
týnecké listy
Noviny města Týnec nad Sázavou  Zdarma

srpen / září 2020 www.mestotynec.czrOČníK XXX  / číslo 4

Milé čtenářky, vážení čtenáři
dostává se vám do rukou 
zářijové vydání týneckých 
listů. Opět jsme na začát-
ku nového školního roku. 
Bohužel, letos je před 
námi spousta otázek, jak 
bude školní docházka vy-
padat. Budou děti v rouš-
kách, bez roušek, budou se 

učit ve škole nebo doma? Na všechny varian-
ty jsme, věříme dobře, připraveni. Škola pra-
videlně dezinfikuje všechny prostory, snaží se 
o dodržování hygienického manuálu mini-
sterstva zdravotnictví. Pokud bude nařízena 
distanční výuka, i s ní počítáme. Pedagogo-
vé dostali nové notebooky, takže studium 
na dálku by mělo fungovat. 

Je to složitá a náročná doba pro všechny 
a pro některé ještě více. Mám teď na mysli 
obyvatele Běloruska, kteří se kromě těch věcí, 
které trápí nás, potýkají ještě s mnohem vět-
ším problémem. Tím je ztráta svobody, de-
mokracie a naprostá absence práva na názor. 
My bereme jako samozřejmost, že pokud se 
nám něco nelíbí, nesouhlasíme s tím, tak svůj 
názor vyjádříme. Považujeme to za normální 
a ono to přeci normální je. Té skvělé výsady 
svobody u nás využívají samozřejmě i ti, kte-
ří demokracii nenávidí. Ale to je právě její 
kouzlo. Dává svobodu všem, dává nám mož-
nost nesouhlasit, jít na náměstí s transparen-
tem a nedostat za to obuškem. Nebuďme, 
prosím, lhostejní. K Bělorusku, k touze lidí 
po svobodě, po svobodných volbách, po živo-
tě podle jejich představ, ne představ šíleného 
diktátora. Lhostejnost se totiž historicky ne-
vyplácí. Nebuďme lhostejní ani k tomu, co se 
děje u nás. Ke všem tendencím nám svobodu 
brát. Omezit ji. Sledujme politiku, politiky, 
ale i média. Braňme základní demokratické 
instituce. A tleskejme a radujme se ze všeho 
pozitivního, co se daří. Máme svobodu jen 
krátkých třicet let a v našich geografických 
podmínkách je to spíš historická výjimka. 
A taky… zkusme respektovat odlišný názor, 
jakkoliv to může být mnohdy těžké. Protože 
to je základ svobody, o kterou stateční Bělo-
rusové právě bojují…

Ve dnech 2. a 3. října nás čekají volby 
do krajského zastupitelstva. Ač se to na první 
pohled nezdá, jde o důležité volby. Středo-
český kraj rozhoduje o tom, jak bude vyba-
vena benešovská nemocnice, zda bude mít 
špičkové lékařské vybavení, které nám může 
včas diagnostikovat nemoc nebo rychleji 
a lépe ulevit od bolesti. Na krajských po-

informace z radnice
Byl zpracován Pasport zeleně. Pasport byl finan-
cován z Operačního programu Zaměstnanost 
v rámci projektu Týnec nad Sázavou – Zdravé 
město pro všechny. Pasport zeleně se skládá ze 
dvou částí. První částí je inventarizace a dendro-
logický průzkum stromů na vybraných veřejných 
prostranstvích – používá referent MěÚ při kon-
trole a plánování obnovy stromů, byl zaveden 
do mapového systému radnice a bude průběžně 
doplňován. Druhá část obsahuje návrh obnovy 
zeleně v sídlišti v Týnci, Chrástu a Kostelci, kte-
rý můžeme využít jako podklad pro zpracování 
projektů obnovy zeleně s možným spolufinanco-
váním z dotací.
Proběhlo setkání s veřejností ve Zbořeném 
Kostelci. Řešila se především bezpečnost do-
pravy. Dohodlo se, že město požádá silniční 
správní úřad v Benešově o změnu dopravní-
ho značení – snížení rychlosti v celé obci na  
40 km/h. Zároveň je ve zpracování stude 
na stavbu chodníku v obci.
Připravujeme měření rychlosti v Podělusích, 
na Jílovské, na Pražské pod modrým DPS 
a v Čakovicích. Zařízení bude instalováno trvale 
a překročení rychlosti bude pokutováno.
V sídlišti probíhá pokládka optických vláken, 
kterou provádí Teplárna Týnec s.r.o. Stávající ka-
bel v trase teplárenského vedení je totiž na hra-
nici své životnosti. To znamená časté poruchy 
a související komplikace pro teplárnu i obyvatele 
města. Nyní se pracuje na jeho nahrazení novým 
optickým vláknem. Zemní práce budou dokon-
čeny do konce srpna a v průběhu září a října do-

liticích záleží, po jakých silnicích budeme 
jezdit, v jakém stavu budou. Také jak často 
a kam budou jezdit vlaky a autobusy.  Nemo-
hu opomenout i dostupnost sociálních služeb 
nebo úroveň středních škol. To vše zajišťuje 
Středočeský kraj. Využijte tedy možnost zvo-
lit krajské zastupitele! 

Blíží se také předání ocenění Významný 
občan města Týnce nad Sázavou a podě-
kování dárcům krve. Nezapomeňte přijít 
pozdravit nového Významného týneckého 
občana a seznámit se s těmi, kteří pro nás 
dělají věc největší, a přesto penězi nena-
hraditelnou. Zachraňují lidské životy. I ty 
naše. Předání ocenění se uskuteční v pátek  
23. října v obřadní síni týnecké radnice.

Ještě bych rád zmínil jedno významné výro-
čí. Pecerady slaví 660 let. Peceradský osadní 
výbor nenechal toto jubileum bez povšimnutí 
a připravil výstavu, která historii obce připo-
míná. Sehnat dobové fotografie od lidí, z ar-
chivu, z půdy, byla hodně náročná práce. Dě-
kuji mu za to. Stejně tak bych rád poděkoval 
paní Dřízhalové, která neúnavně pracovala 
na přípravě nového vydání knihy Rychta Pe-
ceradská. Zařizovala, sháněla, domlouvala…, 
za to vše ji patří mé velké uznání.

Vážené čtenářky a čtenáři, milí rodiče 
a děti, přeji Vám, ať tento školní rok probíhá 
mnohem klidněji než ten minulý. Uvědomuj-
me si radost z našich dětí, z přátel, ze zdraví, 
z krásných dnů. Problémy tím sice nezmizí, 
ale budou se řešit mnohem lehčeji.

Martin Kadrnožka, starosta města
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Všichni děláme rádi věci po svém. Rozkazy 
většinou nemáme rádi. Mít svobodu volby je 
možná největší dar člověka. A je na ní závislý 
nás život takový, jaký ho známe.

Ne vždy je jednoduché si mezi kandidáty 
do čehokoliv vybrat. Častokrát jde o volbu 
menšího zla, ale i to se počítá. Nevolit je také 
volba. A má své následky jako každá jiná. Tím 
hlavním je, že nikdo nevyslyší náš hlas. Dá-

váme tak prostor ostatním lidem, aby rozho-
dovali za nás. Možná se tím vracíme nazpět 
do dob nedávno minulých anebo se posouvá-
me směrem k východu, kde je místy svoboda 
nedostatkové zboží. Současné Bělorusko je 
dost vypovídající. 

Pokud nevyužijeme náš hlas, je možné, že 
nám někdo časem řekne, abychom mlčeli.

lm

proč jít volit

Volby do krajských zastupitelstev jsou pro 
nás důležité. Nevolíme „ty nahoře“, ale ty, kte-
ří se starají přímo o nás. Ne o chod státu, ne 
o tvorbu zákonů, ale o to, jak se nám v kraji 
bude žít. 

Každý potřebujeme jezdit do práce, zpravi-
dla veřejnou dopravou. Kolik bude spojů, jak 
často budou jezdit a jakou trasou. To organi-
zuje a zajišťuje Středočeský kraj.

Oprava komunikací – zásadní velké téma. 
Většina komunikací, po kterých jezdíme 
za zábavou, do práce, kamkoliv, jsou krajské. 
Jejich servis, správu, obnovu zajišťuje Středo-
český kraj.  

Když jsme nemocní a musíme do nemoc-
nice – zřizovatelem benešovské nemocnice je 
Středočeský kraj. To, jak benešovská nemoc-
nice funguje, úzce souvisí s jeho fungováním.  

Sociální služby – ze zákona je opět povin-
nost Středočeského kraje zajistit sociální 
služby na našem území. Nikdo z nás neví, 
zda tuto službu třeba v případě těžké nemoci 
nebo v případě trvalých následků úrazu nebu-
de potřebovat. Stejně tak nevíme, zda budou 
naši rodiče ve stáří soběstační a zda se o ně 
dokážeme postarat. Na nás záleží, jací lidé 
budou ve vedení Středočeského kraje. 

lm

Volby do krajských zastupitelstev

jde k protažení optických vláken nově uložený-
mi chráničkami. Jednou z výhod, které to městu 
přinese je, že nová teplárenská vlákna budou 
umožňovat i přenos dat městského kamerového 
systému a umožní připojení k internetu. Veške-
rá omezení pro chodce by měla do konce srpna 
skončit a město už bude přístupné běžně.

Připravujeme realizaci staveb:
 Chodník v Podělusích podél silnice III/10513 
– 1. etapa – od pily na začátek obce. Předpoklá-
daná hodnota je 18,1 mil. Kč. Na stavbu jsme 
získali dotaci ze Státního fondu dopravní infra-
struktury ve výši 9,1 mil.
 Oprava mostku přes Srbínovský potok u pli-
vátka. Okolí bude odbahněno, vyčistíme nálety. 
Poté proběhne prohlídka mostku a následně se 
rozhodne o dalším postupu stavebních prací. 
Akci iniciovala Komise pro rozvoj města. Práce 
začnou v prosinci.
 Úprava nábřeží pod městským úřadem. Bude 
vybudována pěšina podle řeky a vyhlídkové mís-
to na hrad a na řeku.
 Vodovod v místních částech – jsou dokončeny 
hydraulické výpočty a dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí. Nyní se projednávají souhlasy 
vlastníků pozemků. Jakmile budou souhlasy po-
tvrzeny, bude se stavebním úřadem projednáno 
územní rozhodnutí na stavbu.
 Byl objednán projekt na autobusové zastávky 
„pangejt“ – jde o úpravu zastávek Čisté potoky, 
Čakovice u rybníka, Krusičany, Brodce, Podha-
ják, Pecerady – hřiště, Krusičanská a Kostelec. 
Bude vybudována nová nástupní hrana se stá-

ním a přístřeškem. Po dokončení dokumentace 
budeme hledat dotační titul na stavbu.

informace z rady
Byl poskytnut dar ve výši 1.000 Kč Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení 
hasičů Benešov, na činnost v roce 2020.

Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•   Smlouva o dílo s firmou BES s.r.o. na stav-

bu Chodník podél silnice III/10513 –  
2. etapa (průtah obcí) za cenu 2.145.840 Kč 
bez DPH

•   Smlouva o dílo s firmou HMR system, s.r.o. 
na dodávku Rozšíření a modernizace měst-
ského kamerového a dohledového systému 
za cenu 399.848 Kč bez DPH

•   Kupní smlouva s firmou THT Polička, s.r.o. 
na dodávku Cisternové automobilové stříkač-
ky (zásahové vozidlo pro jednotku Týnec nad 
Sázavou – Pecerady) za cenu 6.640.000 Kč bez 
DPH

•   Příkazní smlouva s firmou OTIDEA na za-
jištění zadávacího řízení (zjednodušené pod-
limitní řízení) na zakázku Týnec nad Sáza-
vou chodník podél silnice III/10513 za cenu 
49.000 Kč bez DPH

•   Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných 
práv a povinností mezi dvěma vlastníky pro-
vozně souvisejících vodovodů (město Týnec 
nad Sázavou a obec Bukovany). Dodatek mění 
dobu trvání smlouvy z doby neurčité na 30 let. 
Důvodem je ochrana spolupráce na společ-
ných vodních zdrojích v Peceradech

•   Smlouva o servisní činnosti s Vodovody a ka-
nalizace Týnec s.r.o. na zajištění komplexní 
servisní činnosti tří domácích vodáren umís-
těných v sokolovně ve Zbořeném Kostelci, 
v hasičárně v Peceradech a v obecním domku 
v Podělusích. Cena za servis činí 15.000 Kč/
rok bez DPH

•   Smlouva o dílo s firmou Bratři Gallové  
& spol. s r.o. na stavbu Týnec – nábřeží za cenu 
1.439.578 Kč bez DPH

Volby do zastupitelstev  
13 krajů a do senátu  

se uskuteční ve dnech  
2. a 3. října 2020. 

Volby 2020
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Ze státního fondu dopravní infrastruktury 
se nám podařilo získat dotaci na stavbu chod-
níku do Podělus. Ten povede od pily do obce. 
Celková akce vyjde na přibližně 18 milionů 
korun, dotace uhradí zhruba polovinu. Stav-
bu bychom rádi na jaře příštího roku zahájili. 
V současné době připravujeme výběrové říze-
ní na dodavatele. 

Ještě dřív by ale mělo dojít k opravě chod-

níku v samotném centru Podělus. Dotaci 
nám pomohlo sehnat Posázaví o.p.s. Stavba 
by mohla být zahájena ještě letos. Vzhledem 
k objízdné trase z důvodu rekonstrukce silni-
ce do Chrástu zatím nevíme, zda benešovský 
odbor dopravy omezení provozu pomocí se-
maforů schválí. Pokud ne, k opravě chodníku 
přistoupíme v příštím roce.

lm

Pro tento rok jsme měli naplánováno spous-
tu dalších projektů, ale vzhledem ke koro-
navirové krizi se je všechny nepodaří letos 
uskutečnit. Tak jako postihl nedostatek peněz 
většinu z nás, ať už snížením platů, zavřením 
provozoven, zrušením pracovního místa, vý-
povědí, tak to všechno pociťuje i město.

Každá obec získává peníze především ze 
sdílených daní, které vybírá stát a na zákla-
dě zákona je rozděluje obcím. Znamená to, 
že když se méně peněz vybere na daních, 
pocítí to i obce. Právě proto, že se vzhledem 
ke koronavirové krizi zastavila kompletně 
ekonomika, stát přestal vybírat daně. Měs-

tům a obcím tak přestaly chodit peníze. Tý-
nec nad Sázavou za období od ledna do čer-
vence přišel v rozpočtu o 6,7 milionu korun. 
Výhledově do prosince přijde rozpočet města 
zhruba o 20 milionů korun. Starosta Martin 
Kadrnožka neskrývá rozhořčení: „Stát nám 
poslal kompenzaci 7,2 milionů korun, rozhod-
nutí o podpoře obcí ale mělo padnout mnohem 
dříve. Mohli bychom tak dříve a možná i jinak 
rozhodnout, zda budeme pokračovat v projek-
tech a investicích, které jsme zastavili. Kvůli 
krizi na ně prostě město nemělo.“ Dále Martin 
Kadrnožka doplnil: „Ta kompenzace bude po-
užita především na projekty spolufinancované 

z dotací. Získali jsme například dotaci na chod-
ník do Podělus a naše spoluúčast tam bude 9 mi-
lionů korun. Takže víme, jak s penězi z kompen-
zace naložit.“ 

lm

Financování města

Chodník do podělus nábřeží
Ještě letos by měla začít revitalizace ná-

břeží Sázavy od Lidlu do tábořiště, Vy-
cházkovou trasu oživí dřevěný altánek, ze 
kterého bude krásný výhled na hrad a jez. 
Vybraný vítěz výběrového řízení by měl 
práce zahájit bezprostředně po ukončení 
soutěže.

lm

na čem pracujeme …

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané:

►  upřednostňujte především telefonický či elektronický kontakt s úřadem 

►  v případě osobní návštěvy Vás žádáme o:

 •  používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)

 • dezinfekci rukou při vstupu

 •  dodržování odstupu min. 2 metry 

 •  spolupráci při náhodném měření digitálním teploměrem

►  dokumenty předejte do podatelny městského úřadu

►  v případě pocitu onemocnění chřipkovou virózou odložte návštěvu úřadu

DĚKUJEME VÁM

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

COVID-19

PROVOZ  
MĚSTSKÉHO ÚŘADU

2 m
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Máme hotovou rekonstrukci ulice Na Poto-
čině. Povedla se dokončit o měsíc dříve, než 
jsme původně plánovali. Oprava byla financo-
vaná z dotace pro místní rozvoj.

lm

Na nádraží máme nové hodiny. Díky nim ne-
jenže můžeme sledovat, jak čas neúprosně letí, 
ale především, za jak dlouho už nám to koneč-
ně pojede  A.

lm

Dokončené stavby
Ulice na potočině nové hodiny

Chystáme studii na další etapu výstavby 
chodníku až do Zbořeného Kostelce. Navazo-
vat by měla na už postavenou část a pokračovat 
až do obce. Jde o složitý proces, protože je nut-
né se dohodnout s vlastníky pozemků, zajistit 
stavební povolení, pokusit se sehnat dotaci. 

Když budeme úspěšní, do dvou let by stavba 
mohla být zahájena. Současně by měla probíhat 
i rekonstrukce komunikace, což máme se Stře-
dočeským krajem předběžně dojednáno. My 
postavíme chodník, kraj zrekonstruuje silnici.

lm

připravujeme

Další rozpracovaný projekt jsou autobusové 
zastávky v pangejtu. Jde o zastávky,  které jsou 
zpravidla při kraji komunikace. To znamená, 
že cestující musí vystupovat do strouhy, pří-
padně do silnice. Řešením je malé nástupiště, 
nejlépe s přístřeškem. To by cestujícím mohlo 
zvýšit komfort cestování tak, aby se dalo po-
hodlně nastupovat i vystupovat. Konkrétně 

se jedná o Čisté potoky, Čakovice u rybníka, 
Krusičany, na Brodcích, u Podhajského ryb-
níka, v Peceradech u hřiště, v Týnci na Krusi-
čanské ulici, a v Kostelci na vjezdu do vesnice. 
Projekt připravujeme a pokusíme se na něj 
sehnat dotaci.

lm

Chodník do zbořeného Kostelce

Autobusové zastávky

V Týnci nad Sázavou bychom rádi zavedli mě-
ření rychlosti. Doprava houstne, auta jsou čím dál 
tím rychlejší a řidičům se moc nechce dávat nohu 
z plynu. Když se nedaří odlehčit noze na plynu, 
snad pomůže odlehčení peněžence. Bezpečnost 
dospělých i dětí prostě musí být na prvním místě.

Máme připravené čtyři lokality. Měřit by se 
mělo v Podělusích od pily na náves, na Jílovské 
od Příčné ulice k přejezdu v Chrástu, třetím mís-
tem je přechod k dopravnímu terminálu a posled-
ní v Čakovicích. Tam by se navíc měřila i délka 
vozidel. Cílem je, aby Čakovicemi neprojížděly 
těžké nákladní soupravy. Silnice na to není při-

způsobená, nemohou se tam vejít a při jejich prů-
jezdu se třesou celé domy. 

Pokud to dobře dopadne, tak bychom rádi le-
tos udělali výběrové řízení na dodavatele tohoto 
měření, a čím dříve tím lépe, bychom chtěli tento 
systém instalovat.

Kromě toho, na návrh obyvatel při setkání s ve-
řejnosti v Kostelci, by mělo dojít k úpravě povo-
lené rychlosti v obci na 40 kilometrů v hodině. 
Podali jsme žádost o změnu na odbor dopravy 
v Benešově a v současné době čekáme na výsle-
dek.  

lm

Měření rychlosti

Dopravní hřiště 
Stavba dopravního hřiště u mateřské školy 

bude zahájena příští rok. Hlavním důvodem 
je počasí a nadcházející zimní měsíce. Vzhle-
dem ke zvolenému speciálnímu povrchu hři-
ště není vhodné provádět výstavbu v mraze. 
Financována bude z participativního rozpoč-
tu Středočeského kraje. 

lm
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V Týnci probíhá pokládka optických vlá-
ken, kterou provádí Teplárna Týnec. Stávající 
kabel v trase teplárenského vedení byl totiž 
na hranici své životnosti. To znamenalo časté 
poruchy a související komplikace pro teplárnu 
i obyvatele města. Zemní práce byly dokonče-
né a v průběhu září a října dojde k protažení 
optických vláken nově uloženými chránička-
mi. Jednou z výhod, které to městu přinese, je 
že nová teplárenská vlákna budou umožňovat 
i přenos městského kamerového systému a in-
ternetu. 

Kromě aktuálně probíhající rekonstrukce 
sítě teplárny bude v následujících letech pro-
bíhat ještě pokládka druhé optické sítě, kterou 
chystá Cetin. Ten tuto akci teprve projednává 
s vlastníky a dojde k ní nejdříve za rok až dva. 
To znamená, že rozkopaný Týnec budeme ab-
solvovat ještě jednou. Útěchou nám budiž, že 
dvě optické sítě nabízí i dvakrát více možností 
připojení a volby, koho z poskytovatelů signá-
lu si vybrat.

lm

Rekonstrukce silnice do Chrástu probí-
há a stavbařům se daří dodržovat původní 
harmonogram stavby. To znamená, že prv-
ní etapa k sídlišti Chrást, už je dokončená. 
Nyní stavbaři pokračují k brejlovskému 
jezu. Kompletní rekonstrukce by měla být 
dokončená do 15. prosince. Do té doby 
ještě budeme muset jezdit objížďkou přes 
Podělusy nebo Čakovice.

lm

ptáte se
rozkopaný Týnec

rekonstrukce  
silnice do Chrástu  
nad sázavou

OCENĚNÍ 
VÝZNAMNÝCH  

OBČANŮ MĚSTA
A DÁRCŮ KRVE

pátek 23. 10. 2020 od 17 hodin
v obřadní místnosti MěÚ

VÁS ZVE NA TRADIČNÍ 
SPOLEČENSKOU AKCI

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

ŽIVÁ HUDBA / OBČERSTVENÍ

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

VýzVa
dárci  
krVe

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

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

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

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

Neradi bychom na někoho zapomněli, a proto 
prosíme dárce krve s trvalým bydlištěm v Týnci 
nad Sázavou a přilehlých částech, nové držitele 
stříbrné nebo zlaté Jánského plakety, a také drži-
tele Zlatého kříže, aby se do konce září přihlásili 
s potvrzením o počtu odběrů z transfuzní stani-
ce do podatelny městského úřadu. Rádi bychom 
Vás pozvali k veřejnému poděkování za Vaši po-
moc nám všem. Slavnostní předání ocenění se 
uskuteční 23. října v 17 hodin v obřadní míst-
nosti týnecké radnice. Těšíme se na Vás.

lm
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Cíl: rekonstrukce místní komunikace 38c Na Potočině vedoucí od železničního 
přejezdu směrem k vodárně v délce 244,7 m
Realizace: květen – červen 2020
Zhotovitel: BES s.r.o. Benešov
Celkové náklady: 2.031.688,06 Kč s DPH z toho dotace 1,2 mil. Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt „Obnova MK38c – část I.“  
je realizován za přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR z programu  
Ministerstva pro místní rozvoj.

