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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
naše děti zasedly do škol-

ních lavic. Chtěl bych jim 
popřát úspěšný školný rok, 
plný nových vědomos-
tí a dovedností. Udělej-
me vše pro to, aby mohly 
strávit školní rok ve ško-
le! Dodržujme nařízená 
opatření a zvažme mož-

nost využít nabídky na očkování.
V Týneckých listech si můžete přečíst 

o prázdninovém dění na hradě a v muzeu, 
jak pokračují práce na projektech zvelebu-
jících naše město, a také o nasazení našich 
hasičů, kteří měli plné ruce práce při od-
klízení následků způsobených nepříznivým 
počasím.

Snažíme se Vás informovat o dění ve městě 
i práci na radnici. Prosím Vás v tom o spolu-
práci. Sdílejte s námi, jak vidíte rozvoj města. 
Rádi si vyslechneme Vaše podněty a udělá-
me co je v našich silách. Samozřejmě, přijí-
máme i kritiku, nejlépe s návrhem řešení A. 

Můžete nám to říct i osobně. V září pro-
běhnou čtyři setkání s veřejností v místních 
částech a v Týnci. A určitě si nenechte ujít 
14. 9. veřejné fórum. Důležité setkání, kde 
Vy stanovíte 10 priorit pro naše město. 

Také bych rád připomněl volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR, které se 
uskuteční 8. a 9. října. Každý z nás může 
svým hlasem ovlivnit, jak a pro koho budou 
naši politici pracovat. Nebuďte lhostejní, 
buďte zodpovědní. Lhostejnost se totiž his-
toricky nevyplácí. Váš hlas je důležitý. Přijďte 
k volbám!

Klidný, slunečný a pestrobarevný podzim 
přeje

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Proběhla schůzka s ředitelkami školy, školky 
a jídelny. Kromě údajů o čerpání rozpočtů se 
řešila příprava na nový školní rok a prázd-
ninové opravy. Ve škole na Komenského 
budou vymalované vestibuly a ve třídách 
proběhne výměna starého obložení stěn. 
Na Benešovské bude nové osvětlení ve tří-
dách, proběhne výměna části nábytku a sjed-
nocení dlažby před vstupem. Školní jídelna 
nakoupí nový sporák a vymění nerezové pul-
ty u výdeje. Ve školce proběhnou akustické 
úpravy v umývárnách a malování.

Probíhá příprava na převod vlastnictví bu-
dovy Hotelu Týnec. Koncem září by již bu-
dova měla být ve vlastnictví města a zároveň 
by měla zahájit činnost servisní organizace 
Kulturní centrum Týnec.
Proběhla schůzka s Ředitelstvím silnic a dál-
nic. Jednalo se o přípravě stavby odpočívky 
Dunávice na D3. Město má k záměru zásad-
ní připomínky. Schůzky se účastnili i staros-
tové sousedních obcí.
Je dokončena projektová dokumentace 
na generální opravu domů s pečovatelskou 
službou. U obou domů proběhne výměna 
oken, oprava balkonů a bude provedena nová 
fasáda. U domu 525 proběhne ještě výměna 
střechy. Vše bude probíhat postupně dle fi-
nančních možností města. Výměna střechy 
by měla proběhnout v roce 2022. 

Realizace projektů:
 Pokračují práce na stavbě nového chodníku 
do Podělus. Stavba běží podle plánu, dokon-
čení předpokládáme do konce roku 2021.
 V rámci projektování vodovodu v Pece-
radech, Kostelci a vodovodu a kanalizace 
v Krusičanech probíhá dotazníkové šetření 
o zájmu na připojení. Je důležité zaslat od-
povědní dotazník na radnici.
 Městu byla předána nová cisterna pro zása-
hovou jednotku hasičů. Jakmile se dokončí 

úřední formality, vozidlo bude moci vyrazit 
k zásahu.
 Před dokončením je oprava chodníku 
u domů 409-412.
 Byla zahájena stavba workoutového hřiště 
na Farském kopci. Dokončena bude koncem 
října.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  se společností 4soft, s.r.o. na renovaci školní 

asfaltové plochy v základní škole Komen-
ského. Cena díla je 842 025 Kč s DPH.

•  se společností PESMEN-SPORT s.r.o. 
na dodávku dělící opony s elektropohonem 
pro sportovní halu v Týnci nad Sázavou 
za 133 277 Kč s DPH.

•  se společností DS-DRYWALL s.r.o. 
na rekonstrukci školní kuchyně MŠ 
za 1 087 090 Kč s DPH.

•  se společností SPORTOVNÍ PODLAHY 
ZLÍN, s.r.o. na rekonstrukci školní tělo-
cvičny a nářaďovny ve škole na Benešovské 
ulici za 1 129 869 Kč s DPH.

•  se společností Votická stavební spol. s r. o. 
na rekonstrukci sociálních zařízení ve škole 
na Benešovské za 1 607 117 Kč s DPH.

•  se společností B E S s.r.o. na obnovu 
místních komunikací ve starém Týnci 
za 13 145 703 Kč s DPH.
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Tornádo na 
jižní Moravě 

Na Jižní Moravě se na konci června sta-
la tragédie téměř apokalyptických rozměrů, 
která zasáhla přímo či nepřímo tisíce lidí 
hlavně na Břeclavsku a Hodonínsku, ale také 
na Ústecku. Způsobila obrovské škody, a to 
nejen materiální. Mezi obyvateli se vzedmula 
obrovská vlna solidarity. I město Týnec nad 
Sázavou se připojilo. Rada města schválila 
pro obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mi-
kulčice, Lužice a Stebno mimořádný finanč-
ní dar na obnovu majetku ve výši 20 000 Kč 
pro každou obec. Finanční dary byly zaslány 
na transparentní účty příslušných obecních 
úřadů.

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta

Byly poskytnuty dary:
•  osadnímu výboru Krusičany 9 000 Kč 

na akci pro děti – rozloučení s prázdninami 
a na mikulášskou besídku.

•  obci Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulči-
ce, Lužice a Stebno – každé obci 20 000 Kč 
na obnovu majetku zničeného živelnou 
událostí.

Rada schválila rozpočtové opatření - drobné 
úpravy rozpočtu města
Rada stanovila školné na školní rok 
2021/2022 v Mateřské škole Týnec nad Sá-
zavou ve výši 500 Kč/měsíc. Děti, které plní 
povinné předškolní vzdělávání jsou od úpla-
ty osvobozeny.

Dne 30. června 2021 se uskutečnilo v Jílo-
vém u Prahy jednání ve věci přípravy dálnice 
D3 na území Středočeského kraje za účasti 
statutárních zástupců dotčených měst a obcí, 
zástupců Krajského úřadu Středočeského kra-
je, Ministerstva dopravy (MD) a Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD).

