala se mezitím věnovala starším 
dětem. Četla jim ze své knížky Úžasné Vá-
noce Matyáše Kotrby. Protože šlo o vánoční 
téma, bylo pro žáky aktuální – ve třetí třídě 

se děti radovaly, že mají podobné zážitky jako 
hlavní hrdina knížky. Besedy poté pokračova-
ly u čtvrtého a pátých ročníků.

Oba autoři podpořili zájem dětí o četbu, ur-
čitě jsme se s nimi nepotkali naposledy.

Žáci a učitelé ZŠ Týnec, Benešovská

V budově „staré“ školy jsme se vánoč-
ně naladili již před první adventní nedělí. 
V pátek 29. listopadu proběhla výstava 
výrobků, které děti samy vyrobily. K za-
koupení byly nejrůznější vánoční dekorace 
a dobroty. Výstava měla i bohatý program 
– návštěvníci si mohli zazpívat koledy 

s pěveckým sborem 
nebo shlédnout ta-
neční, flétničkové či 
recitační vystoupení 
s vánoční tematikou. 

Zuzana Laurichová, 
třídní učitelka 5. C

Vánoční jarmark 
v „nové“ škole se usku-
tečnil 6. prosince. 
Všechno bylo moc lá-
kavé a nakupující zde 
pořídili dárečky pod 
stromeček, které vy-
ráběli žáci naší školy. 

Připraveno bylo také pohoštění. Třídou 7. C 
i okolními chodbami zněly vánoční písničky, 
které zpívaly děti z pěveckého sboru pod ve-
dením paní učitelky Pavlíny Kleinové. Patří 
jim velký dík stejně jako všem pedagogům 
za to, že tuto akci uspořádali. Moc nás to ba-
vilo. 

Amélie Berková, 5. B

Autorské čtení 

Vánoční jarmark
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Mateřské centrum je živý organismus, který se neustále vyvíjí a jeho 
tvář je odrazem lidí, kteří se v centru nachází. Ať už těch aktivních, kte-
ří vymýšlí a realizují zajímavý a lákavý program pro děti a jejich rodiče, 
tak i těch, kteří se do centra chodí bavit a užívat si volného času. Tento 
nový vítr, jež nové maminky přinášejí každý rok, nám umožňuje stále 
se posouvat a přizpůsobovat novým potřebám našeho okolí. V loňském 
roce jsme uspořádali největší akci (kromě tradičního Svatomartinského 
průvodu), kterou kdy Motýlek realizoval. Máme na mysli samozřejmě 
FeSTiVal S leHkOSTÍ MOTýlka. Jsme velice rádi, že se akce 
povedla a již nyní pilně pracujeme na druhém ročníku, který se bude 
konat 30. května 2020. Doufáme, že nás potěšíte Vaší účastí. 

V neděli 19. ledna se ve Společenském centru konal disney ples. 

Byl to druhý ples pro malé 
princezny a prince. V lednu 
2019 se bál úzce zaměřoval 
jen na pohádku Ledové krá-
lovství. Letos se děti mohly 
znovu setkat s Annou a El-
zou, ale navíc i se Sněhur-
kou, Minnie a s pirátem z Karibiku, Jackem Sparrowem. V sále hrála 
hudba z pohádek a dětských filmů a děti plnily úkoly, za které dostá-
valy odměnu. Někteří rodiče dorazili také v kostýmech a vesele tančili 
a dováděli se svými dětmi. Bylo to příjemné odpoledne. Těšíme se opět 
za rok! 

Spolek Mateřské centrum Motýlek v Týnci nad Sázavou

Aktuální rozvrh pravidelných aktivit je následující:

PONDĚLÍ

úterý

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁtek

mimiklub 
Míša MŰcková  

(od 6 týdnů)

PodPůrNá SkuPiNa 
Pro uNaveNé maTky 

Lída Klimusová
ZPíváNky  

S Pohybem 
Lída Klimusová

hračkováNí
Katka Pikousová  

(od 12 m)

ZimNí herNa
Míša Bešťáková 

fiTNeSS Pro děTi
Jan Klimus  

(16:30 – 17:30)
TvořeNí

Iva Galambošová  
(od 18 m)

9.00 – 10.30 10.30 – 12.009.30 – 11.00 14.30 – 16.00 16.00 – 18.00 19.00 – 20.30

A CO PLáNUJEME NA NáSLEDUJÍCÍ MĚSÍCE?

21. března – Jarní dětský bazárek a blešák
9.00 hodin až 12.00 hodin
Tradiční bazárek, který se koná v prostorách Městského úřadu v Týnci. 
Vítán bude každý zájemce o prodej a nákup. Rezervace tradičně na emailu 
nebo telefonu. Veškeré informace budou včas na našich webových 
stránkách a facebooku.
4. dubna se můžete těšit na akci Stopovaná, akce pro celou rodinu spojená 
s procházkou kolem Týnce a zakončená na hřišti v Kozlovicích. Letos 
bychom ji rádi ukončili opékáním buřtů.
V květnu se bude konat každoroční Den pro maminky k výročí Dne matek. 
Dále bojovka pro děti na Týneckém hradě.  A v neposlední řadě nás  
30. května čeká druhý ročník Festivalu s lehkostí motýlka.
Pro ty, kteří se v loňském roce nezúčastnili, je zde pár informací. Jedná 
se o festival pro rodiny s dětmi. Festival bude probíhat na zahradě 
a ve vnitřních prostorách Společenského centra. Na pódiu v zahradě 
bude program určený dětem - divadlo, zpěv, tanec. Od profesionálů  
i od místních dětských souborů. Mimo to tam budou zábavné aktivity pro 
děti -skákací hrad, malování na obličej, překážková dráha, program od MC 
Motýlek. Jako doprovodný program pro rodiče bude market se stánky se 
zajímavým zbožím. Šátky, nosítka, bambusové oblečení, látkové plenky, 
přírodní kosmetika, dřevěné hračky apod. Plánujeme také speciální koutek 
pro tatínky. Uvnitř v salonku budou přednášky a workshopy pro rodiče. 
O sportování v roli matky, o dětském spánku, a další.
Cílem festivalu je uspořádat krásný den pro celou Vaši rodinu. a také 
pomoci někomu z Vás, rodině s dítětem, která potřebuje finanční 
prostředky	na	léčbu	dítěte	či	terapeutickou	pomůcku.		Výtěžek	festivalu	
chceme věnovat vybrané rodině, která pomoc potřebuje. Pokud máte 
v	okolí	někoho,	o	kom	si	myslíte,	že	je	vhodným	kandidátem	ozvěte	se	
nám	na	mail,	FB	či	telefon.	Komisí,	která	bude	složená	ze	všech	členů	
MC Motýlek, vybereme vhodného obdarovaného. 
V červnu nás čeká poslední akce před prázdninami, a tou je druhý ročník 
Pirátské stezky.