projekty

Cíl: zvýšení bezpečnosti zejména pohybu 
chodců vybudováním autobusových zastá-
vek (v každém směru po jedné) a navazují-
cího bezbariérového chodníku podél silni-
ce II/106 v obci Chrást nad Sázavou včetně 
osvětleného přechodu pro chodce

Realizace: květen-srpen 2020
Zhotovitel: BES s.r.o. Benešov
Celkové náklady: 2.775.630,24 Kč s DPH, 
z toho dotace 1.669.346,64 Kč
Poskytovatel dotace: Integrovaný regionál-
ní operační program

Cíl: zvýšení bezpečnosti zejména pohybu 
chodců rekonstrukcí chodníků, výstavbou no-
vého chodníku a rekonstrukcí autobusových 
zastávek (v každém směru po jedné) podél sil-
nice III/10513 v obci Podělusy
Realizace: podzim 2020 – jaro 2021

Zhotovitel: BES s.r.o. Benešov
Celkové náklady: 2.596.467,01 Kč s DPH, z
toho dotace 1.445.545,90 Kč

Poskytovatel dotace: Integrovaný regionální 
operační program

Cíl: vybudování nového chodníku a zajištění 
bezpečnosti chodců a snaha o bezbariérové 
propojení místní části Podělusy s městem Tý-
nec nad Sázavou
Realizace: rok 2021 (předpoklad duben – říjen)
Zhotovitel: probíhá výběrové řízení ve zjed-

nodušeném podlimitním řízení
Předpokládané náklady: 17 mil. s DPH, 
z toho dotace 9,1 mil. Kč

Poskytovatel dotace: Státní fond do-
pravní infrastruktury

Cíl: zrychlení a zkvalitnění zásahů a zvýšení po-
hotovosti a zároveň odstranění časové i finanční 
náročnosti na údržbu stávající CAS z roku 1967 
JPO Týnec nad Sázavou – Pecerady
Realizace: srpen 2020 – srpen 2021
Zhotovitel: THT Polička, s.r.o.
Celkové náklady: 8.034.400 Kč s DPH, z toho 

dotace 3,5 mil. Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra – Ge-
nerální ředitelství Hasičského záchranného sbo-
ru ČR (2,5 mil. Kč) a Středočeský kraj – Fond 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  
(1 mil. Kč)

„Tato akce bude realizována s finančním  
přispěním Středočeského kraje.“

Obnova místní komunikace 38c

Chrást – autobusové zastávky  
podél silnice II/106

podělusy – chodník podél silnice III/10513 – 2. etapa  
(rekonstrukce stávajícího chodníku)

Týnec nad sázavou chodník podél silnice III/10513 – 1. etapa  
(vybudování nového chodníku)

Cisternová automobilová stříkačka pro JpO  
Týnec nad sázavou – pecerady
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Fotbalový klub Týnec nad Sázavou z.s. v le-
tošním roce úspěšně žádal o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
sportu a volného času v rámci Tematického 
zadání Podpora sportu a volnočasových akti-
vit – neinvestiční dotace. Žádost byla zaměře-
na na doplnění tréninkový pomůcek pro rozvoj 

mládežnického fotbalového klubu – konkrétně 
2x tréninkových minibranek, 2x fotbalových 
branek pro přípravku a 1x přenosné tréninko-
vé branky. Předpokládané náklady na pořízení 
5 branek činí 86.000 Kč s DPH, z toho dotace 
bude 47.000 Kč. Nákup je realizován v období 
od května do srpna 2020. 

„Tato akce byla realizována 
s finančním přispěním  
Středočeského kraje.“

Mateřská škola Týnec nad 
Sázavou, příspěvková or-
ganizace, na jaře letošního 

roku podala žádost o dotaci z Programu roz-
voje venkova v rámci výzvy Místní akční sku-
piny Posázaví na vybavení. Konkrétně v rámci 
úspěšného projektu bude pořízeno do MŠ 
Komenského 278 vybavení na zahradu (lavič-

ky, slunečníky, odpadkové koše, kompostéry, 
pracovní stoly do altánů, skříně na hračky včet-
ně vybavení pro vzdělávání dětí), do spisovny 
(kovové regály) a do nově vzniklé sborovny 

(stoly, nástěnka, poličky). Projekt je realizován 
od června do listopadu 2020 a předpokládané 
náklady činí 264.150 Kč s DPH, z toho dotace 
bude 169.056 Kč.

pořízení tréninkových branek pro fotbalový klub

Vybavení Mateřské školy Týnec nad sázavou

A je to tu znovu… Nestihli jste podat svůj 
projekt do prvního ročníku participativního 
rozpočtování v našem městě? Nevadí. Partici-
pativní rozpočet připravujeme i pro rok 2021.

Máte nápad, co nového v Týnci a jeho míst-
ních částech vybudovat? Ještě ne? Nevadí. Až 
do ledna máte čas něco vymyslet. Alokovaná 
částka a pravidla participativního rozpočtu 
pro rok 2021 budou představeny v prosinci 
2020 a návrhy projektů bude možné podávat 
do konce ledna 2021.

Chcete postavit dětské hřiště, rozšířit par-

kurové hřiště či třeba vybudovat odpočinkové 
místo u laviček „u dubů“ za mateřskou škol-
kou? Chcete ve Vaší místní části umístit ven-
kovní cvičící stroje, případně zrekonstruovat 
nebo postavit klubovnu pro scházení místních 
obyvatel? Chybí Vám někde stromy, víte o ale-
ji, která by potřebovala ošetřit, dosázet… Tak 
neváhejte a připravte si svůj nápad do partici-
pativního rozpočtu města 2021, který odstar-
tuje v prosinci 2020.

Denisa Vrbická, 
Projektové řízení

Na podzim 2020 proběhne v našem  měs-
tě a v jeho místních částech výsadba nových 
stromů, keřů a květin. Výsadbu budou prová-
dět pracovníci  ČSOP Vlašim.

V Chrástu nad Sázavou-sídliště bude stá-
vající záhon keřů doplněn o 42 ks zimolezu 
kloubkatého a o 40 ks mochny křovité červe-
né. Na novém hřbitově v Týnci nad Sázavou 
u pomníku bude vysazeno 25 ks čajohybridů 
a prořídlý živý plot doplní 50 ks tisů. Dalších 
nově  vysazených 75 tisů červených opticky 
oddělí prostor rozptylové loučky a vytvoří po-
třebnou bariéru pro toto pietní místo.

V lokalitě před městským úřadem budou 
vysazeny růže. Z boční části úřadu směrem 
do centra bude rozšířena výsadba keřů – při-
bude 60 ks tavolníku japonského růžovolijá-
kového a 26 ks kultivarů hlohyně ohnivé. Ob-

novíme tak  původní stav, který byl změněn 
během zateplování úřadu.

Na Okružní v Týnci nad Sázavou bude do-
plněn šeřík Meyerův v počtu 23 ks.

V areálu Základní školy Komenského u za-
hradního altánu bude vysazeno 40 ks skalníku 
a u zadního vchodu školy bude vysazeno 47 ks 
rododendronů.

Na novém hřbitově v Týnci nad Sázavou 
vysadíme letos 10 stromů (5 ks lípy srdčité, 
2 ks břízy převislé, 1 ks javoru mléč, 1 ks javo-
ru klen a 1 ks dubu letního). V ulici Okružní 
v Týnci nad Sázavou vysadíme letos 18 stromů 
(4 ks okrasné jabloně, 9 ks okrasné hrušně, 2 ks 
javoru mléč a 3 ks jabloní). Na stráni před ho-
telem Týnec vysadíme 1 lípu srdčitou. V okolí 
městského úřadu 1 javor a 1 okrasnou jabloň. 
Na dopravním terminálu v Týnci přibydou 

k již vysázeným sakurám ještě 2 nové.
Během letního období, kdy se teploty pohy-

bovaly kolem 30°C a hrozilo, že nám  stromy 
a keře uschnou, vyjížděly Technické služby 
Týnec častěji se zálivkou do nejnutnějších lo-
kalit.

Suchem nejvíce utrpěly břízy, zejména 
v Chrástu nad Sázavou a v ul. Jílovská. Děku-
jeme dobrovolným hasičům z Pecerad za je-
jich pomoc s odstraněním. Břízy byly v hava-
rijním stavu, padající suché větve ohrožovaly 
kolemjdoucí.

Děkujeme také pracovníkům z ČSOP Vla-
šim, kteří nám budou ještě letos provádět vý-
chovné řezy babyk na parkovišti před základní 
školou a odborně prořežou větve lip v areálu 
sokolovny ve Zbořeném Kostelci.

Alena Kořínková, Kancelář starosty

pojďme společně vylepšit naše město…

zeleň města

Cíl: obnovení retenční a akumulační funkce ryb-
níka, krajinotvorný prvek a zlepšení mikroklima-
tu blízkého okolí, extenzivní rybochov
Realizace: červenec – říjen 2020
Zhotovitel: AKORA s.r.o. Hrdějovice (dříve ná-
zev zhotovitele AGROM-KJ, s.r.o České Budě-
jovice)

Celkové náklady: 2.241.086 Kč, z toho dotace 
1.792.000 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

rybník „pecerady“



srpen / září  2020týnecké listy

8 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Ahoj, jmenuji 

se František

a rád bych Vám ukázal 

naše zdravé město.

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

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

Výtvarná a tvořivá dílna

Ukliďme náš Týnec – společný úklid  
vybraných lokalit města, sraz účastníků  
7. 10. 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 7. října 2020  
od 8.30 do 15 hodin Pěší zóna

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Pan Ladislav Žížala, nový Blanický rytíř, si 
začátkem července převzal sošku Blanického 
rytíře, která hrdě nese jeho jméno. Ocenění 
získal za celoživotní dílo, zejména za doku-
mentaci a interpretaci kulturního dědictví 
Týnecka. Ke slavnostnímu předání došlo 
v obřadní místnosti městské radnice za účasti 
vyhlašovatelů této tradice – zástupců ČSOP 
Vlašim, zástupců týneckého vlastivědného 
spolku, který oceněného nominoval, rodiny 
pana Žížaly a vedení Týnce nad Sázavou.

Kalendáři navzdory
„Jsem velmi rád, že v Týnci žijí tak výjimeční 

lidé, kteří si právem toto ocenění zaslouží. Děkuji 
Vám, pane Žížalo, nový Blanický rytíři, za Vaši 
celoživotní práci pro druhé a snahu o zvelebová-

ní našeho města,“ řekl v úvodu starosta Martin 
Kadrnožka. S poděkováním a gratulací se při-
dali i zástupci ČSOP Vlašim. Ti ocenili nad-
šení, elán a vitalitu, která pana Žížalu, jež se 
narodil v roce 1929, neopouští ani ve vysokém 
věku.

Vlašimský zámek příští rok
V tomto roce neziskové organizace Pod-

blanicka vybíraly z 38 nominací a udělily tři 
ocenění. Vzhledem ke koronavirové epidemii 

se slavnostní předání nemohlo uskutečnit 
na Velký pátek, tak jak velí více než dvaceti-
letá tradice. Aby ocenění o tu velkou událost 
nepřišli, v příštím roce se v obřadní místnosti 
vlašimského zámku právě na Velký pátek ro-
zezní famfáry pro letošní nové blanické rytíře 
ještě jednou, a oni budou moci znovu zažít tu 
krásnou chvíli, kdy dojde k veřejnému uznání 
jejich celoživotní práce a přínosu pro druhé.

lm

Blanický rytíř už má svou sošku

Vážení čtenáři Týneckých listů,

přijměte prosím opravu v článku v posledním čísle Týneckých listů 
Staré vzpomínky v hlavě zůstávají. Výroba motocyklových motorů 
se v roce 1964 nestěhovala z nuselského závodu Jawy (tehdy Závodů  
9. května) do Motoru České Budějovice, ale do Českých závodů mo-
tocyklových ve Strakonicích! Budějovický podnik nadále vyráběl pro 
motocyklové motory karburátory a pro podnik v Týnci ročně až 100 000 
motocyklových sedel. 