V současné době se řeší tzv. „západní“ kori-
dor dálnice D3, který má vést přes Posázaví 
a měl by být „přijatelnější“ z důvodu méně vý-
znamných negativních vlivů na veřejné zdraví 
než koridor „východní“. 

Za město Týnec nad Sázavou se jedná-
ní účastnil místostarosta Petr Znamenáček. 
„Umístění tělesa dálnice D3 není ze strany města 
Týnec nad Sázavou rozporováno, ale jsme roz-
hodně proti neočekávanému plánu výstavby velké 

„odpočívky Dunávice“, která by měla, dle našeho 
názoru, zásadní negativní dopady na občany re-
gionu a také na životní prostředí,“ řekl místosta-
rosta Petr Znamenáček. „ŘSD vzalo na vědomí 
náš nesouhlas,“ dodal. 

Pro získání ucelených informací, vztahujících 
se k ”odpočívce Dunávice“, došlo z iniciativy 
vedení města dne 9. 8. 2021 k dalšímu jednání, 
kam byli pozváni zástupci ŘSD a projektové 
společnosti Pragoprojekt, a.s., která projekt 
dálnice D3 připravuje. Jelikož se problemati-
ka týká většího územního celku, byli přizvaní 
i starostové obcí sdružených v mikroregionu 
Týnecko – Svazek obcí (Bukovany, Krhanice, 

Chrášťany, Lešany, Chářovice). Výsledkem 
jednání byla živá diskuze, opět s výsledkem, že 
odpočívka není v našem regionu žádoucí (hlu-
kové a světelné negativní vlivy na okolí, dopad 
na životní prostředí, zdroje pitné vody, možný 
nežádoucí tranzit nákladní dopravy od ”odpo-
čívky Dunávice“, přes město Týnec nad Sáza-
vou ke skladům v jižní části Prahy a Říčan).

Na podzim 2021 by měla být zpracována 
dokumentace vlivů na životní prostředí (EIA) 
předmětné odpočívky. V následném procesu 
EIA bude mít město Týnec nad Sázavou mož-
nost materiál připomínkovat. 
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příprava dálnice D3

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

čtvrtek 30. 9. 2021 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Týnec nad Sázavou

pro Chrást nad Sázavou – osada a Týnec nad Sázavou

„Přijďte se zeptat, co Vás zajímá. Představíme 
Vám projekty, na kterých pracujeme.“

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

Zveme Vás na

středa 29. 9. 2021 od 18:00 hod.
v LUNA BARu

Diskuse občanů za účasti Osadního výboru 
Chrást nad Sázavou – sídliště

čtvrtek 23. 9. 2021 od 18:00 hod.
kabiny na hřišti v Čakovicích

Diskuse občanů za účasti Osadního výboru Čakovice

středa 22. 9. 2021 od 18:00 hod.
v obecním domku v Podělusích

Diskuse občanů za účasti Osadního výboru Podělusy
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Kde seženete pomoc, kde se najíte, kam 
k lékaři, kam zavolat. To vše se prostřednic-
tvím mobilního rozhlasu dozvíte. V rámci 
této služby jste prostřednictvím e-mailu či 
SMS zpráv informovaní o všem podstatném. 

Registrujte se na webové stránce mestotynec.
mobilnirozhlas.cz. Registrační formulář je 
k dispozici i v podatelně městského úřadu.

MObIlnÍ rOzhlas v TelefOnu
• Stáhněte aplikaci pro Android nebo iOS.
•  Otevřete aplikaci a vyberte lokalitu - Týnec 

nad Sázavou.
•  Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné 

Váš kontakt přiřadit k aplikaci.
•  A to je vše! Můžete začít využívat všechny 

funkce v aplikaci.

užITečné funKce aplIKace  
MObIlnÍ rOzhlas:
•  Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplika-

ce najdete zprávy z úřadu - aktuality, infor-
mace z úřední desky, stejně jako rozcestník 
do dalších sekcí aplikace.

•  Více bezpečí: Při krizových situacích ocení-
te SMS nebo hlasové zprávy, které Vás bu-

dou včas a přesně informovat nejen o hro-
zícím nebezpečí - povodně, vichřice, náledí, 
ale i odstávkách vody, elektřiny, plynu, uza-
vírkách apod.

•  Zmapujto: Pomocí aplikace můžete hlásit 
černé skládky, poničený majetek, nesvítící 
lampu, výmol na silnici, hledat ztracené věci, 
ale i zatoulaná zvířata. Vítány jsou i pozitiv-
ní a pochvalné fotohlášky - například pove-
dená rekonstrukce, opravený chodník nebo 
hezká vánoční výzdoba.

•  Informace o místě Vašeho bydliště: V této 
sekci najdete demografické, geografické 
a historické údaje, stejně jako fotogale-
rii z kulturních či jiných aktivit, kontakty 
a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajíma-
vější aktivity a výlety v okolí. U každého 
tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, ote-
vírací dobu a případně vstupné. Už si nebu-
dete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.
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Mobilní rozhlas informuje hned

Volby do Poslanecké sněmovny se konají 
ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14:00 
hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 
2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování probíhá na území České republi-
ky ve 14 volebních krajích.  Hlasuje se  i v za-
hraničí na zastupitelských a konzulárních 
úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. 

Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský 
průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb 
v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném 
obdobném zařízení. Voličem je občan České 
republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovr-
ší věku 18 let. 

Více informací najdete na webových strán-
kách Ministerstva vnitra České republiky.
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volby v Týnci nad sázavou – říjen 2021

Na konci června 2021 se uskutečnilo veřej-
né setkání, na němž byla představena první 
(analytická) část strategie pro hospodaření 
s vodou. Cílem strategie je navrhnout řešení 
a možnosti, jak šetrně nakládat s dešťovou 
vodou i jak zvýšit odolnost území města vůči 
extrémům počasí. Zpracovatelem strategie je 
firma Sweco Hydroprojekt a.s. Současně se 
začalo pracovat na druhé (návrhové) části, 

jejíž součástí budou konkrétní opatření jak 
hospodařit s dešťovou vodou a jak zamezit 
odvodu pouze do kanalizace.

Věra Velková, vedoucí projektového řízení

setkání s veřejností – Kam s „dešťovkou“? 

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu

Po několika neúspěšných snahách o zís-
kání dotace na novou cisternu to na konci 
roku 2019 vyšlo a Jednotka požární ochrany 
Týnec nad Sázavou - Pecerady uspěla jako 
žadatel o dotaci na novou cisternovou auto-
mobilovou stříkačku. Na cisternu jsme dostali 
dotaci z Ministerstva vnitra – Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR a Středočeského kraje – Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS. 