Všechny informace budou včas uveřejněny na webových stránkách 
a facebooku, info@mcmotylek.cz,  Fb motylek.tynec,  www.mcmotylek.cz. 
Sledujte, těšíme se na Vás.

Kateřina Pikousová,  
organizační koordinátorka MC Motýlek
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Výstava čínských historických hraček pro děti
(výstava zapůjčena ze soukromé sbírky)

2. dubna - 27. září 2020
Hrad a  muzeum Týnec nad Sázavou

Otevřeno:
duben, květen, září: čt - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hod.

červenec, srpen: st - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hod.
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy
v neděli 12. dubna 2020 od 16.00 hodin

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

GSPublisherEngine 896.0.28.100

ZDRAVÉ

MĚSTO

TÝNEC

Vánoční strom v Chrástu
V neděli 15. prosince jsme poprvé v našem sídlišti rozsvěceli vánoční 

strom. Akce se zúčastnilo asi 50 lidí nejen z našeho sídliště. Koledy 
a další krásné skladby nám mistrovsky zahráli otec a syn Okénkovi. Pro 
děti byl připraven dětský punč, dospělí si mohli dát svařené víno a grog.

Za osadní výbor Chrást-sídliště
Josef Štilc
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Ve středu 4. prosince se ve Společenském 
centru v Týnci nad Sázavou konala členská 
schůze SZP a seniorů Týnec nad Sázavou. 
Děti z mateřské školky nám zazpívaly v kul-

turním programu pod vedením paní učitelky 
Jalovecké.  

Předsedkyně SZP a seniorů paní Jarka 
Zdražilová seznámila přítomné s činností 
spolku za uplynulé období a informovala, co 
je připravováno do budoucna. Pak následo-
val tah oblíbené tomboly a v závěru se mohli 
zájemci přihlásit na některý z připravova-
ných pobytů v roce 2020. V březnu to budou  
2x Lázně Poděbrady a 1x Lázně Bechyně. 
V létě (koncem srpna a začátkem září) pak  
2x Doubice v Českém Švýcarsku.

Závěrem chci poděkovat všem, kdo se podílí 
na činnosti našeho spolku a všem sponzorům, 
kteří přispěli na tombolu při členské schůzi. 

Své členy a veřejnost informujeme o svých 
akcích v průběhu roku ve vývěsních skříňkách 
proti OD Hruška a Lidlu.

Za výbor SZP a seniorů Jiřina Kafková

Členská schůze SZP a seniorů – podzim 2019

V Podělusích vznikla nová tradice

Vánoční strom – smrk ztepilý může dorůst 
až do výšky 24 metrů. Nejvyšší vánoční strom 
je ale každoročně v Praze na Staroměstském 
náměstí. 

My v Podělusích jsme se spokojili s daleko 
nižším, který byl navíc zatím pouze v květi-
náči. Až na jaře bude zasazen do země, aby-
chom jej pak další roky mohli zdobit a první 
adventní neděli jej slavnostně rozsvěcet. V le-
tošním roce byla celá akce umocněna dopole-
dní „Vánoční dílnou“, kdy si místní i částečně 

přespolní děti pod vedením Martiny Hruš-
kové a Líby Kasakling samy vyráběly ozdoby, 
kterými pak večer před rozsvícením stromek 
ozdobily. Zatím je stromek malý, takže mohl 
každý ze skoro dvaceti dětí umístit na stro-
mek pouze jednu ze svých vyrobených ozdob 
a stromku to stačilo. Příští rok již budou moci 
umístit více výrobků, aby byl i pak tak krás-
ný. Po rozsvícení a občerstvení, které zařídily 
maminky dětí, přišly na řadu prskavky, které 
většinu dětí zajímaly možná nejvíce… Ale 

pohoda byla. Ta správná. Předvánoční. Tak-
že příští rok opět na shledanou u Vánočního 
stromku…

SDH a Osadní výbor Podělusy 
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Setkání seniorů s harmonikou v MC Motýlek

Turistický závěr roku 2019

V sobotu 7. prosince se sešli obyvatelé obou 
DPS a další senioři v MC Motýlek při pod-
večerním posezení s „harmonikou“. Společně 
si zazpívali a zatančili, bylo připraveno po-
hoštění a tak přítomní prožili příjemný začá-

tek adventu. Ještě jednou se pak sešli v sobotu 
28. prosince, aby se rozloučili s rokem 2019 
a popřáli si vše nejlepší do toho roku nového.

Jménem všech účastníků těchto akcí bych 
chtěla poděkovat Lidce Šiňorové, panu Kubá-

tovi a R. Bumbálkovi, kteří se podílejí na je-
jich průběhu a vedení města, které tyto akce 
zajišťuje finančně.   

 Jiřina Kafková

Neodmyslitelně k závěru roku patří před-
vánoční vycházka za jmelím na Neštětickou 
horu. Tentokrát již po 56. s úctyhodným po-
čtem 183 účastníků, kteří přicházeli během 
sobotního dopoledne. Velkou část příchozích 
tvořily rodiny s dětmi.

První den roku 2020 jsme začali výstupem 
na Medník. Tady byla účast o poznání menší, 
ale všichni jsme si užili krásný den.

Přejeme všem hodně příjemných kilometrů 
v roce 2020.

M. Šlesingerová, J. Raková, KČT Týnec n. S.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU
pořádá 43. ročník dálkového pochodu

v sobotu 18. dubna 2020
Posázavím – krajem protifašistického odboje

START: BiSpoRT – 7.00 – 10.00 hod.   Cíl: BiSpoRT do 19.00 hod.    
TRASy: 9, 15, 25, 35, 50 km
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Náš oddíl začal nový rok 2020 pěkně zostra 
a první společnou akcí na přelomu ledna a úno-
ra byla třídenní výprava na běžky do českých 
hor. Letos jsme se vydali do Jablonce nad Jize-
rou.

Kdo se zúčastnil naší loňské běžkovací výpravy 
(kdo ne, může si ji připomenout třeba na na-
šem webu) ví, že jsme v roce 2019 měli to štěstí 
na nádherné počasí – spoustu sněhu, sluníčko 
a blankytně modrou oblohu. Letos jsme již před 
odjezdem věděli, že nic takového se opakovat 
nebude. Obleva s teplotami okolo 14 °C a před-
povídaný déšť neslibovaly nejlepší zážitek všech 

dob, nicméně nepřízeň počasí nás od uskuteč-
nění naplánované akce odradí jen velmi zřídka.

Počasí nám ve čtvrtek večer po příjezdu 
do Jablonce vskutku neukázalo příznivou tvář 
– mlha a drobný déšť nás provázely celou ces-
tu od vlaku až do ubytovny. Srážky navíc v noci 
zesílily, a tak jsem celou noc poslouchal, jak vy-
toužený horský sníh odtéká okapem ze střechy. 
Ráno jsme včerejší sníh našli již jako smutnou 
břečku všude kolem. Když jsme se ale vypravili, 
déšť náhle ustal a po příjezdu do cca 700 m. n. 
m. nad Harrachov a následném pěším stoupání 
zmiňovanou břečkou o dalších 100 výškových 
metrů na polskou hranici se podmínky zlepšily 
a my nastoupili do stopy. V podmračeném, větr-

ném, ale nedeštivém počasí jsme po polské stra-
ně obkroužili asi 15 km přes chatu Orle a do-
razili do Jakuszyc, kde jsme první den ukončili.