Děkuje Ing. Ladislav Žížala 

Malé upřesnění

Univerzita třetího věku
Další semestr začíná 30. září 2020 a studenti si vybrali téma: 

„RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ“ 

Osnova:
 • Zakotvení evropských královských rodů v historii
 • Narození a křty
 • Zásnuby a svatby
 • Rozvody
 • Pohřby
 • Hroby, hrobky a pohřebiště

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

Marta Vrkoslavová, Kancelář tajemníka

VÁCLAVSKÁ 

DECHOVKA

TÝNEČANKA

neděle 27. 9. 2020  
od 14 do 18 hod.

Společenské centrum Týnec

k poslechu a tanci hraje kapela

Vstupné
50 Kč

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

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

Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio záznam za účelem prezentace města. Data mohou být zveřejněna  
v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.
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přehled umístění našich absolventů
Letos nám z devátých ročníků vychází 52 žáků, z osmých ročníků 1 žák a 1 žák z páté-

ho ročníku. 

Název SŠ a SOU          Počet přijatých žáků
Gymnázium, Vlašim – osmileté 1
Gymnázium, Benešov – čtyřleté 8 
Gymnázium, Praha – čtyřleté 2
Mezinárodní konzervatoř, Praha 1
Obchodní akademie, Neveklov 7
Obchodní akademie, Vlašim     7
Anglo-německá obchodní akademie, Praha 1
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 1
Střední průmyslová škola stavební, Praha   1
Střední průmyslová škola, Vlašim 3
Střední zemědělská škola, Benešov  1
Střední zdravotnická škola, Praha 1
Střední odborná škola a SZŠ, Benešov 3
Střední odborná škola a SOU, Vlašim 1
Integrovaná střední škola technická, Benešov 2
Střední škola spojů a informatiky, Tábor                                2
Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 1
Střední škola designu, umění, knižní kultury a ekonomiky, Praha      1
Škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 1
Střední škola COP, Sezimovo Ústí                                         1
Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové 2
Střední odborné učiliště stavební, Benešov 3
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky 1
Střední odborné učiliště, Sedlčany 1

Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou správnou nohou!
Za učitelský sbor Jana Hrdá
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Mateřská školka
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a prarodičům, kteří se s lás-

kou starají o své děti a tento drahocenný poklad přivádí ke dveřím naší 
mateřské školy. Přestože jsme společně ve třídách zažili i krušné a ruš-
né chvíle plné dojmů a emocí, a ne vždy jen pozitivních, ty nejsmut-
nější nám přinesla doba, po kterou jsme neměli šanci se vůbec vidět, 
usmívat se na sebe, ale ani mračit a řešit pro děti zdánlivě neřešitelné 
problémy, na které vždy pohlížíme s dospěláckým nadhledem a s kous-
kem dětské duše v těle pro jejich pochopení. Nepříjemný vir ošidil naše 
předškoláky o vzácné chvíle strávené ve školce, a také o slavnostní lou-

čení. Vše proběhlo jen komorně, ve třídách. Proto jim chceme věnovat 
trochu pozornosti alespoň touto cestou.

Děkujeme všem dětem za krásné, ale letos krátké chvíle, které jsme 
spolu mohli strávit.

Děkujeme i všem rodičům, prarodičům, kteří jsou ochotni se s námi 
alespoň na čas podělit o ty dary, které nám život dává se všemi svými 
radostmi i strastmi, že jsou ochotni s námi spolupracovat, když se vy-
skytnou překážky. 

Za MŠ Týnec nad Sázavou Sandra Palečková
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A máme tu konec léta, a s tím plánování, co zajímavého budeme 
na podzim s dětmi dělat.  Jsme velice rádi, že Vám v našem mateřském 
centru můžeme nabídnout vedle známých navštěvovaných kroužků 
i něco nového.  Dětský úsměv je pro nás základ, a proto chceme, aby 
Vás a hlavně Vaše děti naše kroužky bavily. Vedle hry a potkávání no-
vých kamarádů se tu děti také naučí něco nového.  Podívejte se s námi, 
co nás na podzim čeká. Letos pro Vás otevíráme známé i nové kroužky. 
Vybrat si můžete pro děti od narození do 6 let. 

Rozvrh je uveřejněn na našich stránkách. 
Pravidelný týdenní program pro děti, na který se můžete těšit:

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

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

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

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

pODpŮrná sKUpInKA prO UnAVenÉ MATKY☺
Pravidelné setkávání maminek
• Které řeší kojení, pláč a spaní miminek
• Které řeší, jak se dohodnout s batoletem
• Které řeší, jak vychovávat caparty ke spokojenosti všech
• Které se potřebují naučit, že není potřeba být SUPERMATKOU
Probírají se témata: TĚHOTENSTVÍ, POROD, ŠESTINEDĚLÍ, 
KOJENÍ, NOŠENÍ, SPÁNEK, LÁTKOVÉ PLENKY, PŘÍKR-
MY, BOTIČKY, HRAČKY, NON TOXIC KOSMETIKA, ZERO 
WASTE, VÝCHOVA, VZTAHY, …

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

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

 Kateřina Pikousová, 
Organizační koordinátorka MC Motýlek

MC Motýlek nová sezóna začíná již 7. září 2020

plánOVAnÉ MIMOřáDnÉ AKCe prO DĚTI A rODInY
3. 10. 2020 BAZÁREK PODZIM ZIMA  Tradiční bazárek 

Říjen DÝŇOVÁNÍ  Tvoření z dýní

Říjen DRAKIÁDA  Soutěže s létáním draků

6. 11. 2020 PUTOVÁNÍ ZA SVĚTÝLKY  Tradiční bojovka v lese

11. 11. 2020 SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD  Lampionový průvod s bílým koněm

V neděli 1. března 2020 odjela skupina čle-
nek a členů Spolku zdravotně postižených 
a seniorů s řidičem panem Peškem do Podě-
brad. Po příjezdu do sluncem zalitého lázeň-
ského města se ubytovali v hotelu Libuše, kte-
rý je umístěn na začátku kolonády. Zde měli 

také 3 x denně zajištěno velmi chutné jídlo 
z pestré nabídky. Nechybělo ovoce, zeleninové 
saláty i domácí sladké pečivo. V následujících 
dnech navštěvovali procedury. Ty se nacházely 
v lázeňských domech Libenský a Letní lázně. 
Mimo procedur obdivovali krásu Poděbrad 

i blízkého okolí. Pobyt skončil v pátek 6. břez-
na 2020. Všichni se vrátili spokojeně domů.

Je škoda, že vinou koronaviru se další pobyt 
v Poděbradech a Bechyni už neuskutečnil. 
Příští rok snad bude příznivější.

Eva Brychtová

spolek zdravotně postižených a seniorů na výletě
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Vážení a milí spoluobčané,
rády bychom Vám všem z Týnce nad Sáza-

vou a blízkého okolí poděkovaly za podporu 
myšlenky zřízení tzv. Obecního cvičáku pro 
psy, tedy námi navrhovaného projektu „Psí 
škola“. Jak jsme předpokládaly, ukázalo se, že 
obyvatelé Týnecka jsou milovníky a podporo-
vateli psů a veškerých aktivit s nimi spojených. 

Námi původně navrhované umístění obec-
ního cvičáku v blízkosti kostela sv. Kateřiny 
v lokalitě Chrást nad Sázavou však nemělo 
ze strany místních podporu, proto byla Měst-
ským úřadem Týnec nad Sázavou vyhlášena 
debata u kulatého stolu za účasti obyvatel lo-
kalit, které by přicházely v úvahu. Jednalo se 
o lokalitu Farský kopec, Sadovka a umístění 
u ČOV. Debata se uskutečnila dne 8. 6. 2020 
za účasti navrhovatelek projektu, zástupců 
města, zástupkyně organizace pro projedná-
vání participativních rozpočtů a zástupců jed-
notlivých výše uvedených lokalit.

V úvodu debaty představila Zuzana Švest-
ková, která je mimo jiné hnací silou akce 
„Díky, že po mě uklízíš“ a akce „Psí škola“, 
zrod a vývoj myšlenky zřídit v Týnci obecní 
cvičák, seznámila účastníky s projektem a na-
vrhovanými lokalitami. Následně zodpovědě-
la několik technických dotazů, týkajících se 
fungování obecního cvičáku. Účastníci poté 
měli možnost vyplnit na připravených arších 
k jednotlivým lokalitám jejich plusy a mínu-
sy tak, jak to oni vidí ze sousedského pohledu 
a z pohledu budoucích frekventantů obecní-

ho cvičáku. Po krátké debatě a zhodnocení 
těchto úvah bylo provedeno hlasování k jed-
notlivým lokalitám. Ukázalo se očekávané. 
Lokality, které jsou v sousedství obytné zóny 
nebyly podpořeny, a jako jediné možné místo 
pro budoucí cvičák byla většinou hlasů odhla-
sována lokalita u ČOV. Sice jsme milovníky 
psů, podporujeme jejich výcvik i aktivity na-
vrhované v budoucí „Psí škole“, nicméně když 
by byl obecní cvičák umístěn v blízkosti by-
dliště jednotlivců, téměř nikdo tuto variantu 
nepodpoří ze strachu z hluku, znečištění a ne-
žádoucí aktivity. Toto je z pohledu navrhova-
telek projektu strach zbytečný. Právě hlavním 
důvodem zřízení „Psí školy“, je naučit pejsky 
poslušnosti, majitele rozumnému přístupu 
ke svým psím miláčkům a v neposlední řadě 
provádět osvětu o uklízení psích exkrementů. 
Na druhou stranu je pochopitelné, že obyva-
telé mají obavy a mnohdy vycházejí ze svých 
osobních špatných zkušeností s nevychovaný-
mi psy a jejich majiteli.

I když jsme jako navrhovatelky trochu zkla-
mané, toto rozhodnutí je nutné akceptovat. 

Pan starosta Martin Kadrnožka v závěru de-
baty u kulatého stolu, po proběhlém hlasová-
ní a zjištění jeho výsledku přislíbil, že město 
bude v budoucnu na obecní cvičák ve svých 
plánech pamatovat a umístí jej v lokalitě 
u teplárny, kde je plánováno vybudování kou-
paliště. Město podporuje myšlenku zřízení 
„Psí školy“ v Týnci a výhledově cca v horizon-
tu 2 let počítá s jejím zřízením.

Vzhledem k této informaci ze strany zá-
stupce města rezignujeme na lokalitu u ČOV, 
která byla z hlediska potřeb pro cvičiště již 
od začátku krajním řešením, a to kvůli špat-
nému přístupu, bezpečnosti, vysokému napětí 
a dalším nákladům na úpravu pozemku.

Těšíme se za nás i za Vás, všechny pejskaře, 
na zřízení „Psí školy“ v lokalitě u teplárny, 
a do té doby se budeme scházet jako dosud 
na pozemku Spolku chovatelů vedle Měst-
ského úřadu Týnec nad Sázavou. Zástupcům 
Spolku chovatelů touto cestou velice děkuje-
me za tuto možnost a doufáme, že spolupráce 
bude pokračovat.  

Za skupinu navrhovatelek,
ing. Zuzana Žilinská

psí škola bude!

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 
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CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V BENEŠOVĚ 
 

se přestěhovalo do nových prostor na adresu Žižkova 360, 256 01 Benešov. 
Centrum poskytuje všem dlouhodobě oprávněně pobývajícím cizincům  
na území ČR a držitelům mezinárodní ochrany služby odborného sociálního 
poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, 
internetové pracoviště a knihovnu. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. 
 