Stávající stříkačka již dosloužila, a proto 
jsme rádi, že tento podzim bude vyměněna 
za novou, moderní a odpovídající současným 

standardům. Nové vozidlo je vybavené spe-
ciální technikou a věcnými prostředky, např. 
dýchacími přístroji, elektrocentrálou, kvalit-
ním ručním nářadím nutným pro zásahy, sa-
dou pro nouzové otevírání oken, nebo třeba 
i nosítky - páteřní deskou a dalším speciálním 
vybavením.

Věra Velková,  
vedoucí projektového řízení

nová cisterna pro hasiče v peceradech 
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Vítězným projektem participativního roz-
počtu města Týnec nad Sázavou se pro rok 
2021 stal projekt Renovace školní asfaltové 
plochy - hřiště. 

Pro menší připomenutí se jedná o projekt, 
jehož cílem je na místě stávajícího asfaltového 
hřiště před budovou školní družiny při ZŠ Tý-
nec nad Sázavou vybudovat nové víceúčelové 

hřiště z umělého povrchu. Nyní 
se na asfaltovém povrchu nachází 
velké praskliny a nerovnosti. Díky 
renovaci dojde ke snížení počtu 
úrazů, hřiště se bude snadněji 
udržovat a bude možné jeho širší 
využití. Sloužit bude nejen žákům 
ZŠ, ale i široké veřejnosti.

Město uzavřelo smlouvu o dílo 
se společností 4soft, s.r.o., která 
renovaci provede. Hřiště bude 
z umělého bezpečnostního povr-
chu Smartsoft. Pokud nám bude 
počasí přát, předpokládaný ter-

mín dokončení je naplánován na 30. 9. 2021. 
Denisa Vrbická, projektové řízení

Ve středu 23. 6. 2021 se ve venkovním altánu 
základní školy v Komenského ulici uskuteč-
nila přednáška na téma udržitelného rozvoje 
pro veřejnost, určená pro žáky 8. tříd. Před-
nášku vedla paní Marta Vencovská, která 36 
„osmáků“ zaujala především hrami, kterými 
jim vysvětlila podstatu udržitelného rozvoje. 
V rámci přednášky se žáci dozvěděli vše pod-
statné o místní Agendě 21, o třech pilířích 
udržitelného rozvoje, kterými jsou sociální, en-
vironmentální a ekonomický pilíř. Nebylo opo-
menuto ani 17 cílů udržitelného rozvoje (např. 
zdraví a kvalitní život, kvalitní vzdělávání, rov-
nost mužů a žen, udržitelná města a obce, kli-

matická opatření atd.).  Dále se žáci seznámili 
s propojením udržitelného rozvoje a osvěto-
vých akcí a s porovnáním globální a lokální od-
povědnosti. Zapojili se také do vymýšlení glo-
bálních a lokálních aktivit zaměřených na cíle 
udržitelného rozvoje. V závěru si žáci ověřili 
nově získané informace v kvízu. A co to vlast-
ně ten udržitelný rozvoj je? Udržitelný rozvoj je 
typ rozvoje, jehož cílem je zmírnit či odstranit 
negativní projevy dosavadního způsobu vývoje 
lidské společnosti tak, aby naši planetu mohla 
obývat i budoucí generace. V překladu to zna-
mená, že se máme chovat tak, aby i budoucí 
generace mohla žít v „dostatku“.

Denisa Vrbická,  
projektové řízení

Město Týnec nad Sázavou získalo 
na workoutové hřiště dotaci ze Středočes-
kého kraje. Dotace ve výši 300 000 Kč nám 
bude poskytnuta ze středočeského Fondu 
sportu a volného času jako „Podpora spor-
tovních a volnočasových aktivit - neinves-
tiční podpora". Bodově jsme se umístili 
na skvělém 20. místě z 256 projektů celého 
Středočeského kraje. Alokace finančních 
prostředků fondu vystačila pouze na 30 
projektů. Dalších 116 projektů již na dota-
ci nedosáhlo a 110 jich bylo vyřazeno.

Workoutové hřiště bude ještě letos vybu-
dováno na Farském kopci vedle víceúčelo-
vého hřiště.

Alena Pivoňková, projektové řízení

hydrant pecerady

cyklostezka  
v posázaví

vítězný projekt participativního rozpočtu 2021

přednáška na téma udržitelného rozvoje

získali jsme dotaci  
na workoutové hřiště

23. 7. 2021 Vodovody a Kanalizace Týnec 
s.r.o. uvedly v provoz nový hydrant v Pecera-
dech. Ten bude sloužit jako jeden ze zdrojů 
vody pro nové auto našich hasičů.
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Na úrovni Středočeského kraje (STK) pro-
běhlo jednání ohledně cyklotras a cyklostezek 
v oblasti Posázaví, kde by STK plně financo-
val projektovou přípravu, výstavbu a údržbu 
páteřních cyklostezek. Týnce by se týkala 
zejména páteřní cyklotrasa Benešov – Ko-
nopiště – Chlístov – Bukovany – Týnec nad 
Sázavou.

Čas se chýlí a úterý 14. 9. 2021 se nám kva-
pem blíží. Právě v tento den se v 17:00 sejde-
me ve Společenském centru Týnec, kde nám 
můžete u 8 tematicky zaměřených stolů sdě-
lit, co Vám zde chybí, co byste chtěli, aby pro 
Vás město zrealizovalo a Vám se zde lépe žilo. 

Přejete si letní kino, kluziště či více míst 
k relaxaci? Přijďte nám Vaše nápady říct. Ne-
styďte se. Náměty, které získají nejvíce hlasů, 
zařadíme do akčního plánu města a postupně 
je budeme realizovat. 

Co je cílem veřejného fóra? Můžete se zde 

vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či 
oblasti, které jsou z Vašeho pohledu důležité 
a zaslouží si pozornost. Nejedná se o diskusi 
nad předem připravenými náměty či doku-
menty, ale o plánování tzv. „od zeleného sto-
lu“.

Společně s drobnou tombolou se budeme 
na Vás a Vaše názory, podněty a připomínky 
těšit.

Denisa Vrbická,  
projektové řízení

veřejné fórum se už kvapem blíží… 
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MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

VEŘEJNÉ FÓRUM
POJĎME SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST 
TÝNCE. VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ.

VÁS ZVE NA

KDY:  14. 9. 2021 od 17:00 hod.

KDE:  Kulturní centrum Týnec

www.mestotynec.cz
Akce se bude konat s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Sledujte aktuální informace na webu města. Na akci je 

nezbytné dodržovat pravidlo 3R. V případě nepříznivé epidemiologické situace se akce uskuteční on-line.