Na sobotní výlet nás posílili další 4 členové, 
takže jsme Týnec ve stopě reprezentovali cel-
kem s 15 běžkaři. Pro druhý den jsme si vybrali 
zajímavější trasu, a to výjezd lanovkou na Lysou 
horu nad Rokytnici nad Jizerou. V 1 300 met-
rech jsme podle očekávání narazili na silný vítr 
a mlhu s viditelností místy sotva pár metrů, o to 
zajímavější ale naše jízda byla. Postupně jsme ze 
severní strany objeli vrch Kotel, přejeli Labskou 
louku a drsným neupraveným sjezdem (který si 
budu dlouho pamatovat) se sesypali na Vosec-
kou boudu. Tam nás čekala horká polévka jako 

posilnění před dalším sjezdem (delším, prudším 
ale rolbovaným) na Krakonošovu snídani. Dál 
jsme pokračovali po Krkonošské magistrále pod 
Plešivcem dolů ke korytu Mumlavy a podle ní 
až do Harrachova. Tím jsme ukončili sobotní 
cestu a měli za sebou dalších 17 km ve stopě.

 V nižších polohách už se pak opět projevilo 
jarní počasí, které proměnilo stopu v led, mlha 
přešla v mrholení a po příjezdu do Jablonce 
přímo v déšť. To nám však nevadilo, protože 
v místní sokolovně jsme měli útulné ubytování, 
zázemí k vaření našich oblíbených jídel (pouze 
prádelní hrnec, který často kvůli svému počtu 
potřebujeme, jsme museli nahradit několika 
menšími) a společenskou místnost pro naše ve-
černí hry a zábavu.

V neděli jsme kvůli stále horšímu počasí, dří-
vějšímu odjezdu i potřebě regenerace věnovali 
pěšímu výletu po okolí Jablonce (obešli jsme 
okruh 8 km, většinou mimo cesty, abychom pro-
zkoušeli i naše běžné, nejen běžkovací, boty).

Bohužel to vypadá, že se stále teplejšími a tep-
lejšími zimami nám bude možností zimních 
radovánek ubývat a nejsem určitě sám, kdo cítí, 
že letošní zima (a nejen tato) není úplně tako-
vá, jaké byly v našich končinách běžné, a jaké by 
měly být. To, že většina nejteplejších dní a let 
za desítky roků, je koncentrována do posledních 
pár let, nebude náhoda. Pro nás každý podobný 
podnět vede k myšlenkám, jak moc (nikoli zda, 
o tom nepochybujeme) k těmto změnám přispí-
váme a zejména, jak své chování upravit.

Za oddíl TYSAN, Marek
Pojďte si zaběhat do přírody

Naši mladší i starší členové se pravidelně 
účastní série turistických závodů napříč repub-

likou. O úspě-
ších pravidelně 
informujeme zde 
v Týneckých lis-
tech i na našem 
webu. Tentokrát 
Vás zveme, abys-
te úspěch zažili 
spolu s námi.

Náš oddíl hostí 
jedno z kol závo-
du, a to v sobotu 
21. března 2020. 

Místo konání je tentokrát v Peceradech v rámci 
areálu fotbalového hřiště. Závod je otevřen jak 
pro všechny věkové kategorie, tak pro skupi-
ny (například rodiny s dětmi). Těšit se můžete 
na několik tratí v rozmezí 3 – 6 km a úkoly, 
které kromě Vaší rychlosti prověří i znalosti 
a dovednosti. Součástí trati je poznávání rost-
lin, českých kulturních památek, topografických 
a turistických značek, orientace v terénu pomocí 
buzoly, vázání uzlů, házení míčků na cíl a po-

dobně. Úspěšnost v těchto disciplínách spolu 
s rychlostí absolvování vytyčené tratě nakonec 
určí vítěze každé kategorie. Jako vždy platí, že 
není nutné zvítězit, ale užít si pobyt v přírodě 
a prožít nevšední zážitek.

Pro bližší informace sledujte facebook „Týnec-
ké vlnění“, případně facebook a stránky (v sekci 
akce) našeho oddílu – odkaz v boxu.

Těšíme se na Vás!
Za oddíl TYSAN, Marek

 Skautské běžkování 2020 – Jablonec nad Jizerou

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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Kdo si udělal v neděli 29. prosince čas a za-
vítal v podvečer do Společenského centra 
Týnec, mohl se podívat na tradiční vánoční 
představení divadla Netopýr. Pro plný sál di-
váků jsme zahráli pohádku O lakomé Barce 
od Jana Wericha. 

Hlavními postavami této známé pohádky 
z knihy Fimfárum, která je určena jak malým, 
tak i dospělým divákům, jsou farská hospody-
ně - lakomá Barka, a další obyvatelé vesnice 
Dejvice, kde se nic nedává, jak by název vesni-
ce napovídal, zato se zde lakotí, krade a závi-

dí. A proto se jí nakonec dostane zasloužené 
odplaty. Trestu neujdou ani ostatní z vesnice, 
kteří šidí a podvádějí. Svým pojetím má La-
komá Barka blíže k modernímu příběhu než 
ke klasické pohádce, na to je až příliš realis-
tická. Jedná se spíše o neskutečný příběh ze 
skutečného života. Tak jak to ostatně u Jana 
Wericha máme všichni rádi. Je ale stejně jako 
ostatní pohádky tohoto autora plná humoru, 
moudrosti a klasicky krásné werichovské češ-
tiny. Přesto, že kniha Fimfárum, ze které je 
i tato černá groteska, vyšla poprvé již v roce 
1960, je stále nadčasová, a asi hlavně proto, že 
se vysmívá nízkým lidským vlastnostem, stále 
baví malé i velké diváky.

Magdalena Timplová

Lakomá Barka v podání divadla Netopýr 
pobavila malé i velké diváky 

Gymnastické závody v Dobříši

Na první závod v roce 2020 vyrazily naše 
gymnastky již tradičně do Dobříše. Tentokrát 
nás ale nečekal klasický gymnastický čtyř-
boj, protože závod na prostných byl nahra-
zen člunkovým během. Velmi milé zpestření, 
ale také dost přísně hodnocené. Na nás si ale 
nepřišli, protože se pravidelně zúčastňujeme 
soutěže „Zápolení na dálku“, o kterém se mů-
žete více dočíst na stránkách ČASPV, a prá-
vě jedna z disciplín zápolení je člunkový běh, 
a tak my máme natrénováno.