 

PLÁN SOCIOKULTURNÍCH KURZŮ 
  

DATUM ZÁŘÍ 
02. 09. 2020 Trvalý pobyt 
16. 09. 2020 Etika v ČR 

   

DATUM ŘÍJEN 
07. 10. 2020 České státní občanství a způsoby jeho získání 
21. 10. 2020 Vznik Československa 

   

DATUM LISTOPAD 
04. 11. 2020 Reálie I. 
18. 11. 2020 Tvoření bez hranic 

   

DATUM PROSINEC 
09. 12.2020 Reálie II. 
16. 12. 2020 Vánoční setkání 

 
Kurzy jsou bezplatné a jsou určeny pro cizince ze třetích zemí a EU dlouhodobě pobývajících v ČR. 

 

KONTAKT  
 

Adresa:  Žižkova 360, Benešov 
Telefon:       +420 326 905 279 
Mobil:       +420 770 193 108 
       +420 770 173 138 
mail:        icbenesov@suz.cz  
web:       ww.integracnicentra.cz 
Facebook:  Centrum na podporu 
       integrace cizinců Benešov 
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V sobotu 1. srpna od 10.00 hodin jsme se se-
šli v areálu hradu Týnec při dalších městských 
slavnostech Týnecký střep.

Předpověď počasí slibovala další tropický  den 
a opravdu se nemýlila.

Akci zahájil a diváky přivítal moderátor Jan 
Šulák, který celý den provázel svým skvělým 
komentářem. Jako první se představilo Liduš-
čino divadlo s představením „Kudy cesta do po-
hádky“. Děti se dobře bavily a pak už jedno 
představení střídalo druhé... Šermíři předvedli 
chrabrá utkání na kopci vedle pódia, kde bylo 
k vidění i jejich ležení a středověká zbrojni-
ce. V dobové kuchyni se vařily chutné pokrmy 
a děti i jejich rodiče si mohli přijít zastřílet 

z luku a kuše, nebo dokonce zkusit vrh seke-
rami. A co se týče zábavy pro děti nebylo to 
zdaleka vše. V dílnách si mohly zkusit vyrábět 
vinuté perle, ušít si svého plyšového medvídka 
a vyrobit placku se jménem. Atrakcí byl letos 
i historický fotokoutek. 

Několik vystoupení si pro naše slavnosti 
připravila skupina Jagabab, která nehrála jen 
středověkou hudbu, ale také s dětmi pořádali 
hudební workshop, při kterém se hrálo na ná-
stroje a zpívalo. Jejich krásná zpěvačka předved-
la úchvatný tanec s šátky a ohňovou show.

Jaroslav Pelíšek ze sdružení Falconia nás i le-
tos navštívil se svými dravci. Za pomoci své asi-
stentky nám předvedl mnoho zajímavých dra-

vých ptáků a protože o nich moc krásně povídá, 
určitě se diváci dozvěděli velké množství zajíma-
vostí z jejich života. Na závěr mu jeden z dravců 
připravil horkou (v tom počasí doslova) chvilku. 
Odletěl si klidně do koruny naší obří lípy a od-
mítal se vrátit. Asi zjistil, že mu tam ve stínu je 
mnohem lépe. A protože nakonec vše dobře do-
padlo, program mohl pokračovat dále...

Liduščino divadlo mělo na odpoledne pro děti 
ještě dvě pohádky – hned po obědě zahrály obě 
dámy Letní pohádku – Skřítek Třešnička a třeš-
ňová nálada a od pěti hodin v Rozpustilém ka-
baretu předvedly dětem Ezopovy bajky. Pokud 
Vám jedna z hereček připadala povědomá, tak 
jste se nespletli... Kdo sleduje Policii Modrava, 
tak určitě zná strážmistryni Lucii Krásenskou. 
Několik jejích fanoušků se mohlo potěšit fot-
kou s podpisem.

Na koncert nováčka na naší scéně, kapely 
Pozdní sběr jsem se moc těšili a umělci z kapely 
nezklamali. Na koncert bylo úplně plno a všich-
ni se skvěle bavili. Po celém dni už bylo i pří-
jemné chladno a tak jsem celý krásný slunečný 
slavnostní den v příjemném duchu zakončili. 
Moc děkuji všem úžasným účinkujícím, kteří to 
neměli chvílemi úplně jednoduché. V těch těž-
kých kostýmech jsem se o ně v tom největším 
parnu i trochu bála. Děkujeme báječným stán-
kařům, kteří nám na hradě opět letos připravili 
bohaté tržiště a hlavně děkujeme návštěvní-
kům, kteří oželeli den u vody a přišli i v tom 
parnu k nám na hrad. Moc si toho vážíme.

Magdalena Timplová

Týnecký střep
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Letošní Letní divadelní scéna v Posázaví 
hostila několik divadelních souborů. Za-
hrála nám Zuzka Fricová krásnou pohádku 
Vodník ženichem, Eva Hrušková se Zdeň-
kem Rohlíčkem se nám představili s Popel-
kou, Divadlo ŠUS nám zahrálo v úmorném 
vedru Ekopohádky. I přes tropické počasí 
přišli diváci a děti se do pohádky i zapojily. 
Určitě si odnesly i nějaké ty nové vědomosti. 
Petr Vlk Lněnička nám v galerii hradu za-
hrál pohádku Havraní sliby. Letní divadelní 
scénu v sobotu 5. září ukončí Ochotnický 
divadelní festival, který každým rokem po-
řádá divadelní spolek Netopýr. Jsme moc 
rádi, že jsme i přes všechny nejistoty a změ-
ny letošního roku mohli pro návštěvníky 
připravit příjemné chvíle na naší letní scéně 
pod lípou. Pevně věříme, že se tu i příští rok 
sejdeme.

Magda Timplová

pohádkové léto na hradě v Týnci

loučení s prázdninami v Chrástu nad sázavou-osadě
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Malí rybáři Týnec nad Sázavou a Místní or-
ganizace Českého rybářského svazu, jako každý 
rok, tak i letos, uspořádali pro děti naší míst-
ní rybářské organizace dětský rybářský tábor. 
Tábora se zúčastnilo 22 dětí, z toho 4 děvčata, 
která jsme učili jak se chovat u vody, vše okolo 
rybaření, poznání ryb, živočichů a rostlin kolem 
vody a chování v přírodě.

Nejdůležitější bylo poznání ryb a vodních 
organismů, které lze potkat na našich řekách. 
Na poznání ryb a vodních organismů jsme 
použili odbornou literaturu, ale také se poda-
řilo pár ryb pro názornou ukázku nachytat, 
a to např. kapr obecný, cejn velký, ostroretka 

stěhovavá, hrouzek obecný, candát obecný, jelec 
tloušť, úhoř říční atd. 

Nedílnou součástí bylo dětem vysvětlit, naučit 
a vyzkoušet si rybolovné techniky, se kterými se 
mohou na našich vodách setkat, jako lov na po-
loženou, plavanou, přívlač i muškaření. Pro 
nepřízeň počasí jsme až v pátek pro děti při-
chystali rybářské závody. V týdnu při špatném 
počasí jsme děti vyzkoušeli z  teorie (rozpozná-
vání ryb, rybářský řád).

Nejlepším účastníkem se stal Sebastian No-
votný, který uhodl všechny otázky teorie a na-
chytal nejvíc ryb, a to v celkové délce 472 cm 
a v závěru o celkovém součtu 521 bodů. Závody 
jsme vyhlásili v pátek podvečer a všichni obdr-
želi nějakou hodnotnou cenu, které byly poříze-
ny za finančního přispění MO ČRS Týnec nad 
Sázavou, MŠMT a věcné dary v podobě velké-
ho množství hodnotných cen pro děti poskytly 
Dandyland, Mivardi, MikBaits a SÚS ČRS. 

Celým týdnem nás provázela celotáborová 
hra, která byla zaměřena na rybařinu z dob mi-
nulých, tak současnosti a budoucnosti. Každý 
den musely teamy splnit jeden z mnoha úkolů. 
Tento týden strávený s dětmi na řece Sázavě 

pokládám za úspěšný. Děti se naučily vše co se 
týká rybaření, tak chování se v přírodě a k pří-
rodě a rybářský řád, ale také si odpočinuly 
a užily zábavy. 

Přemysl Černušák,
Vedoucí mládeže MOČRS Týnec nad Sázavou

www.malirybaritynec.webnode.cz

Malí rybáři

	  

Dětský	  rybářský	  kroužek	  
  

Kde:  rybářská  chata  v  Kozlovicích    

Kdy:  poprvé	  27.	  9.	  2020	  a	  pak	  1	  x	  14	  dní	  v	  neděli	  	  

od	  	  15.00	  hod.	  

Kroužek  je  pořádán  pro  děti  ve  věku  5  –  14  let      

Kroužek  je  pro  děti  zcela  zdarma  

	  

www.malirybaritynec.webnode.cz	  
info:  Přemysl  Černušák  607  878  598,  rybarprema@seznam.cz  

Petrův	  zdar	  
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Letos jsme dlouho pomýšleli na putovní tábor, 
který by byl o něco drsnější než chození přes 
menší hory a častý pobyt v kempech. Zároveň 
začátek prázdnin uprostřed týdne lákal k pro-
dloužení tradičně týdenního putování na více 
dní. Po nedlouhém rozmýšlení padlo rozhodnu-
tí na Schladming a jeho okolí – Schladminské 
Taury a Dachstein.

Na obkroužení hřebenové túry na jedné straně 
a přechod náhorní plošiny na druhé straně údolí 
jsme si vyčlenili celkem 12 dní, zásoby na prv-
ních 6 dní jsme si nakupili ještě v Čechách 
a 1. července se v 11 lidech vydali vlakem směr 
Schladming. Jak se tento “výlet” líbil jednomu 

z našich skautů, si můžete přečíst na následují-
cích řádcích.

Den 1 – První den začal už před 5. hodi-
nou ráno a naplnila ho cesta do Tábora, Lince 
a Schladmingu. Potom, co jsme dorazili, jsme 
se rozhodli vynechat cestu do kempu, který le-

žel bokem, ale odpracovat si první část kopce. 
Museli jsme ale vyjít obří krpál s převýšením 
1000 m, za deště a se 20 kg na zádech. Následné 
táboření nebylo kvůli vlhku a nerovnému terénu 
žádný med, ale zvládli jsme to. Večeři jsme začali 
vařit už skoro za tmy. Když jsme spali, byla nám 
velká zima.

Den 2 – Ze začátku vypadal úžasně. Přechá-
zeli jsme skalnatý hřeben ve výšce okolo 2000 m 
od vrcholu Hochwurzen směrem k horskému 
jezeru a chatě Ignaz-Mattis. Cestu nám brzdilo 
několik sněhových polí, na které jsme si museli 
začít zvykat. Po několika hodinách začalo pršet. 
Na konci etapy u jezera jsme mohli spát v prázd-
né stodole, ale starší rozhodli, že ve stanech to 
bude lepší - a to byla chyba! Pršelo celou noc.