TÉMATA:
	 Životní	prostředí
	 Sociální	a	zdravotnické	služby
	 Školství,	výchova	a	vzdělávání
	 	Doprava,	bezpečnost	občanů,	 

parkování
	 Volný	čas,	sport,	kultura
	 Veřejný	prostor	a	architektura
	 Občan	a	úřad
	 Stůl	mladých

Doprovodný program:
 •		malé	občerstvení
 •		slosování	o	drobné ceny
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Jak jsme Vás v minulém čísle informovali, 
Karkulčin háj čekají velké změny. Dotěžení 
celého porostu není vyloučeno, a vzhledem 
k neutěšenému stavu stromů se toho můžeme 
dočkat ještě v tomto roce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o hospodář-
ský les, musí správce (v tomto případě Obecní 
lesy Benešovska - OLB) postupovat dle plat-
né legislativy. Les již dnes nesplňuje zákon-
nou podmínku lesa hospodářského, zejména 
hustotu porostu. To je příčinou častějšího vý-
skytu poškození stromů, zejména vlivem po-

větrnostních podmínek. Vykácení takových 
stromů je jedinou možnou variantou, jak zabrá-
nit nechtěným pádům dřevin a tím ohrožení 
bezpečnosti našich občanů. V současné době 
probíhají jednání mezi OLB a Odborem život-
ního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Středočeského kraje o předběžném posouzení 
změny kategorie do lesa zvláštního určení, tedy 
lesa se zvýšenou rekreační funkcí. Ta by měla 
začít platit od roku 2025, ale již nyní máme 
předběžné kladné stanovisko, že vykácený po-
rost nemusíme obnovovat do podoby lesa hos-

podářského, ale kategorie rekreačního.
Scénář tedy není katastrofický. „Do konce 

roku bychom rádi získali představu o nové po-
době lesíka. Počítáme s výsadbou vzrostlejších 
stromů okolo centrální cesty, i zakládání mono-
kulturních školek. Rádi bychom vysadili borovi-
ce, modříny (modřínová alej), duby, buky, javory 
a dle odborníků lze začlenit i ovocné stromy, 
např. třešně,“ řekl místostarosta Znamenáček.

Les tak více zpříjemní pobyt návštěvníkům 
v této části našeho města.

pd

Stále se snažíme zkrášlovat naše město 
a část úsilí proto věnujeme obnově a rozšiřo-
vání zeleně. Ne vždy je to jednoduché, neboť 
nepředvídatelné výkyvy počasí nám dělají 
problémy. 

Rozhodli jsme se, že doplníme již stávající 
záhony Na Pěší o 100 ks nových levandulí. 
Krásně nám to tam „rozsvítily“.  

V červenci jsme se zaměřili na zdravot-
ní řezy hlohů v ulici Benešovská a v ulici 
Družstevní. Nezapomněli jsme ani na sakury 
ve svahu pod hotelem, které byly také ošet-
řeny. Na jaře tohoto roku jsme v areálu zá-
kladní školy ve svahu vysadili nové keře. Pro 
kvalitní a bezproblémový růst keřů jsme nyní 
svah zpevnili pomocí kůlů.

Ani v srpnu jsme nezaháleli a pozvali od-

borníky z Českého svazu ochránců přírody 
Vlašim pro provedení zdravotních řezů ale-
je mirabolánů podél cesty u mateřské školy 
směrem k základní škole. Bohužel jeden 
mirabolán se nám během letní bouřky zlo-
mil a bude nahrazen novým. Letní bouřka 
neušetřila ani stromy za mateřskou školou, 
a proto na některých z nich budou prove-
deny opět bezpečnostní a zdravotní řezy. 
Stromy, které se nacházejí v areálu mateř-
ské školy, byly také zdravotně ošetřeny, aby 
nezpůsobily problémy právě se navrátivším 
dětem z prázdnin. 

Plánujeme také zdravotní prořezy dubu let-
ního, vrby a břízy v ulici 9. května.

V ulici Okružní se nachází dětská lanová 
pyramida, která je lemována borovicemi, kte-
ré již nesplňují  podchozí výšku. I zde plánu-
jeme a zajistíme nápravu. 

Neméně důležité jsou zdravotní prořezy 
modřínů, dubu a jasanu u železničního pře-
jezdu v Chrástu nad Sázavou. 

Nejenom počasí má vliv na újmu veřejné 
zeleně. Na začátku srpna se stala v ulici Be-
nešovská dopravní nehoda, při které došlo 
k vyvrácení dvou hlohů. Budeme je muset 
nahradit.

Určitě jste již zaregistrovali novou mlato-

vou stezku před městským úřadem u Sázavy, 
která slouží především k relaxačním účelům. 
Abychom stezku ještě více zefektivnili, upra-
víme blízké okolí tak, aby z altánku byl lepší 
výhled na řeku. Zvažujeme také osazení sva-
hu nad stezkou směrem k Bisportu. Na návr-
hu se již pracuje. 

Alena Kořínková, kancelář starosty

Karkulčin háj – jak dále?

zeleň města

V noci z 13. na 14. 7. 2021 měla jednotka 
hasičů z Týnce nad Sázavou plné ruce práce 
s odklízením následků bouře, která se přehna-

la přes naše území. Spadané stromy způsobily 
problémy především na silnicích z Čakovic 
do Týnce a z Čakovic do Kamenice. Rádi 
bychom tímto také poděkovali za pomoc ha-
sičům z Krhanic a z Jílového. „Máme už přes 
dvacet výjezdů od začátku roku. Jen za minu-
lou noc jsme odklízeli šest velkých stromů. Domů 
jsme se vraceli ve tři hodiny ráno,“ sdělil velitel 
družstva Michal Pěkný z Týnce nad Sázavou. 

Následující den čekal týnecké hasiče další 
výjezd - zásah na spadlý strom. Na místě již 
byla jednotka HZS Jílové, která strom rozře-
závala. Po domluvě s velitelem zásahu týnečtí 
hasiči setrvali pro případnou pomoc. Po ná-
vratu ze zásahu se jednotka tři hodiny věno-
vala údržbě a servisu motorových pil, brouše-
ní řetězů a sušení pracovním obleků.

V sobotu 10. července probíhalo čištění 
bahnem zaneseného jezu v Podělusích a od-

straňování větví a bahna z brodu u Janovické-
ho potoka. Děti z Kozlovic se mají zase kam 
chodit koupat.

pd

poděkování hasičům z Týnce
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poděkování hasičům z Týnce
V měsíci červenci došlo k opakovanému napa-

dení mezi vodáky v ulici Ing. Fr. Janečka a v ulici 
K Náklí. Strážníci městské policie byli požádáni 
hlídkou z OOPČR Týnci nad Sázavou o pro-
věření a nalezení celého incidentu na městském 
kamerovém systému. Strážníky byl vytrasován 
pohyb útočící skupinky vodáků a identifikováno, 
kde k napadení došlo. Vše bylo předáno hlídce 
PČR Týnec k dalšímu šetření.