Za SG Týnec vyrazilo bojovat celkem 16 gym-
nastek, mezi nimiž byly nejen ostřílené závod-
nice, ale také 3 naši nováčci, kteří začali cvičit 
teprve v září a dokonce se jedné z našich nových 
malých nadějí, konkrétně Aničce Chalupo-
vé, podařilo vybojovat krásné 4. místo. Dále se 
v kategorii mladší žákyně II umístila na 2. místě 
Anička Koptišová a na 3. místě Lucka Kopáň-
ková z celkového počtu 18 dětí. V kategorii star-
ší žákyně III vybojovala zlato Izabela Wollerová, 
další zlato přidala Ester Koudelová ve starších 
žákyních IV a za dorostenky přidala zlato ještě 
Lucie Havránková a bronz Lenka Minářová. 
Celkem jsme tedy do Týnce přivezly 6 medailí. 
Děkuji trenérkám za přípravu a holkám gratu-
luji ke skvělým výsledkům.

R. Součková
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V předvánočním čase běžela volejbalová se-
zóna o sto šest. V mistrovských zápasech se 
střídaly v okresním poháru všechny naše ka-
tegorie a dávaly o sobě dost znát. Již tradičně 
vítězný prapor nesou ženy hrající pod hlavič-
kou Týnec A. Ve sportovní hale využily na tur-
naji 30. listopadu 2019 domácí prostředí a bez 
ztráty jediného setu vévodí průběžné tabulce. 
Z opačného pólu tabulky na ně hledí tým ju-

niorek, kterým se úvod sezóny 
moc nepodařil a pevně věří, že 
se brzy odrazí ze dna tabul-
ky.  

 Rozpačité výkony provází 
mixy. Po povedeném účinko-
vání v Postupicích, kde týnec-
ké barvy podlehly v tie – bre-
aku jen domácím, přišel menší 
ústup ze slávy. Na domácím 
hřišti jsme ve třech tie – bre-
akcích brali sice dvě výhry, ale 
poté opět podlehli Postupicím 
a rovněž Nespekům. Po No-
vém roce jsme si vybrali slabší 
chvilku na turnaji ve Zbo-
řeném Kostelci. V sobotu  
11. ledna 2020 se nám moc 
nedařilo a museli jsme se spo-
kojit pouze s jedním bodem 

za prohru ve třech setech s Čerčany.  
Radost nám dělá nově poskládaný tým star-

šího žactva. Ten se po rozřazovacím turnaji 
v Čerčanech sice objevil v B skupině, nicmé-
ně si hned na následujícím turnaji v Říčanech 
dokázal vybojovat příslušnost v A skupině. 
Své postavení uhájil i v neděli 15. prosince 
2019 v Kácově. Třetím místem holky nadělily 
své trenérce předčasného Ježíška a obrovskou  

radost ze sebe samých. 
Snad se děvčatům 
zadaří také v sobotu  
21. března 2020 na do-
mácí palubovce, kde 
se představí všech de-
set týmů z obou sku-
pin.  

Konec starého i za-
čátek nového roku si 
orámovalo mistrovský-
mi turnaji naše mladší 
žactvo. Oba turnaje se 
uskutečnily v Čerča-
nech a týnecká děvča-
ta na nich byla vidět. 
V modré kategorii troj-
kového minivolejbalu 

se holky k naší radosti tlačí na přední pozice 
a dokonce se dokázaly umístit v nejlepší trojce. 
Jejich mladší sparing partnerky po přechodu 
z oranžové kategorie sbírají zkušenosti v červe-
ném minivolejbalu a už se s přehledem dokáží 
měřit s ostatními soupeřkami. Odměnou jim 
jsou postupy do nejlepších skupin. Přijít pod-
pořit mladší žactvo můžete v neděli 29. března 
2020. Ve sportovní hale v Týnci nad Sázavou 
pořádáme již čtvrté kolo obou skupin modrého 
a červeného minivolejbalu.  

Pozadu nezůstávají ani naše nejmladší vo-
lejbalové naděje. Po celkem povedeném vy-
stoupení v Říčanech jsme v sobotu 26. ledna 
2020 zamířili do Čerčan. V oranžové kategorii 
v konkurenci jedenácti družstev reprezentova-
li náš oddíl Áďa Žáčková s Danem Výskotem 
a pouhá jedna výhra jim chyběla k umístění 
mezi trojkou nejlepších. U žluťásků se turnaj 
v Čerčanech proměnil trochu na přebor Týn-
ce, neboť mezi jedenácti zúčastněnými týmy 
figurovalo hned šest našich družstev. Turnaj byl 
v obou kategoriích nesmírně vyrovnaný a vy-
hrát mohl opravdu každý. Velkou radost nám 
z předvedených výkonů udělaly zejména Natka 
Hnětkovská s Terkou Žáčkovou a Elenka Šen-
ková s Šárkou Kuchtovou, které v deseti zápa-
sech dokázaly osmkrát zvítězit a po zásluze se 
radují ze společného prvního místa na turnaji. 
Za zmínku stojí i dělené třetí místo Anežky 
Novotné a Aničky Chrudimské. Nejen děvča-
tům, ale také ostatním moc gratulujeme a pře-
jeme, ať jim jde volejbal i dále pěkně od ruky. 
A jak se našim nejmladším volejbalistkám 
a volejbalistům povede, se můžete přijít pře-
svědčit v neděli 5. dubna 2020 rovněž do spor-
tovní haly v Týnci nad Sázavou. Začátky všech 
turnajů dětí jsou od 9 hodin.  

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

Volejbalová zima v Týnci nad Sázavou
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Nová sezóna v Okresním poháru mixů pro 
kostelecký volejbalový tým začala letos se 
zpožděním. Hned v úvodu sezóny jsme si 
vybrali jednu povinnou pauzu, a tak se tur-
naj v Čerčanech musel obejít bez naší účasti. 
Svého účinkování jsme se dočkali až v půlce 
listopadu, kdy jsme si jeli vyzkoušet aktu-
ální formu na turnaj do Postupic. V tamní 
tělocvičně hrajeme celkem rádi a občas se 
nám podaří uhrát i nějaký dobrý výsledek. 
Na body jsme mysleli i letos. A to obzvlášť, 
když jsme museli dohánět bodové manko 
z úvodu sezóny. Ovšem v Postupicích jsme 
měli výsledky jako na houpačce. Hned v úvo-
du jsme nastoupili proti domácím a byli jsme 
rádi, že s nimi hrajeme první zápas. Ten nám 
vyšel na jedničku. Dva úspěšné sety zname-
naly první tři body do tabulky. Pak se ovšem 
nad našimi výkony začala stahovat mračna. 
Po matném začátku s Benešovem, se ve dru-
hém setu sice začalo blýskat na lepší časy, ale 
bohužel pro nás z tohoto zápasu body neza-

pršely. Podobné to bylo i v zá-
pase s Týncem nad Sázavou. 
Celkem slušný první set 
jsme nedokázali dotáhnout 
do konce a ve druhém jsme 
marně šlapali vodu. Na lepší 
výsledek nám svitlo až s tý-
mem z Čerčan. Po úvodním 
hladké výhře 25:14, přišla 
z naší strany bodová smršť 
a výsledkem z toho bylo ne-
čekané vítězství 25:5. Škoda 
pro nás, že to byl náš poslední 
zápas na turnaji.  