Den 3 – Probuzení není příjemné. Většina 
lidí má mokré oblečení. Mně bylo kvůli dobré 
pozici ve stanu teplo, ale jeden z našich skau-
tů má promočený spacák. Morálka klesá. Kvůli 

počasí, které slibuje 
další déšť, jsme si 
zkrátili dnešní trasu 
o polovinu a míříme 
jen k nejbližší chatě 
– Keinprechthütte. 
Na místě jsme si dali 
polévku, utábořili se 
v ohradě s kravami 
(se svolením míst-
ních) a nejmokřej-
šího skauta poslali 
spát a sušit do cha-
ty. Zbytek nás spal 
v stanech obklopen 
klinkáním kravských 
zvonců a občasným 
funěním krav čucha-

jících po našich dobrotách.
Den 4 – Ráno jsme konečně viděli slunce 

a i po zbytek dne bylo krásně. Šli jsme přechod 
dvou sedel, abychom dohnali ztrátu z před-
chozího dne. Pod průsmykem Gollingscharte 
jsme narazili na dlouhé sněhové pole, které nás 
zpomalilo, ale nezastavilo. Za sedlem klesáme 
na planinu Gollingwinkel – ohromný přírodní 
amfiteátr, který je ze stran obklopen vysokými 
hřebeny a otevírá se pouze na sever do údolí. 
Místo, kde spíme, je opravdu velmi krásné. Jsou 
zde přátelští koně, kteří v noci pádí okolo našich 
stanů.

Den 5 – Snídali jsme vydatnou pohankovou 
kaši a někteří slabší jedlíci šli napřed si dát ra-
ději kakao do chaty. Dnes jsme zvolili lehčí trasu 
přes vodopády, visuté mosty a jezero. Odpoledne 
jsme velmi dlouho hledali místo na stan ve sva-
hu okolo staré salaše zvané Neualm. Nakonec 
jsme museli slevit z požadavků na rovný terén 
i sucho. Odměnou nám byl dech beroucí západ 
slunce na okolních horách, který možná trumfl 
kempovací zážitek předchozího dne.

Den 6 – Ráno jsme se vydali zdolat poslední 

sedlo první etapy našeho puťáku. V sedle se ně-
kteří vydali pokořit nejvyšší vrchol naší výpravy 
– Kleine Wildstelle a jeho 2550 m nad mořem. 
Pak nás čekalo už jen klesání podél jezer a vo-
dopádů. Na konci jsme měli opět možnost se vy-
koupat a poobědvat na krásné pláži. Pak se zača-
lo zatahovat a my museli pospíchat dolů z kopce, 
přiblížit se zastávce autobusu, který chceme zítra 
chytit. Začalo pršet a my stále neměli postave-
né stany. Nakonec jsme je museli stavět v dešti 
a vařit večeři na zastávce, relativně v suchu. Snad 
bude zítra líp. K večeři bude opět něco s cambá-
nem (náš výraz pro tvrdý turistický salám), kte-
rého začínáme mít všichni plné zuby.

Den 7 – Ráno jsme si cestu do zkrátili autobu-
sem a zamířili doplnit zásoby na druhou půlku 
výpravy. S nově naplněnými batohy nás pak čekal 
obří kopec z vesnice Aich až k horským jezerům 
náhorní plošiny okolo ledovce Dachstein. Když 
jsme došli do cíle, vypadalo to zde majestátně 
- krásné místo u jezera s lavičkami, stoly a pří-
střeškem, kam jsme mohli složit batohy. K veče-
ru se začíná citelně ochlazovat.

Den 8 – Celou noc byla hrozná zima. Dnešní 
cesta nebyla výškově náročná, ale vzdálenost byla 
jiná pohádka. Někteří padali vyčerpáním. Bylo 
velké vedro. Odpoledne jsme dorazili k malé-
mu jezírku – plavali v něm černí mloci. Dnes se 
ve stanu skoro nespalo - každý spal někde mezi 
skalami pod širákem.

Den 9 – Dnes jsme pokračovali po hlavní ces-
tě přes náhorní plošinu Dachsteinu. Cesta byla 
příjemná a víceméně rovná. Po obědě jsme se 
rozdělili na dvě skupiny - jedna šla zdolat horu 
Niederer Ochsenkogel (2218 m nad mořem) 
a druhá šla hledat místo pro stany. Nakonec jsme 
ho našli... a lehli jsme si na mraveniště.

Den 10  –  Ráno jsme hned vyrazili dolů do ves-
nice Hallstatt. V místním kempu bylo dost lidí 
a hrozné vedro, vyrazili jsme proto na krásnou 
zelenou pláž u místního jezera Halstätter See. 
Večer pršelo, tak jsme se stáhli do kempu, udělali 
večeři, nabili mobily a šli do stanu. Později večer 
naštěstí pršet přestalo.

Den 11 –  Na předposlední den našeho puto-
vání vyšlo nevlídné počasí a déšť. Protože však 
nepršelo tak moc a my jsme na leccos zvyklí, vy-
dali jsme se na výlet do 10km vzdálené jeskyně 
a využili tak i tento den. V jeskyni nepršelo, jak 
jsme čekali, ale sucho ani teplo tam také nebylo. 
O to víc jsme ale ocenili večerní sluníčko, které 
vysvitlo.

Den 12 – Ráno jsme vstávali brzy, abychom 
stihli vlak. Díky naší rychlé chůzi jsme na nádra-
ží čekali ještě hodinu. Po čekání přijel vlak a vy-
jeli jsme směr Linec, Budějovice, Tábor a pak 
Praha nebo Týnec podle toho, kam každého jeho 
povinnosti vedou.

Hodnocení puťáku: 1-
PS: Příští rok už jim na špek neskočíme.... 

možná
Za oddíl TYSAN, Matyáš a Marek

skautské Alpy aneb jak nám mladší zase skočili na špek
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skautský tábor 2020

„Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem 
každého skauta.“ O tom, že tento zákon není na-
šemu oddílu cizí, se letos přesvědčila naše dru-
žina mladších skautů – „Mravenců.“

Plánovaná výprava s bratrským oddílem skau-
tů z Pyšel na chatu do Javorníků nám v před-
večer odjezdu nečekaně zkomplikovala nemoc 
našeho zdravotníka a hrozilo tak zrušení celé 
výpravy. Naštěstí se nás v této nejvyšší nouzi 
ujal zbytek oddílu TYSAN, který nás výjimeč-
ně přijal na svém táboře ve Vojkově, i když to 
znamenalo mnohem větší zápřah pro táborovou 
kuchyň, zdravotníka a celé vedení. Naplno se 
tak projevilo rčení, že v nouzi poznáš přítele.

Na Vojkov jsme dorazili o den později než 
zbytek oddílu (tedy v neděli 5. července) a hned 
jsme se vrhli na program. Naší letošní velkou 
hrou byla snaha mladších skautů zachránit pod 
vedením Cimrmaňanů (potomků slavného Járy 
Cimrmana) ufony, kterých se chtěli zmocnit zlí 
Muži v černém. Záchrana nebyla samozřejmě 
jen tak samo sebou, ale skauti všechny překážky 
překonali. Ukázalo se, že například nově vytvo-
řená Visegrádská šifra (česko-slovenský text 
zakódovaný slovenským křížem) nepředstavuje 
pro naše Mravence žádný problém. Na druhou 
stranu zachycení a rozluštění zprávy v morseov-
ce už dalo zabrat. Další dny nás čekal terénní 

závod na vlastnoručně vyrobených motokárách, 
což byla velká zábava, stejně jako vypouštění oc-
tových raket.

Po týdnu plném aktivit, ale i odpočinku 
v krásné přírodě jsme tábor zakončili zpěvem 
u táboráku a slibovými ohni. Po týdnu jsme 
se proto s táborem loučili neradi, ale tento 
rok nám bohužel více času nebylo souzeno. 
Skautský tábor se svou jedinečnou atmosfé-
rou je vyvrcholením skautského roku a velké 
díky patří celému oddílu TYSAN za to, že 
ho družina Mravenců mohla zažít, i když jen 
na týden.

Za družinu Mravenců, Peter

Hned po konci karantény naplánovaly naše 
skautky - Sovy první výlet, aby spolu strávily pár 

chvil – 20. června se vypravily do Zoo v Táboře:
Sraz jsme měly na vlakovém nádraží v 7.20 h. 

Vyrazily jsme do Čerčan, kde jsme přestoupily 
na vlak do Benešova a z Benešova pak do Tá-
bora. V Táboře jsme nastoupily na autobus 
a ten nás dovezl kousek od zoo. V zoo jsme vi-
děly spoustu zvířat. Na svačinu jsme se zasta-
vily v krásném dřevěném altánu a potom ještě 
v restauraci v zoo. Přestože nám celý den prše-
lo a chodily jsme s pláštěnkami, bylo to super 
a moc jsme si to užily. Cestou zpátky jsme se ješ-
tě zastavily v Táboře a šly do cukrárny a pak jsme 

si v parku zahrály Městečko Pallermo. Potom už 
nám jel vlak domů.

Družina Sov

Naše letošní tábory začaly 18. července, a přes-
tože měly být dva – jeden ve Vojkově a druhý 
v dalekých Javorníkách, museli jsme je nako-
nec spojit. O druhém táboru našich Mravenců 
(mladších skautů) se dozvíte v dalším článku. 
Za nás jen řekneme, že nám to vůbec nevadilo 
a všichni si to užívali.

Jako vždy se život na celém táboře točí kolem 
celotáborové hry. Pro ten větší z našich dvou 
spojených táborů letos celotáborovku vymýšlela 
jedna z vedoucích, Maruška. Nikdo nevěděl co 
očekávat, téma totiž bylo: “Trabantem napříč 
Afrikou". Pointou bylo, že každý den jsme na-
vštívili jeden stát a na jeho téma hráli nějakou 

hru. Na začátku tábora jsme obdrželi cestov-
ní pas, abychom mohli postupně navštívit tyto 
státy: Tunis, Libye, Súdán, Egypt, Somálsko, 
Etiopie, Keňa, Zambie, Zimbabwe, Botswana 
a Namibie.

Každý stát měl jeden z vedoucích, který vždy 
vymyslel hru. Každá hra byla jedinečná. Jednou 
jsme šli potokem s velikým papírovým Traban-
tem, někdy to byl šifrovací či hledací závod a jako 
plnění dalších úkolů jsme jeli na kolech do Vr-
chotových Janovic na skautskou základnu, kde 
nás čekala hra s tématem zdravověda. Také jsme 
v rámci celotáborové hry měli turnaj v ufobalu. 
Soutěžilo se v týmech, které se jmenovali Ugan-
da, E. T. N. A., Baoab, Turbo Turtle a Mekáči.

Jako vrchol tábora jsme poslední den šli na pří-
staviště k nedalekému rybníku, z kterého jsme 
se dopravili zpět do Evropy. Čekalo tam na nás 
překvapení (snídaně) – dostali jsme vafle se šle-
hačkou. Bylo to krásné, vše se odehrávalo při 
východu slunce i ten budíček ve 4 hodiny ráno 
za to stál.

Kromě celotáborové hry jsme si užívali skvělé 
jídlo od naší kuchařky Denči. Každé ráno jsme 
měli práce pro tábor, jehož naplní bylo přede-
vším dřevo, aby měla Denča na čem vařit. Ná-
sledně jsme pak měli družinové programy, při 
kterých jsme třeba slaňovali, vytvářeli korál-
ky z hlíny a také probíhali letecké dny (velký 
úklid). Odpoledne po poledním klidu pak byla 
vždy celotáborovka. Večer bylo na výběr z velmi 

zajímavých klubů. Skoro každý den bylo poví-
dání v hamakách, kde si kluci vytvořili vlastní  
5 patrový mrakodrap a vždy tam byla hromada 
zábavy. Pak jsme hráli deskové hry, zpívali, stříle-
li z luku i vzduchovky či měli klub koupání.

Hodně dětí letos dělalo vlastní slavnostní hra-
nici, aby mohly odslibovat na skauta či skautku.

Dokonce jednou naši skauti “přepadli” náš tá-
bor, takový nečekaný útok, který si ale všichni 
užili a také si vyzkoušeli, co by se mohlo stát. 
Všem se celotáborovka i celý tábor moc líbil a už 
se těšíme na další tábor 2021.