Klenovec Tomáš, velitel městské policie

Vážná dopravní nehoda v ulici Benešovská
Dne 2. 8. 2021 asistovali strážníci městské 

policie Týnec nad Sázavou u dopravní nehody 
řidičky osobního vozidla, která ze zdravotních 
důvodů nezvládla svoje vozidlo při příjezdu do 
Týnce od Benešova. Nejprve nabourala vozidlo 
ve směru jízdy a následně přejela do protisměru, 
kde čelně narazila do kamenné zídky před rodin-
ným domem.

 Klenovec Tomáš, velitel městské policie

Městský kamerový systém opět pomohl

Ve středu 30. 6. 2021 se v areálu Základní školy 
Komenského uskutečnilo slavnostní rozloučení 
s žáky 9. ročníků. Celkem vycházelo 53 žáků de-
vátých ročníků, 1 žák z osmého ročníku a 4 žáci 
z pátého ročníku. Velkým úspěchem je přijetí  
6 žáků na gymnázia.  „Všem Vám přeji mno-
ho úspěchů v dalším studiu a věřím, že se k nám 
do Týnce jednou vrátíte,“ řekl starosta města Mar-
tin Kadrnožka.
Všem gratulujeme a doufáme, že jste si užili 
krásné prázdniny. 

Letos nám z devátých ročníků vychází 53 žáků, z osmých ročníků 1 žák a 4 žáci z pátého ročníku. 

Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou správnou nohou!

Gymnázium – osmileté 4

Gymnázium, Benešov – čtyřleté 3 

Gymnázium, Praha – čtyřleté 2

Gymnázium, Říčany 1

Obchodní akademie, Neveklov 3

Obchodní akademie, Vlašim 2

Českoslovanská akademie obchodní, Praha 1

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 3

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha  1

Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1

Střední škola automobilní a informatiky, Praha 1

Soukromá střední škola výpočetní techniky, Praha 1

Název SŠ a SOU Název SŠ a SOUPočet přijatých 
žáků

Počet přijatých 
žáků

rozloučení s žáky 

přehled umístění našich absolventů

Střední škola technická, Praha 4 3

Střední průmyslová škola, Vlašim 3

Střední zemědělská škola, Benešov 3

Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 1

Střední odborná škola a SZŠ, Benešov 3

Střední odborná škola a SOU, Vlašim 3

Integrovaná střední škola technická, Benešov 6

Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 1

Střední škola managementu a služeb, Praha 1

Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové 1

Střední odborné učiliště stavební, Benešov 9

Střední odborné učiliště, Sedlčany 1
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Příjemné letní teploty lákají na čerstvý 
vzduch, cyklostezky se plní cyklisty, chodní-
ky a promenády zase maminkami s kočárky. 
Může se však do jarního provozu zapojit i vaše 
malé dítě? Přirozeně každé touží zkoušet a ob-

jevovat svět. Podpořte své děti, vezměte „odrá-
žedlo“ či malé kolo a navštivte s ním dopravní 
hřiště, které je součástí areálu mateřské školy 
v Týnci nad Sázavou. Dítě získá rovnováhu 
a bude se učit koordinovat pohyby a to vše jed-
noduchým a nenásilným způsobem. Naučí se 
všímat si okolí, reagovat na podněty a přitom 
všem se ještě bavit. 

Během školního roku v dopoledních ho-
dinách slouží k výuce dopravní výchovy dětí 
z mateřské školy, v odpoledních hodinách je 
otevřeno od 12:00 do 20:00 hodin pro veřej-
nost a je určeno pro děti do 12 let. Dětem do 6 
let je vstup povolen pouze v doprovodu oso-
by starší 15 let. V budoucnu budou umístěny 
u dopravního hřiště také lavičky. 

pd

Stojím uprostřed banky s igelitkou plnou 
nabarvených peněz. Přes obličej mám pře-
táhnutou punčochu, na hlavu mi míří osm 
hlavní a já si připadám jako absolutní hlupák. 
Všechno najednou vnímám třikrát tolik. Tu 
ostře pronikavou bolest v kolenech, ta blika-
jící červenomodrá světla, houkání, ze kterého 
mi třeští hlava až k prasknutí, desítky úpěnlivě 
na mě volajících hlasů. Jsem zmatený a nevím, 
co bude dál. 

Pro otce samoživitele je v 21. století vcelku 
složité uživit sebe a svoje dítě. Mám syna, je 
pro mě všechno a jsem schopen pro něj udělat 
všechno. Pracoval jsem jako manažer v místní 
vinárně. Z platu akorát zaplatím všechny vý-
daje, které mi měsíčně hází do schránky, a na-
šetřím na pěknou dovolenou. 

To byla realita ještě nedávno. Živě si vzpo-
mínám, jak jsem se vracel z práce do svého 
bytu. Byl chladný večer a všude kolem se táhla 
mírná mlha. Slyším zvonění svého telefonu. 
Bleskurychle ho vytáhnu z kapsy, na zaml-
ženém displeji zpozoruji jméno Tomáš a nad 
ním profilovou fotku z našich mladých let. 
Strávili jsme spolu skvělé dětství i pubertu, vy-
bavuji si, jak jsme v létě lenivěli a dělali hlou-
posti na poli. Chci kliknout na zelené tlačítko, 
ale s rukavicemi to moc nejde. Nestihl jsem 
to, displej telefonu pohasl. Neměl jsem zrov-

na náladu na rozhovor, proto jsem se rozhodl 
pokračovat v chůzi. Ale hned jsem si to uvě-
domil. Zapomněl jsem, že mám domluvenou 
kávu s Tomášem. Rychle doběhnu na místo 
setkání, kde už Tomáš stojí.  Sice už zavíra-
li, ale podařilo se nám paní přemluvit alespoň 
na kávu s sebou. Po dlouhých konverzacích 
a vzpomínání na mládí. Jsme začali mluvit 
o novinkách a aktuálních tématech ze světa. 
A tam jsem se to dozvěděl, poprvé jsem o něm 
slyšel, ten co mi zničil celý život. Coronavirus 
nebo také COVID- 19. Tenkrát jsem se tomu 
vysmál a udělal na to nějaký hloupý vtip, po-
chopte, byla to neznámá věc někde v Asii. 

O pár měsíců později pro mě slovo radost 
už nemělo význam. Začaly se zavírat restau-
race a obchody. Všichni začali panikařit, lidi 
na internetu se věčně hádali. Politici se marně 
snažili urovnat situaci, ale i oni podlehli tlaku. 
Všichni doufali, že to brzo skončí, ale to se ne-
stalo. Od té doby jsem si s Tomášem zašel leda 
tak na netkávu. V té době mě vyhodili z práce, 
týden jsem zůstal nezaměstnaný. Následují-
cí měsíce jsem se snažil najít zaměstnání, ale 
z každého mě po pár dnech vyhodili. Byl jsem 
deprimovaný. Několik měsíců jsem jenom se-
děl doma s ovladačem od televize v ruce. Ne-
viděl jsem smysl života. Přestal jsem zvládat 
platit nájem. Dokonce jsem prodal starožit-

nosti po babičce. Zadlužil jsem se u mnoha 
lidí.