Ve třetím kole jsme se jeli 
podívat na druhý břeh Sáza-

vy do Týnce. V nové sportovní hale se hrálo  
7. prosince 2019 na dvou kurtech, a tak turnaj 
měl rychlý spád. Naše barvy si jej chtěly asi 
pořádně užít a trochu si ho prodloužit. Naše 
výsledky tomu napovídaly. Tři tie - breaky 
v řadě z nás vymačkaly veškeré síly a v posled-
ním zápase s Nespeky, jsme se v prvním setu 
nemohly pořádně nadechnout. Po ledové spr-
še 7:25 jsme se všichni oklepali, vzpomněli si, 
že umíme hrát také volejbal a nechybělo moc 
a vynutili si i čtvrtý tiebreak. Stačilo jen pro-
měnit jeden nabízený setbol. To se nám ne-
povedlo, a tak jsme si z Týnce odvezli „pouhé“ 
čtyři body za výhru s Postupicemi a prohrané 
tie - breaky s domácími a Benešovem. 

Po Novém roce se už všichni nemohli do-
čkat až přijedou na naší palubovku. Pořada-
telství připadlo 11. ledna 2020 na naše bedra 
a to znamenalo odehrát úvodní dva zápasy 
ráno a poté poslední dva zápasy ve večerních 
hodinách. Ráno jsme s úsměvem vítali Bene-
šov a na přivítanou mu sebrali hned jeden set. 

Radost z nás neměly ani Čerčany, které jsme 
bodovat nenechali vůbec. Poté pro nás násle-
dovala pauza, ve které se střetly hostující týmy 
ve vzájemných zápasech. Nás čekal až zápas 
s Nespeky. S lídrem tabulky jsme hráli vyrov-
nanou partii a koncovku první sady si nechali 
utéct doslova mezi prsty. To nás trochu vyko-
lejilo ve druhém setu, kdy jsme už prohrávali 
14:21. Od toho stavu, jako když nás polijí ži-
vou vodou, jsme soupeři povolili pouhopouhý 
jeden bod a náš obrat dotáhli do úspěšného 
konce v tiebreaku. Nabyté sebevědomí jsme 
zúročili i v posledním zápase proti Týnci 
a po tříbodovém zisku jsme se dotáhli na ve-
doucí trojku v Okresním přeboru. 

Pokračování nás čeká v sobotu 7. března 
2020 v Benešově, kde si bude užívat volno 
Týnec a „finále Okresního poháru“ je na po-
řadu o měsíc později 4. dubna 2020 v Čerča-
nech, kde turnaj pořádají Nespeky.

Pro nás ovšem sezóna končit nebude. Již teď 
se nemůžeme dočkat soboty 25. dubna 2020, 
kdy v kostelecké sokolovně uspořádáme čtvrtý 
ročník Velikonočního turnaje smíšených druž-
stev 4+2. Budeme rádi, když přijdete povzbu-
dit naše barvy. Jste srdečně vítáni.  

Nadšenci z Kostelce

TJ Zbořený Kostelec v nové sezóně okresního poháru
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660 LET  
OBCE PECERADY

sál peceradské hasičárny 

Výstava potrvá  
od 18. do 25. dubna 2020

OTEVŘENO: So – Ne: 10 – 17 

Po – Pá: 14 - 17

Osadní výbor Pecerady,

v rámci oslav 660 let trvání obce,
Vás srdečně zve na výstavu

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

Záštitu nad výstavou převzala  
hejtmanka Středočeského kraje, paní  

ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

18. dubna 2020 od 15:00

V rámci vernisáže bude křest  
nového vydání knihy  

RYCHTA PECERADSKÁ

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
U PŘÍLEŽITOSTI  

OSLAVY DNE MDŽ
v sále peceradské hasičárny dne

Osadní výbor Pecerady,

v rámci oslav 660 let trvání obce,
Vás srdečně zve na

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

V rámci programu vystoupí paní 
Jaroslava Stočesová (známá 

u diváků jako Mára) a pan Vratislav 
Měchura, které dobře znáte 

z televizního programu Šlágr

Občerstvení zajištěno  
silami mysliveckého  

sdružení „Háj – Pecerady“

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

7. března 2020 od 15:00

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 beSedu

ŽiVOT a TVOrba  
Tyneckych Malířů

ve čtvrtek 12. března 2020 od 17.30 hod.
přednáška ing. ladislava Žížaly  
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Ahoj, jmenuji 

se František

a rád bych Vám ukázal 

naše zdravé město.

Zábavné aktivity na téma příroda, ekologie  
a třídění odpadu pro děti, soutěže

Třídíme odpad – prezentace společností  
EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN 

Výtvarná a tvořivá dílna

Ukliďme náš Týnec – společný úklid  
vybraných lokalit města, sraz účastníků  
15. 4. 2020 v 16 hod. na Pěší zóně,  
závěr úklidu v 17 hod. u ohně  
v Náklí, opékání buřtů

V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v náhradním termínu

Vás zve na IV. ročník akce 

DEN ZEMĚ

Více informací naleznete  
na www.mestotynec.cz   
f tyneckevlneni

Ahoj, jmenuji 
se František

a rád bych Vám ukázal 
naše zdravé město.