Za oddíl TYSAN, družina Sov 

z Javorníků na Vojkov

sovy v zOO

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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pro odpolední oddíly dětí hledáme instruktory z řad rodičů, studentů, všech kteří mají zájem o dobrovolnou práci s dětmi.  
Zájemcům zajistíme a uhradíme vyškolení, odborné semináře i další vzdělávání. 

Využijte příležitost absolvovat základní školení, které pořádá 9. – 11. 10. 2020 Středočeská krajská asociace sportu pro všechny  
„v domácím prostředí“, tj. v Týnci nad Sázavou. 

Bližší informace Vám podá V. Junová na telefonním čísle 723 726 848.

Odbor sportu pro všechny hledá instruktory 

Veřejnost bez ohledu na věk, výkonnost a zdravotní stav čeká bohatý program: 
•  jízda na ponících a projížďky na vozítkách segway, rybaření,  

fotbal, softball, taekwondoo, mölkky, kroket, trx, hasiči,  
•  sebeobrana, bludiště, hamaky, lukostřelba, slackline, šlapačky/pedala, dvojlyže, 

woodball, disc golf, boccia/petanque, kanoistika,  
rafting, orientační závod rodin, střelba ze vzduchovky,   
„půjčovna“ sportovního náčiní 

•  NOVINKY – zametač a lovec světla
•  občerstvení v BISTRO-BUSU v Náklí  

a blízkých restauracích

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

SPORTUJ S NÁMI V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Z POVĚŘENÍ STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY  

POŘÁDÁ ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY TJ TÝNEC NAD SÁZAVOU Z. S.  
A ZDRAVÉ MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

DEN POHYBU 
A ZDRAVÍ

Více informací naleznete  
na www.mestotynec.cz   
f tyneckevlneni

Přijďte si zkusit známé i neznámé sporty a sportovní aktivity  
a podívat se na vystoupení sportovních oddílů z Týnce nad Sázavou 

v pondělí 28. 9. 2020  
od 13.00 do 18.00 hodin v Týnci nad Sázavou – Náklí

Středočeská krajská  
asociace sportu  

pro všechny 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Předposlední sobota v červnu je pro TJ Zbo-
řený Kostelec ve znamení sportovního zápolení, 
a nebylo tomu jinak ani letos. Tentokrát jsme 
se sešli k poměření dovedností v pěti disciplí-
nách – nohejbal, stolní tenis, hod na koš, střelba 
na branku a nesměl chybět ani volejbal. Opět 
jsme zkoušeli své umění ve smíšených dvojicích, 
akorát účast byla letos trochu slabší.  

Odvahu přihlásit se do náročného pětiboje 
našly tři dvojice, které hrály systém každý s ka-
ždým a nedaly si nic zadarmo. K vidění byly 
dlouhé zajímavé výměny, dramatické rozstřely 
a každý si při sportovním zápolení přišel na své. 
I přihlížející diváci se dost bavili. Za své výko-
ny si všichni soutěžící zasloužili nejen potlesk 
od diváků, ale především místo na stupních ví-

tězů, ze kterého měli všichni radost.
O čtrnáct dní později, v sobotu 4. července 

2020, jsme si opět dali dostaveníčko v koste-
lecké sokolovně. Tentokrát byly na pořadu dne 
volejbalové debly. Opět se hrály ve smíšených 
dvojicích, akorát ve větším počtu. Pět dvojic se 
utkalo každý s každým, a tak jsme měli skoro 
na celý den o zábavu postaráno. A nutno říct, že 
jsme se opravdu dost pobavili.  

Už od úvodních výměn bylo znát, že jsme přes 
koronavirovou pauzu volejbal hrát nezapomněli 
a hráli jsme jej s velkou chutí. I když se jednot-
livé sety hrály jen do patnácti bodů, tak jsme se 
při výměnách dost zapotili a nevypustili žádný 
míč. Přestože o výsledky nám moc nešlo, tak 
každý se chtěl vytáhnout a soupeři nedat nic 
zadarmo. Radost ze hry čišela z každého z nás 

a turnaj jsme si všichni moc užívali.  
Největší radost nám nakonec udělal fakt, že 

jsme měli možnost pětiboj a volejbalové debly 
vůbec uspořádat, mohli se zase po čase sejít 
a probrat naše sportovní i všední zážitky. A že 
jich bylo. 

Během srpna jsme vyjeli také na volejbalo-
vé smíšenky 4+2 do Krhanic a na Memoriál 
Marka Šupky – Popovické sako 2020. Jak jsme 
dopadli, si budete moct přečíst v dalším vydání 
TL.

Před samotným začátkem sezóny bychom ješ-
tě rádi zavítali koncem září na turnaj smíšenek 
4+2 Čerčanská šavle a pak hurá na mistrovské 
zápasy Okresního poháru mixů.  

Nadšenci z Kostelce

pětiboj a volejbalové debly ve zbořeném Kostelci

Po dlouhé nucené pauze jsme se již nemohli 
dočkat druhé červnové soboty. Ta je pro týnecké 
volejbalisty ve znamení tradičního Memoriálu 
Miroslava Kaliny. Na čtyřiadvacátý ročník přijali 
pozvání dva týmy z Benešova a hráči z Těptína. 
Tato družstva jsme doplnili z vlastních řad o dva 
mančafty. A tak na zajímavý turnaj bylo zaděláno.

Úvodní klání obstaral Týnec A proti Benešovu 
A, který Memoriál pojal jako přípravu na dru-
hou ligu. V prvním setu rozdíl mezi týmy moc 
znát nebyl. Od prvních výměn se hrál vyrovnaný 
volejbal a my jsme s Benešovem drželi krok až 
do samotné koncovky. V té měli více štěstí hosté 
a vyhráli těsně 23:25. 

Naše béčko se do hry dostalo až ve třetím 
dějství a začalo rovněž s benešovským áčkem. 
Ani naši sparingpartneři ovšem na hosty ne-

stačili a podlehli 
stejně jako áčko 0:2 
na sety.  

Náladu jsme si moc 
nevylepšili ani v ná-
sledujících duelech. 
Áčko šlo poměřit síly 
s béčkem Benešova 
a po špatném úvodu 
dohánělo do konce 
setu manko pěti bodů 
ze začátku utkání. 
Lepší to nebylo ani 

ve druhém klání a po podobném průběhu marně 
hledalo účinný recept na benešovské volejbalisty.

Jako přes kopírák opakoval své výkony i náš 
druhý tým. Proti dobře hrajícímu Těptínu se rov-
něž těžko prosazoval na síti a postupně sledoval, 
jak hráči Těptína míří za zaslouženým vítěz-
stvím. Dílčí úspěch Týnec zaznamenal až ve „tře-
tím kole“. Nejprve sice Týnec A neuspěl ani 
ve svém třetím pokusu. Tentokrát proti Těptínu 
podlehl 0:2. Lépe se dařilo Týnci B. 

Ten nastoupil  proti Benešovu B. Po matném 
začátku se béčko chytlo na jedné výměně za sta-
vu 7:10 a od té doby šel výkon Týnce nahoru. 
Odměnou nám byla celkem přesvědčivá výhra 
25:14. Radost nám vydržela jen do koncovky ná-
sledující sady, kdy se štěstí přiklonilo na stranu 
soupeře.  

Boje o přední příčky už byly tedy bez nás. První 
místo si zasloužil Benešov A, který zvládl „finá-
le“ s Těptínem. Bronzový stupínek si vybojoval 
Benešov B. Na týnecká družstva, tak zbyl zápas 
o čest, ve kterém béčku stačil uhrát set k celko-
vému čtvrtému místu. To mu ovšem nevyšlo, 
a tak se z místa pod stupni vítězů radoval nako-
nec Týnec A. 

I když se nám letos tolik nezadařilo, tak jsme 
si turnaj užili a byli především rádi, že jsme si 
mohli zas po dlouhé pauze zahrát.  

Za VK Týnec nad Sázavou, Jaromír Kuchta

Memoriál Miroslava Kaliny 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU
pořádá 56. ročník dálkového pochodu

v sobotu 12. září 2020
Přes čtyři zámky

TRASY:  
 8 km  Týnec – Na vrších – Týnec

15 km  Týnec – Na vrších – Zbořený Kostelec – Barochov – Ledce – Týnec

27 km   Týnec – Panská skála – Kamenice – Ládví – Babice – Barochov  
– Ledce – Týnec

35 km  Týnec – Panská skála – Kamenice – Mokřany – Vysoká Lhota  
– Nespeky – Týnec

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

START: Týnec nad Sázavou, turistické centrum Bisport
 7:00 – 10:00 hodin. Trasa 50 km do 8:30 hodin.

STARTOVNÉ: 20 Kč děti od 6-ti do 15-ti let 10 Kč

OBČERSTVENÍ: na trasách z vlastních zásob, v restauracích

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

ODMĚNA: upomínkový diplom a dobrý pocit, že jste udělali něco pro sebe

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

CÍL: v místě startu do 19:00 hodin

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

INFORMACE: Milan Šípek, Sadová 129, 257 41 Týnec nad Sázavou
 telefon: 317 701 765, 737 712 807
e-mail:  jarka.rakova@email.cz
 www.ivv.kct.cz

Dětské	  rybářské	  závody	  

	  

Kde:  na  řece  Sázavě  v  Náklí  ze  strany  pod          

Farským  kopcem  od  mlýna	  	  

Kdy:	  12.9.2020	  
začátek  závodu  v	  7:00  děti  si  budou  losovat  místa  k  rybolovu,    
proto  ideálně  se  dostavte  6:30  na  místo  ať  si  zavčasu  vylosujete    
pozici  k  závodění  a  nachystáte  si  vše  potřebné.  

    

www.malirybaritynec.webnode.cz	  
info:  Přemysl  Černušák,  mob.  +420  607  878  598,  rybarprema@seznam.cz  

Petrův	  zdar  

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

VODA, SUCHO, 
KLIMA

BESEDA S EXPERTEM NA EKOLOGII  
A ZMĚNU KLIMATU

RNDr. Viktorem Třebickým, Ph.D

AKTUÁLNÍ SOUVISLOSTI GLOBÁLNÍ  
ZMĚNY KLIMATU, KTERÁ SE DOTÝKÁ  
NÁS VŠECH – A CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT. 

16. 9. 2020 od 17.00 hod.

ZASEDACÍ MÍSTNOST MěÚ 
TÝNEC NAD SÁZAVOU
V souvislosti se změnou klimatu se Česká republika potýká 
s dlouhodobým suchem, přívalovými dešti, povodněmi, 
nedostatkem sněhu a dalšími jevy. Jaké jsou příčiny a jaké 
možnosti řešení? Jak lépe hospodařit s vodou, jak čelit 
suchu a co pro to může udělat každý z nás? Jaké opatření 
můžeme udělat v našich obydlích a městech.

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

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

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

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

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

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

Dětské  
rybářské  
závody

Kde:  na řece Sázavě v Náklí ze strany pod 
Farským kopcem od mlýna 

Kdy:  12. 9. 2020 
začátek závodu v 7:00 děti si budou 
losovat místa k rybolovu, proto ideálně 
se dostavte 6:30 na místo ať si zavčasu 
vylosujete pozici k závodění a nachys-
táte si vše potřebné.

www.malirybaritynec.webnode.cz
info: Přemysl Černušák,  

mob. +420 607 878 598,  
rybarprema@seznam.cz

Petrův zdar
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24. 9. 2020 Stanislav Šípek, Jan Jiráň 
 Týnec a okolí ve staré fotografii
15. 10. 2020 Mgr. Martin Šejbl, DiS.  
 Architektura města Týnce – plány a skutečnost
19. 11. 2020 Jakub Džurný  
 Posázavský Pacifik v proměnách času
10. 12. 2020 Jan Krejčí 
 Na cestě po Beringii – Britská kolumbie, Yukon a Aljaška
14. 1. 2021 Ing. Ladislav Žížala  
 Malíři Týnecka
11. 2. 2021 František Hruška  
 Jawa ve staré fotografii
11. 3. 2021 PhDr. Tomáš Zouzal  
 Jak sestavit rodokmen

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

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PŘEDNÁŠKY
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PDF v tiskové kvalitě, CMYK, obrazová data v min. rozlišení 300dpi – maximální kvalita obrázků,  
při dodání podkladů v Ai musí být texty v křivkách.  