Seděl jsem na gauči a jedl buřt z plastového 
tácku, zničehonic ke mně přiběhl syn a podí-
val se mi do očí. Rozbrečel se. Děti ve škole 
se mu smály, protože s nimi nemohl na online 
hodiny. Pochopte, nemohli jsme si teď dovolit 
nějaký počítač či telefon. A jak tam můj syn 
ronil slzy přímo přede mnou, podíval jsem se 
na mastný buřt namočený v hořčici, potom 
jsem sjel pohledem na svou hořčicí upatlanou 
dlaň a uvědomil jsem si, že musím něco dělat. 
Má to jen jedno východisko. 

Při nákupu punčoch se na mě prodavač kou-
kal trochu zvláštně. Možná to bylo jen zdání, 
byl jsem ve stresu z toho, co se mělo ten večer 
odehrát. Byla chladná noc, odhaduji tak jede-
náct večer. Osm bankomatů v malé nehlída-
né bance, se původně zdálo jako dobrý plán, 
ale všechno se zpackalo hned, jakmile na mě 
z bankomatu vystříkla ochranná barva. Mělo 
mě to napadnout.  S prvními tóny alarmu jsem 
se ještě snažil utéct.  Ovšem policie tady byla 
téměř okamžitě. Padl jsem na kolena do stře-
pů. A teď jsem tady, na začátku příběhu pro 
vás, pro mě na konci. Zítra už pravděpodobně 
budu v cele předběžného zadržení. A syn, pro 
kterého jsem chtěl tolik, teď nemá nic. Otce, 
domov, ani vysněný notebook.

Pokračování z minulého vydání …
Jak jsme Vám v minulém vydání Týneckých listů slíbili, přinášíme další úspěšnou práci z projektu 

Rosteme s knihou, s názvem Čeština 21. století – nová slova, nové významy, kterého se účastnili žáci 
osmých ročníků.

navštivte dětské dopravní hřiště

Konec – Theodor Ezekiel Addo-Djan – 10. místo

literární soutěž čeština 21. století
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Už třetím rokem se nám v Týnci 
nad Sázavou stará o kulturu paní 
Kateřina Tomášková, referentka 
kultury na městském úřadě v Týn-
ci nad Sázavou. Rádi bychom Vám 
v krátkém rozhovoru kreativní a vy-
studovanou grafičku představili.  

TL: Pro město v oblasti kultury 
jste odvedla a stále odvádíte spous-
tu práce. Můžete čtenáře seznámit 
s oblastmi, kterými se v oblasti kul-
tury pro město zaobíráte? 

KT: Zajišťuji všechny kulturní akce, 
které pořádá město Týnec. Z velkých 

akcí například Ples města, letní kina, Music park, Ocenění významných 
občanů, Podzimní koncert, Rozsvěcení stromu a mnoho menších akcí. Od le-
tošního léta se starám také o kulturní akce na týneckém hradě a v městském 
muzeu, kde pořádáme pohádky pro děti, koncerty, výstavy a v srpnu městské 
slavnosti Týnecký střep.

TL: Situace kolem Covid-19 a na to navazující útlum kultury Vám 
musel pořádně zamíchat kartami. Jak složité to bylo? 

KT: Nemohu říct, že úplně složité, ale spíše smutné. Když jsem každý měsíc 
předělávala plakáty a na vše dávala ceduli ZRUŠENO. Bohužel někteří 
menší umělci (divadýlka, trhovci) „covidovou“ situaci nepřežili, a odešli 
úplně z oboru, což se projevuje až nyní.

TL: Jak složité bylo jednání s nasmlouvanými umělci o rušení či po-
sunutí akcí? V nejednom případě se vzhledem k situaci nejednalo asi 
pouze o jednu změnu.

KT: Covid-19 nás všechny zaskočil, jak jsem již říkala, většina akcí se 
řeší třeba rok dopředu. Vše je domluveno, nasmlouváno. Naštěstí jsme nemě-
li žádný problém. Některé akce jsme úplně zrušili a některé jsme přesunuli 
na další rok. 

TL: V lockdownu jste ale nezahálela a snažila se občanům Týnce „ně-
jakou“ kulturu nabídnout. Musela to být pro Vás výzva. Co se Vám 
podařilo? A vzniklo něco nového?

KT: Pro děti jsme připravili online divadelní pohádky. Během 5 týdnů 
měly děti možnost zhlédnou každý týden jednu pohádku od Jana Hrub-
ce. Pro dospělé jsme ve spolupráci s orchestrem Police Symphony Orchestra 
z Police nad Metují uskutečnili akci „Na viděnou“. Po městě byly vylepe-
ny plakáty s unikátním QR kódem, pod každým se skrývala jiná skladba 
z koncertů.

TL: Na konci června se Vám povedl parádní kousek. První letní pro-
mítání a následující den Music park. Byl problém nasmlouvat kapely?  

KT: Ano, poslední červnový víkend jsme připravili „první“ větší kulturu 
v letošním roce. V pátek letní kino na fotbalovém stadionu a v sobotu Music 
Park na parkovišti před MěÚ. Oba dny nám vyšlo perfektní počasí, což je 
pro akce venku to nejdůležitější. 

Nasmlouvat kapely problém nebyl, vše bylo domluveno již řadu měsíců 

dopředu, tak jsme jen všichni tiše doufali, aby nám vše vyšlo a nemuseli jsme 
akce opět rušit.

TL: Mimochodem, ten koncert byl opravdu parádní. Lidem se to líbilo.
KT: Ano, myslím, že si to všichni opravdu užili. Music park jsme letos 

udělali v novém kabátku, opět jsme si poslechli naše týnecké kapely Czech 
It a TNS. Myslím, že je důležité, aby místní kapely hrály pro místní lidi. 
Jako hřeb večera vystoupil úžasný Michal Šindelář, který hraje skladby své-
ho tatínka „dědka“ z kapely Katapult. A pro ty, co vydrželi až do půlnoci, 
byla after party s DJ Oldou Burdou a staré pecky. Končili jsme v 1:30 hodin 
za velké nevole všech, ale noční klid musíme dodržovat i my. 

TL: Co pro nás chystáte do konce roku?
KT: Do konce roku nás čeká ještě řada akcí jak městských, tak hradních. 