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“

Ve středu 15. dubna 2020  
od 8.30 do 15 hodin Pěší zóna

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

Kalendář akcíTýnecko
BŘEZEN
4. 3. JaRNÍ kONCeRT ZuŠ J. Suka beNeŠOV 17:00
ZUŠ J. Suka Benešov Vás srdečně zve na jarní koncert pořádaný v zasedacím sále Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.  
Začátek koncertu je v 17 hodin. Pořadatel: ZUŠ J. Suka Benešov
7. 3. SOuSedSké POSeZeNÍ u PŘÍležiTOSTi OSlaVy dNe Mdž 15:00
Pořádá Osadní výbor Pecerady, v rámci oslav 660 let trvání obce. V rámci programu vystoupí paní Jaroslava Stočesová (známá u diváků jako 
Mára) a pan Vratislav Měchura, které dobře znáte z televizního programu Šlágr. Občerstvení zajištěno silami mysliveckého
sdružení „Háj – Pecerady“. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
12. 3. žiVOT a TVORba TýNeCkýCH MalÍŘů 17:30
Přednáška Ing. Ladislala Žížaly. Pořadatel: Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou, Kde: Ve velké zasedací místnosti MěÚ.  
Vstupné dobrovolné.
14. 3. ŠaCHOVý TuRNaJ 8:00
Ve Společenském centru Týnec nad Sázavou. Více informací podá p. Jukl 602 123 971.
15. 3. JOSeFSká deCHOVka 14:00
K poslechu a tanci hraje kapela Týnečanka. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum, 
775 290 032, ic@centrumtynec.cz
20. 3. RybáŘSký PleS 20:00
Pořadatel: Český rybářský svaz Týnec nad Sázavou. Prodej vstupenek: František Kašpárek 702 146 227.                              
Hraje: Horváth Band. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz
21. 3. baZáRek/bleŠák 9:00
Máte doma nepotřebné, ale fungující věci-hlavně pro děti, které je Vám líto vyhodit? (oblečení, hračky, knihy, sportovní potřeby, nářadí, …) 
Nebo naopak něco potřebujete? Místo konání: MěÚ Týnec nad Sázavou. Poplatek za prodejní místo je 50 kč, vstup pro nakupující zdarma.
Rezervujte si své místo do neděle 15. 3. přes email: info@mcmotylek.cz nebo u Katky Pikousové - telefon 602 633 410, více informací na 
webu www.mcmotylek.cz nebo na facebooku motylek.tynec.
21. 3. 3. kOlO OkReSNÍHO POHáRu žaCTVa Ve VOleJbale 9:00
Mistrovské zápasy okresního poháru v šestkovém volejbale žactva za účasti týmů VK Týnec nad Sázavou, SC Spirit Říčany A, B, C, TJ 
Kunice A, B, TJ Slavoj Čerčany A, B, VK Sokol Kácov a ZŠ Postupice. Vstup zdarma. Pořadatel: VK Týnec nad Sázavou.  
Místo konání: Sportovní hala v ZŠ Týnec nad Sázavou
21. 3. diSCO S ROMaNeM aNděleM 21:00
Tradiční diskotéka s DJ Romanem Andělem, moderátorem Rádia Kiss. Začátek 21h. Vstupné 150,-  
Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz
28. 3. OdeMykáNÍ SáZaVy 2020 10:00
Bisport - půjčovna lodí Vás zve na tradiční odemykání Sázavy 2020, a to v sobotu 28.3. od 10:00 do 15:00 hodin. Přijďte spolu s námi 
přivítat jaro a popřát řece pěknou sezónu :-) Více info na www.bisport.cz
29. 3. 4. kOlO OkReSNÍHO POHáRu V čeRVeNéM a MOdRéM MiNiVOleJbale 9:00
Mistrovské zápasy okresního poháru v trojkovém a dvojkovém minivolejbale dětí za účasti 35 týmů VK Týnec nad Sázavou, SC Spirit 
Říčany, TJ Kunice, TJ Slavoj Čerčany A, B, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. Vstup zdarma. Pořadatel: VK Týnec nad Sázavou.  
Místo konání: Sportovní hala v ZŠ Týnec nad Sázavou.
DUBEN 2020
4. 4. kONCeRT FRaNTiŠka NedVěda Ml. 20:00
František Nedvěd ml. s kapelou – vlastní autorské písně i pecky od Honzy a Franty Nedvěda, např. Kamarád, Obrázek oblázek, Růže 
z papíru, Kocábka a další. Vystoupí v Hotelu Týnec - Společenském centru.  František Nedvěd ml.  - syn stejnojmenného otce, který patří 
k nejpopulárnějším folkovým a country zpěvákům v České republice. Členové kapely: František Nedvěd ml. - zpěv, kytara, el. kytara,  
Ondřej Sobotka - zpěv, baskytara, Láďa Snížek - zpěv, steel kytara a banjo, Jaromír Hassman - bicí. Prodej vstupenek v předprodeji 250,-, 
na místě 290,- v Informačním centru Týnec, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum.
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5. 4. 4. kOlO OkReSNÍHO POHáRu Ve žluTéM a ORaNžOVéM MiNiVOleJbale 9:00
Mistrovské zápasy okresního poháru v dvojkovém minivolejbale dětí za účasti 38 týmů VK Týnec nad Sázavou, SC Spirit Říčany, TJ 
Kunice, TJ Slavoj Čerčany A, B, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. Vstup zdarma. Pořadatel: VK Týnec nad Sázavou. Místo konání: Sportovní 
5. 4. VeRNiSáž VýSTaVy ObRaZů aMaTéRSkéHO kRaJiNáŘe JOSeFa VeSeléHO 15:00
Výstava potrvá od 2. dubna do 31. května 2020 - Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou , Pořádá: Město Týnec nad Sázavou
11. 4. VelikONOčNÍ diSkOTéka 21:00
Aprílová diskotéka s DJ Martinem Hovorkou, moderátorem Rádia Kiss. Vstupné 100,- Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum, 
775 290 032, ic@centrumtynec.cz
12. 4. VelikONOCe Na HRadě V TýNCi 13:00
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou Vás srdečně zve na Velikonoce na hradě. Od 13 hodin minitržiště, pletení pomlázek, zdobení vajíček, 
dílny pro děti; 14 hodin vyhlášení soutěže o NEJ velikonočního beránka; 15 hodin vernisáž výstavy - Barevný svět (výstava čínského 
lidového umění - historických hraček pro děti). Pořádá: Město Týnec nad Sázavou
15. 4. deN ZeMě 8:30
Zdravé město Týnec Vás zve na IV. ročník akce Den Země, který se uskuteční ve středu 15.4. od 8:30 do 15 hodin na Pěší zóně. Těšit 
se můžete na zábavné aktivity na téma příroda, ekologie, na soutěže. Chybět nebude ani výtvarná a tvořivá dílna. "Ukliďme náš Týnec" - 
společný úklid vybraných lokalit města, sraz účastníků v 16 hodin na Pěší zóně, závěr úklidu v 17 hodin u ohně v Náklí, opékání buřtů.
18. 4. POSáZaVÍM – kRaJeM PROTiFaŠiSTiCkéHO OdbOJe 7:00
Klub Českých turistů Týnec nad Sázavou pořádá 43. ročník dálkového pochodu. Start: Bisport – 7.00 – 10.00 hod., cíl: Bisport do 19.00 
hod., trasy: 9, 15, 25, 35, 50 km 
18. 4. 660 leT ObCe PeCeRady 15:00
Osadní výbor Pecerady, v rámci oslav 660 let trvání obce Vás srdečně zve na výstavu 660 let obce Pecerady. Součástí vernisáže bude křest
nového vydání knihy RYCHTA PECERADSKÁ. Výstava potrvá od 18. do 25. dubna 2020, otevřeno: so – ne: 10 – 17 hodin
po – pá: 14 - 17 hodin. Záštitu nad výstavou převzala hejtmanka Středočeského kraje, paní ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. Místo konání: sál peceradské hasičárny.  
22. 4. abSOlVeNTSký kONCeRT ZuŠ J. Suka beNeŠOV 17:00
ZUŠ J. Suka Benešov Vás srdečně zve na absolventský koncert pořádaný v zasedacím sále Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Začátek 
koncertu je v 17 hodin. Pořadatel: ZUŠ J. Suka Benešov
23. 4. MaNuál ZRalé žeNy 19:00
Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat ... Zralost je 
báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale 
jste jedinci s moudrým pohledem na svět. Talk show s Halinou Pawlowskou. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum; Vstupenky 
v předprodeji v Informačním centru TÝNEC; 775 290 032; ic@centrumtynec.cz; www.centrumtynec.cz
25. 4. 4. ROčNÍk VelikONOčNÍHO TuRNaJe SMÍŠeNýCH dRužSTeV Ve ZbOŘeNéM kOSTelCi 9:00
Volejbalový turnaj smíšených družstev 4+2 za účasti týmů TJ Zbořený Kostelec A, B, VK Týnec nad Sázavou, TJ Sokol Postupice, TJ Slavoj 
Čerčany. Vstup zdarma. Pořadatel: TJ Zbořený Kostele z.s.  Místo konání: Sokolovna TJ Zbořený Kostelec.
27. 4. SeTkáNÍ S VeŘeJNOSTÍ – PaRTiCiPaTiVNÍ ROZPOčTOVáNÍ 17:00
Představení projektů, které jste navrhli Vy a Vaši sousedé. Dejte své hlasy projektu, který Vás nejvíce zaujme. Je to na Vás…  
Pořadatel: Týnec nad Sázavou. Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ Týnec
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Uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