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

a   
1/1 celostrana
192 x 272 mm 

4 356 Kč
(50% sleVa 2 178 Kč)

b   
1/2 strany

192 x 134 mm 
2 420 Kč

(50% sleVa 1 210 Kč)

b   
1/2 strany

94 x 272 mm 
2 420 Kč

(50% sleVa 1 210 Kč)

c   
1/3 strany

134 x 87 mm 
1 694 Kč

(50% sleVa 847 Kč)
řádková inzerce
cena za 1 řádek

242 Kč
(50% sleVa 121 Kč)

d   
1/4 strany

94 x 134 mm 
1 331 Kč

(50% sleVa 666 Kč)

e   
1/8 strany

65 x 95 mm 
726 Kč

(50% sleVa 363 Kč)

ForMáty a ceny inzerce
Občané a podnikatelé v Týnci nad sázavou mají sleVU 50% 

radnice@mestotynec.czsvé příspěvky můžete zasílat na:          

týnecké listy
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Kalendář akcíTýnecko
září
11. 9. OSM EUR NA HODINU 19:00
Osm eur na hodinu je zběsilá komedie o sobectví i štědrosti.  Jacques a Laurence, bohatý buržoazní pár středního věku, zaměstnává na černo 
podivnou paní na úklid. Rosa je hotová nešťastnice: nejenže se nechá vykořisťovat svými „zaměstnavateli“ a stará se o svého přítele, který se 
od ní nechá živit, ale každý den se jí přihodí nějaký malér. Jednou ztratí telefon, podruhé si zablokuje krk, třetí den krvácí z nosu… Řízením 
osudu se ta smůla přenese na Jacqua s Laurence, kteří se rozhodnou udělat cokoli, aby Rosu a především sebe zachránili od podivného 
prokletí. Nutno zmínit, že Rosa je ve skutečnosti muž – transvestita. Proč vlastně pomáháme druhým, pakliže nejde o náš vlastní prospěch? 
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová / Daniela Šinkorová, Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček. Vstupenky 
v předprodeji v Informačním centru Týnec (775 290 032, ic@centrumtynec.cz) nebo na www.ticket-art.cz.  
Cena vstupenky 440,-. Místo konání: Hotel Týnec – Společenské centrum.
12. 9. PŘES ČTYŘI ZÁMKY - 56. ročník pochodu 7:00
Start: Bisport s.r.o., Týnec nad Sázavou. Čas startu: 7.00-10.00, trasy: 8, 17, 27, 35, 50km. Pořadatel: KČT Týnec nad Sázavou
12. 9. HONBA ZA POKLADEM 14:00
Zveme Vás na soutěž pro děti za účasti dospěláka - Honba za pokladem. Pořadatel: Osadní výbor Chrást – sídliště a příznivci,  
Místo konání akce: Chrást – sídliště "u altánu"
16. 9. VODA, SUCHO, KLIMA 17:00
Aktuální souvislosti globální změny klimatu, která se dotýká nás všech – a co s tím můžeme dělat. Beseda s expertem na ekologii a změnu 
klimatu – RNDr. Viktorem Třebickým, Ph.D. Zasedací místnost MěÚ Týnec nad Sázavou. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.
24. 9. TÝNEC NAD SÁZAVOU A OKOLÍ VE STARÉ FOTOGRAFII 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku Stanislava Šípka a Jana Jiráně. Přednáška se koná tradičně 
ve čtvrtek od 17.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.  
Pořadatel: Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou
26. 9. KELTSKÝ VEČER 16:00
Irská, keltská, rocková i populární hudba - Cowentina, Alison, Hekelén Tekelén, Lufft, irské tance s výukou  
– Wild Rose, Symple Dance; Pořadatel Hrad Týnec a Město Týnec nad Sázavou
27. 9. VÁCLAVSKÁ 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. Vstupné 50 Kč.
28. 9. DEN POHYBU A ZDRAVÍ 13:00
Desátý ročník úspěšné, sportovně zaměřené akce, kde si účastníci mohou zkusit známé i neznámé sporty a sportovní aktivity, podívat se 
na vystoupení sportovních oddílů a získat užitečné informace z oblasti zdravého životního stylu. Akce je určená nejširší veřejnosti, bez 
rozdílu věku a výkonnosti, vhodná je i pro handicapované osoby. Projížďky na vozítkách seqway. Místo konání: Týnec nad Sázavou – Náklí.  
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a mládež do 15 let vstup zdarma. Pořadatel: Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s.,  
město Týnec nad Sázavou.
30. 9. 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

říJen
3. 10. 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 
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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 Kč, 
na místě 290 Kč v Informačním centru Týnec, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz. Místo konání: Hotel Týnec – Společenské centrum.
7. 10.  DEN ZEMĚ 8:30
Zdravé město Týnec Vás zve na IV. ročník akce Den Země, který se uskuteční ve středu 7. 10. 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.
10. 10. KEKS 21:00
Pořadatel KEKS. Místo konání: Společenské centrum Týnec nad Sázavou. Vstup: 200 Kč
10. 10. MUZEJNÍ NOC 17:00
17.00 Pohádka pro děti – Naše divadlo– Řecké báje, Hrají: Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček (autogramiáda), 18.30 N. V. Gogol: Bláznovy 
zápisky, Hraje: Jan Přeučil, Režie: Jaroslav Gillar. Pořadatel Hrad Týnec a Město Týnec nad Sázavou 
15. 10. ARCHITEKTURA MĚSTA TÝNEC – PLÁNY A SKUTEČNOST 17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Martina Šejbla, DiS. Přednáška se koná tradičně ve čtvrtek 
od 17:30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena. Pořadatel: Vlastivědný spolek 
Týnce nad Sázavou
16. 10. KONCERT FILMOVÉ HUDBY 19:00
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka zahajuje novou sezónu koncertním turné, během kterého navštíví se svým úspěšným Koncertem 
filmové hudby několik českých měst. Zazní nejen skladby, které orchestr provází od jeho vzniku v roce 2016 – například melodie z filmu 
Rocky, populárního seriálu Hra o trůny či špionážní filmové série Mission Impossible. Uslyšíte ale i soundtracky dobrodružných filmů 
Indiana Jones, Sedm statečných... Melodie z filmů Pearl Harbor nebo Piráti z Karibiku, jejichž autorem je jeden z nejvyhledávanějších 
skladatelů současnosti – Hans Zimmer. Mladé diváky jistě potěší melodie z filmové série o Harrym Potterovi nebo Madagascar.  
Místo konání: Hotel Týnec – Společenské centrum, Vstupné: 250 Kč, Délka koncertu: 2x 45 minut (s přestávkou)
23. 10. OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OBČANŮ MĚSTA A DÁRCŮ KRVE 17:00
Velká zasedací síň Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Slavnostní ocenění Významných občanů města a dobrovolných dárců krve, 
hudební program. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.
24. 10. POSVÍCENSKÁ DISKOTÉKA 21:00
Tradiční Posvícenská diskotéka. Informace sledujte na facebooku Hotelu Týnec. Pořadatel ALTUM HR, s.r.o. Vstupné 100 Kč. Hrát bude 
DJ Pála a Kučer
24.-25.10. POSVÍCENÍ
Prostory okolo Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Pouť, prodejní výstava domácích zvířat, stánkový prodej. Zahrádkářská výstava 
v prostorách MěÚ Týnec. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou  

listoPad 2020
2. 11. FANTASTICKÁ ŽENA - PŘESUNUTO NA 21. 1. 2021 19:00
Současná komedie úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by měla mít ideální partnerka. Jedná 
se o příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická žena, která se jim 
zčistajasna objeví v bytě. Jak to spolu může souviset? Nechte se překvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co si přejete... Hrají: Diana Šoltýsová 
/ Patricie Solaříková, Ondřej Volejník / Václav Krátký, Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna. Místo konání: Hotel Týnec – Společenské 
centrum, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz. Předprodej lístků na  www.ticket-art.cz nebo v Informačním centru Týnec. Vstupné 370,-
6. 11. PODZIMNÍ KONCERT – LENKA FILIPOVÁ 19:00
Město Týnec nad Sázavou Vás zve na podzimní koncert LENKA FILIPOVÁ a smyčcový oktet Brno Strings v pátek 6. 11. od 19 hodin 
ve Společenském centru Týnec. Vstupné 400 Kč. Závazné rezervace vstupenek od 1. 7. 2020, Turistické informační centrum Týnec, 
775 290 032, ic@centrumtynec.cz. Místo konání: Hotel Týnec – Společenské centrum. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
11. 11. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD  
Akce pro celou rodinu, tradiční Svatomartinský lampionový průvod spojený s kulturním programem na podiu v zahradě Hotelu Týnec 
a opékáním buřtů, vstupné 30 Kč osoba. Místo konání akce: hotel Týnec. Pořadatel akce: Mateřské centrum Motýlek.
21. 11. DISKO 21:00
DJ Hovorka – moderátor rádia Kiss. Vstupné 100 Kč. Místo konání: Hotel Týnec – Společenské centrum. Pořadatel. ALTUM HR, s.r.o.
28. 11. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 16:00
Před obchodním domem Hruška v Týnci nad Sázavou. Tradiční zahájení adventního času rozsvícením vánočního stromu. Vystoupení dětí 
z MŠ a ZŠ Týnec nad Sázavou, živá hudba. Program od 16.00 hodin, v 17.00 hod. rozsvícení stromu. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. 
29. 11. ADVENT NA HRADĚ V TÝNCI 14:00
Minitržiště, prohlídka hradu, výstava umělců Posázaví. V 15:00 vernisáž výstavy umělců Posázaví. 17:00 koncert – skupina Slowhand

poděkování a blahopřání uveřejňujeme zDArMA

své příspěvky můžete zasílat na:          radnice@mestotynec.cz
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Uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

TýneCKýCH lIsTŮ 

je v pátek 25. září 2020. 

Tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

TýneCKýCH lIsTŮ
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TIME
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TIME

PARTY
TIME

POŘÁDÁNÍ NAROZENINOVÝCH OSLAV

NAVRHNEME    PŘIPRAVÍME    ZAŘÍDÍME  

UPEČEME    UVAŘÍME    PŘIVEZEME    NAZDOBÍME 

sladké a slané občerstvení

široká nabídka narozeninových témat
(pro holčičky i kluky, ale i pro dospělé)

grafický design a tisk narozeninových  
pozvánek a tiskovin na oslavu

výzdoba podle vybraného tématu 

606 052 299         organizujemeparty@gmail.com

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 8. 10. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé  
/nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, 
vysoká užitkovost/, kohoutci

ProdeJ CHoVNÉ drŮBeŽe
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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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Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

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

ZÁMEČNICTVÍ, 
NÁSTROJÁŘSTVÍ

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

Petr Batha, Čakovice 81, Tel.: 604 744 865
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Lenka Filipová
a smyčcový oktet Brno Strings  
pátek 6. 11. 2020 od 19 hodin

Společenské centrum Týnec

váS zve  
na podzimní koncerT

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

závazné rezervace vstupenek od 1. 7. 2020:  
Turistické informační centrum Týnec 
Klusáčkova 2, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

vstupné 400 kč

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