Koncem srpna letní kino na fotbalovém stadionu. Na hradě Netopýří noc, 
Ochotnický divadelní festival a Keltský večer, kterým sezonu na Týneckém 
hradě zakončíme.

V říjnu ocenění Významných občanů města a dárců krve a začátkem listo-
padu koncert Lenky Filipové, který jsme museli loni přesunout. No a na zá-
věr roku již tradiční rozsvěcení stromu a Adventní neděle na hradě v Týnci.

TL: Na čem zrovna pracujete?
KT: Momentálně chystáme Advent na hradě a pomalu připravuji kultur-

ní akce na příští rok. 
TL: Poslední otázka bude trošičku záludná. Co byste si přála, nebo 

jakou kulturní akci byste ráda nabídla Týnečákům. Něco co tu ještě 
nebylo …

KT: Já se moc těším, až se propojí kultura města s Kulturním centrem 
Týnec a budeme moc lidem nabídnout větší možnosti. Mým snem je při-
způsobit nabídku kulturního vyžití všem, od dětí, přes mládež až po starší. 
Uvidíme, co nám budoucnost přinese.

TL: Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v další práci.
pd

Kultura ve městě – vždy se snažím nabídnout něco víc

Děkujeme občanům, kteří zaslali nominace na letošní ocenění Vý-
znamného občana. Návrhy projedná rada a zastupitelstvo. Slavnostní 
ocenění významných občanů města Týnec nad Sázavou se bude konat 
v pátek 22. 10. 2021 v 17 hodin v obřadní síni Městského úřadu Týnec 
nad Sázavou. 

Po slavnostním předání ocenění významným občanům města, bude 
program pokračovat předáním ocenění dárcům krve, které Český čer-
vený kříž ocenil stříbrnou medailí Prof. MUDr. Jana Janského.

Připravujeme malé občerstvení a večerem bude provázet hudba pro 
violoncello a kytaru v podání Romana Haase a Miroslava Tauše.

Kateřina Tomášková, kancelář starosty

významný občan 

OCENĚNÍ 
VÝZNAMNÝCH  

OBČANŮ MĚSTA
A DÁRCŮ KRVE

pátek 22. 10. 2021 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.

Konání akce závisí na vývoji situace. Prosíme, sledujte webové stránky FB města.



červenec / srpen  2021týnecké listy

10 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

V pátek 25. 6. 2021  proběhlo v obřadní síni 
městského úřadu v Týnci nad Sázavou vítání ob-
čánků.

Ke slavnostnímu obřadu bylo pozváno celkem 
25 miminek se svými rodiči a dalšími příbuz-
nými. Program začal přivítáním a představením 

miminek a jejich rodičů, které provedla paní 
Marta Kratochvílová. Následovalo vystoupe-
ní žáků Základní školy v Týnci nad Sázavou. 
Po slavnostním projevu starosty města Martina 
Kadrnožky se rodiče podepsali do pamětní knihy 
města. Maminky byly obdarovány květinou od 

členky sociální komise paní Ludmily Šiňorové. 
Každá rodina obdržela od města poukaz v hod-
notě 3 000 Kč, který předal starosta. Setkání bylo 
zakončeno fotografováním v tradiční kolébce.

Marta Kratochvílová,  
kancelář starosty

vítání občánků

Dominika a Viktorie Holubová

Tereza Obertová

Ema Čermáková Matyáš Kolár

Michael Smolík

Jan Bednář Leila Buriánková

Sofie Marczellová

Kryštof Janča

Ester Svobodová

Beata NikolićRenata Marchyvka
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Další semestr začíná 27. září 2021 a studenti 
si vybrali téma: „LIDSKÉ ZDRAVÍ“. A co se 
vše budeme učit? Základní pojmy v lékařství, 
pokračování základních pojmů – soustava cév-
ní, dýchací a zažívací, nervová soustava a její 
choroby, nemoci stáří – „proti věku není léku“, 
nejzávažnější choroby a pokračování nejzávaž-
nějších chorob.

Při nouzovém stavu se situace řídí Protiepi-
demickým systémem ČR, v rámci kterého je 
pro všechny stupně nařízena distanční výuka 
U3V.

Více informací podá Marta Kratochvílová, 
kancelář starosty, tel. 317 701 933,  
e-mail: kratochvilova@mestotynec.cz

Marta Kratochvílová, kancelář starosty

univerzita  
třetího věku

Zbyněk Zámečník

Vojtěch Žitný

Jaroslav Žaba

Anna Součková

Tereza Víšková

William Zazvonil

Jakub Starec

senIOŘI pOjďTe sTuDOvaT 
začÍnÁMe dne 27. září 2021 ve 14:00 hod.
na městském úřadě v Týnci nad sázavou ve velké zasedací místnosti.  
přednášeno bude téma:

lIDsKé zDravÍ
Marta Kratochvílová, tel: 317 701 933; 724 258 024 
e-mail: kratochvilova@mestotynec.cz, www.mestotynec.cz
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V pátek 25. června jsme nabídli obyvatelům 
Týnce výbornou českou komedii Bezva žen-
ská na krku. V sobotu 26. června přišla pomy-
slná třešnička víkendu, a to koncert MUSIC 
PARK Týnec se spoustou parádní hudby s ka-
pelou Czech It, TNS, Michalem Šindelářem 
a DJ Oldou Burdou. Velmi nás potěšil Váš 
zájem a budeme se těšit na další kulturní akce 
u nás v Týnci nad Sázavou.

Kateřina Tomášková, kancelář starosty

Music park Týnec 26. 6. 2021 

Před „žlutým“ domem s pečovatelskou služ-
bou v Týnci nad Sázavou se v sobotu 19. června 
od 9:30 do 11:30 hodin konala letní dechovka 
s kapelou Týnečanka. O oblíbenosti této akce 
pro seniory svědčí i účast posluchačů. Na pod-
zim se můžeme těšit na Václavskou dechovku, 
kde opět zahraje oblíbená kapela Týnečanka.

Kateřina Tomášková,  
kancelář starosty

letní dechovka
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Vzhledem k pandemické situaci začala se-
zona na týneckém hradě až 3. června 2021. 
Během prvního měsíce navštívilo hrad kolem 
300 návštěvníků. O poznání větší návštěvnost 
jsme zaznamenali během července, kdy byl zá-
jem o hrad více než dvojnásobný.

Pravidelné pohádkové soboty si už našly 
své diváky, a tak obě pohádky byly hojně na-
vštívené. V sobotu 10. 7.  jsme měli možnost 
zhléhnout pohádku v podání divadla Anděl-

ská Hora „Jak si Kuba Mariánku zasloužil“ 
a 24. 7. zahrál Jan Hrubec pohádku „O vytr-
valém princi“. V sobotu 21. 8. zahrálo pohád-
ku „Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem“ 
divadlo Evy Hruškové.