TÝNECKÝCH LISTů 

je v pátek 23. března 2020. 

Tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

TÝNECKÝCH LISTů
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OPRAVY A ÚPRAVY  
ODĚVŮ A TEXTILIÍ

PRACOVNÍ DOBA:
PO – PÁ  8 – 15 hodin

VÍKENDY ZAVŘENO

Martina Žilková 
Družstevní 298 (u pošty), Týnec nad Sázavou

Tel.: 724 348 962

(pozdější čas po dohodě)

K úpravě přijímám pouze čisté věci!

Švadlenka

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

Nabízím hlídání psů 

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

65x95_tynecke_listy.pdf   1   08.07.18   18:48

z veterinárně kontrolovaných chovů, které  
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20,  
588 05 Dušejov, tel. 567 212 754, 567 214 502,  
mob.731 701 331, 734 833 158,  volejte po-pá 7-15h! 
email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

• 11 hod.  Vlašim /parkoviště u železničního přejezdu  
– u autobus. Nádraží/ 

• 12 hod. Postupice /před nákupním střediskem/ 
• 12.30 Bystřice /parkoviště na náměstí/  
• 13 hod. Maršovice /před pohostinstvím/ 
• 14 hod. Neveklov /u Hřbitova/ • 14,30 Netvořice /u OÚ/ 
•  15 hod. Týnec nad Sázavou /parkoviště před MěÚ/ 
• 15,30 Jílové u Prahy /u kostela/
• 16 hod. Velké Popovice /naproti baru Kozlovka/ 
• 16,30 Pyšely /na náměstí T.G.M./ 
• 17 hod. Čerčany /na návsi/
• 17,30 Chocerady /před kostelem/ 
• 18 hod. Uhlířské Janovice /před stavebninami Kašpar/

PRODEJ 27. 2. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/,  
sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci

PRODEJ 29. 4. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/,  
sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, Vlaška a kuřice Modrá, kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové 
a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé 
brojlerové/, Kalimera /selské brojlerové kuře/,  
Brojlerová kuřata, Perličky 

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá  
nové parťáky  
do výroby

Neváhej a staň se součástí 
Velkopopovického Kozla. 
Nástup možný ihned!

Za práci nedáváme jen pivo  
na dovolenou a na Vánoce,  
ale nabízíme taky:

•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %
•   5 týdnů dovolené
•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma
•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru
•   Příspěvek na kulturu, sport,  
     dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně
•   Příspěvek na penzijní/životní  
     připojištění ve výši 12 000 Kč ročně
•   Multisport kartu
•   Autobusovou dopravu pro zaměstnance
•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017

014_VPK inzerat_nabor do pivovaru_A4.indd   1 31.01.2020   17:21:30
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Hostinec U Holubů
Poctivá domácí kuchyně výhradně z čerstvých surovin. 

ROZVOZ OBĚDŮ 

Od pondělí 30.9.2019 

VAŘÍME VE VŠEDNÍ DNY 

po-čt 10-15 h, pá-ne 11,30-21 h

 

Do domácností, firem a institucí, porce od 85 Kč

Výběr ze tří druhů jídel, možný týden předem

Zbořený Kostelec 172, telefon +420 777 011 697, 

e-mail uholubu.kostelec@seznam.cz, web uholubu.kostelec/facebook
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Modernizace na vysokorychlostní 
optický internet pro
Týnec nad Sázavou

Vysokorychlostní internet (rychlost připojení 
1 Gb/s), internetovou HD TV (např.  
s možností zpětného zhlédnutí pořadů)  
nebo připojení s nízkou odezvou ideální  
např. pro hraní her. To vše přináší modernizace 
na optickou síť, kterou společnost CETIN 
bude realizovat v  Týnci nad Sázavou v ulicích:  
9. května, Družstevní, Dukelská, Fatranská, 
Husova, Ing. Fr. Janečka, Jaselská, Jílovská,  
K Náklí, Komenského, Na Hlinkách, Na 
Kněžině, Okružní, Pěší, Pražská, Příčná, 
Sadová, U Hřiště, U Trati.

Optické připojení zajistíme zdarma pro 
celý dům, tj. ke každému bytu nebo jiné 
jednotce (komerční, nebytové, rozestavěné 
i plánované). V zájmu co nejrychlejší 
realizace budeme v uvedených lokalitách 
již brzy kontaktovat majitele domů nebo 
předsedy SVJ s žádostí o vyjádření 
souhlasu k napojení domu na optickou síť 
CETIN. Jeho udělením se majitel nebo SVJ 
nezavazuje k objednávce žádných služeb. 
Konkrétní technické řešení pro daný dům 
bude odsouhlaseno vždy před samotnou 
realizací oběma stranami.

CETIN, to je pevná telekomunikační 
síť, která je dostupná téměř v každé 
domácnosti. Navazujeme na dlouholetou 
tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU, a.s.  
a staráme se i o sítě v jeho původním majetku. 
Neprodáváme žádné služby, nabízíme 
tzv. otevřenou síť, kde služby prodávají 
poskytovatelé internetu – ti operátoři, které 
dobře znáte, a v současné chvíli od nich 
třeba využíváte řadu různých služeb včetně 
mobilního volání.

u	 Stabilita připojení 
 i za špatného 
 počasí

u	 Udržení rychlosti 
 a kvality pro desítky 
 připojených zařízení 
 najednou

u	 Internetová TV s možností 
 zpětného zhlédnutí a nahrávání

u	 Sledování videí online bez 
 sekání a v nejvyšší HD kvalitě

u	Možnost změny poskytovatele 
 bez změny sítě

Ověřte si, zda plánujeme  
napojit i váš dům a nechte nám na sebe kontakt,  

příp. rovnou udělte souhlas s napojením vaší nemovitosti na:

www.zrychlujemecesko.cz/chcioptiku 
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infoinku CETIN +420 238 461 111 (každý všední den 8:00-16:00).

Internetová TV na síti CETIN - neřešíte přechod televizního vysílání na DVBT-2!
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Bližší informace na www.tynec.net, www.pc-servis.cz nebo na prodejně

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

cena od 236,- Kč / měs., včetně DPH!

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

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

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

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

rychlost až 30/30 Mbps

Hledáme posily 
do našeho týmu

Koho hledáme?
• instruktory
• řidiče do půjčovny
• obsluhu do občerstvení
• brigádníky do půjčovny
• telefonní operátory do call centra

Kontakt a informace na info@bisport.cz, tel. 777 335 618 
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VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A  SKLEPY

Odevzdejte vysloužilé kompletní 
spotřebiče na sběrné dvory 

nebo na jiná určená místa
zpětného odběru.

ZDARMA je 
můžete odevzdat
v prodejně elektra

seznam sběrných dvorů a místzveřejňuje 
obecní úřad (zde jsou vyhlášeny i termíny 
mobilních svozů), nebo na webu 
www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

vysloužilé 
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komu-
nálního odpadu

OOdd ddOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooo

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

TTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOTTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOwwwwww.eelleekkttrroowwiinn.cczz

Víte že…
...za odložení elektro-
spotřebiče do kontejne-
ru nebo na černou
skládku vám hrozí 
pokuta až do výše 
20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do de-
montáže žádného 
z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou 
obsahovat látky 
vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!
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BŘEZEN 
neděle 15. března 
JOSEFSKÁ DECHOVKA 
taneční zábava s kapelou Týnečanka

DUBEN 
3. – 5 . dubna 
ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA
neděle 12. dubna od 13:00 hodin 
VELIKONOCE NA HRADĚ V TÝNCI 
minitržiště, dílny – pletení pomlázek,  
zdobení vajíček, vernisáž výstavy
středa 15. dubna 
DEN ZEMĚ
pondělí 27. dubna od 17:00 hodin 
SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ  
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ 
představení vybraných projektů

KVĚTEN 
sobota 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 
sobota 20. června 
PŘEHLÍDKA DECHOVEK
ROCK PARK TÝNEC 
Žlutý Pes, Czech It,  
k poslechu a tanci  
hraje kapela Horváth Band
středa 24. června od 17:00 hodin 
SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ  
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ 
představení vítěžných návrhů veřejnosti

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 1. 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

ZÁŘÍ 
sobota 5. září od 14:00 hodin 
OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL 
divadelní představení ochotnických  
spolků, šermíři, písničky pro děti,  
dílny pro děti
sobota 26. září od 16:00 hodin 
KELTSKÝ VEČER 
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 hodin 
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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2020

Kalendar akci Netopýří noc na hradě v Týnci
Sobota 22. srpna od 19.00 hodin
Naučná stezka pro děti, přednáška o životě netopýrů, pozorování kolonie 
netopýra velkého, procházka k řece s ultrazvukovými detektory 

Ochotnický divadelní festival
Sobota 5. září od 14.00 hodin
Divadelní představení ochotnických spolků, šermíři, písničky pro děti,
dílny pro děti, kouzelník, představení divadla Netopýr
– O jedné Karkulce a třech vlcích

Keltský večer 
Sobota 26. září od 16.00 hodin
Irská, keltská, rocková a populární hudba – Cowentina, Slowhand,
Hekelén Tekelén, Lufft, irské tance s výukou - Wild Rose, Symple Dance

Adventní neděle 29. listopadu od 14.00 hodin
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví
15.00 hod. Vernisáž výstavy umělců Posázaví
17.00 hod. Koncert– Skupina Slowhand

Mikuláš s čerty a andílky Sobota 5. prosince od 17.00 hodin
– rozdávání dárků dětem, dětská disco, opékání buřtíků,
soutěž o nejlepší čertovský a andělský kostým

Adventní neděle 6. prosince od 14.00 hodin
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví
17.30 Vánoční koncert – Cowentina – vánoční písně a koledy

Adventní neděle 13. prosince od 14.00 hodin
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví
16.00 hod. pohádka – Naše Divadlo – Legenda o hvězdě 

Adventní neděle 20. prosince od 14.00 hodin
Minitržiště, prohlídka hradu, Výstava umělců Posázaví
14.00 Vánoční dílny pro děti – výroba svíček, zdobení perníčků...
16.00 Vyhlášení soutěže o NEJ linecké cukroví
17.00 Vánoční koncert skupiny Agnatha v rotundě

Velikonoce na hradě v Týnci
Neděle 12. dubna od 13.00 hodin
Minitržiště, dílny – pletení pomlázek, zdobení vajíček, dílny pro děti
14.00 Vyhlášení soutěže o NEJ velikonočního beránka
15.00 Vernisáž výstavy – Barevný svět (výstava čínského lidového umění 
–  historických hraček pro děti)

Bojovka na hradě v Týnci
Neděle 3. května od 17.00 hodin (Pořádá MC Motýlek)

Chvilka s flétnou a písničkou
Sobota 6. května od 17.00 hodin – koncert žáků ZŠ Týnec v rotundě

Muzejní noc na hradě v Týnci
Sobota 23. května od 17.00 hodin
Prohlídka hradu, věže, muzea a výstav, dílny pro děti, soutěže
17.00 Pohádka pro děti – Naše divadlo – Řecké báje
18.30 N. V. Gogol – Bláznovy zápisky (hraje: Jan Přeučil)

Letní divadelní scéna v Posázaví
Pohádky na letním pódiu hradu – od 17.00 hodin
18. 7. Zuzka Fricová – Vodník ženichem
25. 7. Eva Hrušková – Čert a Káča
1. 8. Týnecký střep –  městské slavnosti
8. 8. Divadlo ŠUS – Ekopohádky
15.  8. Petr Vlk Lněnička – Perníkové chaloupky

Týnecký střep
Sobota 1. srpna od 10.00 hodin
Šerm – Okořská garda, dobová kuchyně, zbrojnice s výkladem, středo-
věká střelnice, ukázka vojenského ležení, řemesla, tržiště, dílny pro děti, 
hry a soutěže, středověká hudba Jagabab, Falconia – sokolnické ukázky, 
Liduščino divadlo – pohádky pro děti, prohlídka hradu, věže a výstav,
Vernisáž výstavy Marie Kolářové, 20.00 koncert skupiny Pozdní sběr

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

hrad Tynec nad Sazavou
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Neděle 12. dubna od 13.00 hod.

15.00 – vyhlášení  
soutěže o NEJ  

velikonočního beránka  
– ochutnávka

16.00 – vernisáž výstavy  
– Barevný svět  

(výstava čínského  
lidového umění – historických 

hraček pro děti)

Minitržiště
Dílny pro děti

Pletení pomlázek
Zdobení vajíček

na hradě v Týnci

Pořádá město Týnec nad Sázavou
www.mestotynec/muzeum 
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou
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