Posázavský Pacifik přijel zatím ve dvou ter-
mínech, v sobotu 12. 6. a 24. 7. Pro návštěv-
níky hradu jsme upravili otevírací dobu hradu 
a muzea a pro pasažéry vlaku bylo vstupné 

zdarma. Byli jsme překvapeni hojnou účastí 
navzdory zpoždění vlaku i nepřízni počasí.

Rozhodli jsme se také prodloužit otevírací 
dobu muzea o sobotách do 20:00. To oceňují 
zejména vodáci, kteří dojíždějí do Týnce poz-
ději a běžnou otevírací dobu nestíhají.

Kateřina Tomášková, kancelář starosty

Letošní oslavy Dne Země v Týnci nad Sáza-
vou se nám opět pokusila překazit pandemie 
viru COVID-19. My se však nedali zastrašit 
a původní termín 14. 4. 2021 jsme přesunuli 
na středu 23. 6. 2021 do areálu základní ško-
ly v ulici Komenského a doufali, že se situace 
umoudří.

Osvětové akce Den Země se zúčastnilo té-
měř 500 dětí, pro které byl připraven program 
Tonda Obal na cestách společnosti EKO-
-KOM. Děti se dozvěděly spoustu zajímavos-
tí od společnosti Asekol, ELEKTROWIN 

a Ekolamp, a to na téma třídění a zpracování 
recyklovatelných surovin jako je plast, papír, 
sklo, elektroodpad a osvětlovací zařízení. Do-
razil i zástupce z Technických služeb Týnec, 
který umožnil dětem nahlédnout pod poklič-
ku práce s kukavozem. Mnoho pozoruhod-
ných informací se účastníci dozvěděli i o pří-
rodě a živočiších od záchranářů Záchranné 
stanice pro živočichy Českého svazu ochránců 
přírody Vlašim.

Program byl doplněn i tvořivými dílničkami 
a sportovními soutěžemi. Společnost ELEK-
TROWIN pro zpestření dne s sebou přivezla 
i nafukovací atrakci, kde si děti mohly vyzkou-
šet svou rychlost a obratnost. Výtvarnou dílnu 
netopýra Františka vyzdobila výstava obrázků 
s názvem „Podoby vody v krajině“, které na-
malovaly děti z mateřské školy ze třídy paní 
učitelky Dany Kellnerové.

Pro osvěžení účastníků rozdávala společnost 
ČEZNET zmrzlinu z Opočna.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali tuto 
osvětovou akci uskutečnit a věříme, že si ji děti 
užily.

Denisa Vrbická, projektové řízení

léto v muzeu

Den země 2021
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V sobotu 7. srpna 2021 se v Týnci nad Sáza-
vou uskutečnila tradiční kulturní akce – Tý-
necký střep.

Tak jako v minulosti i letošní ročník se mi-
mořádně vydařil. Obavy z předpovědi počasí 
se nenaplnily, a tak jsme si mohli užívat slu-
níčka, zábavy a celé škály kulturních a zábav-
ných akcí.

V rámci sokolnických ukázek jsme mohli 
vidět rarocha, výra a orla velikého. Sokolník 
pouštěl dravce mezi návštěvníky na „volno“ 
a předváděl ukázky lovu. Ty byly obohacené 
o výcvik loveckých psů.

A jaká byla nabídka stánků? Dřevěné hrač-

ky, knihy, hrnčířské výrobky 
a drobná keramika. Kovář 
nám ukázal, jak se dělají vit-
ráže a zájemci měli možnost 
gravírování vlastního jména. 
Cestou k muzeu návštěvníky 
lákala vůně vanilkového tr-
delníku.

Pro děti byly připravené po-
hádky „O třech neposlušných 
kůzlátkách“ a „O Sněhurce“. 
V dětské výtvarné dílničce 
si zdarma vyrobily netopýra 
nebo se v průběhu dne povo-
zily na ponících.

Zajímavým zpestřením pro 
děti i dospělé se stalo převlékání do brnění 
a ukázky střelby z katapultů, které si návštěv-
níci i vyzkoušeli.

Po celé odpoledne proudily na hrad zástupy 

návštěvníků za zvuků středověké hudby. Cí-
lem nebyly pouze slavnosti, ale také městské 
muzeum a věž s netopýry. Vše v duchu středo-
věku.

Týnecký střep byl zakončen večerním poho-
dovým vystoupením skupiny Pozdní sběr.

Kateřina Tomášková a Jarka Raková

Na poslední červencovou sobotu jsme 
ve spolupráci s týneckými ochotníky připravili 
akci „Oživlý hrad“, a upřímně, tak velký zájem 
jsme opravdu nečekali. Po zahájení a krátkém 
historickém úvodu se jedna skupina vydala 
na prohlídku věže a rotundy. Tady je čekaly 
dva hudební vstupy a v posledním patře věže 
kontrola vstupenek a při jejich předložení 
i malý dárek od našeho šermíře a jeho pážete 
– nejmladší členky ochotníků Bětušky.

Druhá skupina si zatím prohlédla muze-
um, zkontrolovala, jak hradní dámy vyšívají 

a předčítají z knih. V galerii na ně čekala ma-
lířka, a tak mohli všichni pozorovat, jak během 
hodiny vzniká obraz. Závěr obstarala hudební 
sekce divadla Netopýr s nově nastudovanými 
písničkami z divadelní hry „Zločin na Zleni-
cích hradě“, který se částečně odehrává v Týn-
ci na hradě. Ochotníci z Netopýra ji měli 
v roce 2005 ve svém repertoáru. Text i hudba 
písniček jsou dílem ochotníků.

Za bouřlivého potlesku a několika přídav-
cích se spokojení návštěvníci za šera rozchá-
zeli.

Rádi bychom tuto akci v letošní sezoně ještě 
jednou zopakovali.

První dva měsíce v muzeu jsou za námi, další 
dva a spousta zajímavých akcí před námi.

Těšíme se na vás na týneckém hradě.
Jarka Raková

střípky z Týneckého střepu 2021

Oživlý hrad
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V sobotu 24. 7. 2021 v 11:59 hodin přijel 
do Týnce již podruhé v tomto roce historic-
ký vlak tažený parní lokomotivou Čtyřkolák 
(434.2186). Cestující měli dvě hodiny čas 
na prohlídku města a jeho památek. Hojnou 
účast zaznamenal týnecký hrad, kde se ná-
vštěvníci mohli seznámit s jeho pozoruhod-
nými obyvateli. Předposlední podlaží hradní 
věže totiž obývá letní kolonie netopýra vel-
kého. V neposlední řadě je z věže hezká vy-
hlídka na město a okolí. Událost byla zpest-
řena doléváním vody do tendru lokomotivy, 
které provedli místní hasiči.

Cestující se mohli těšit na okružní výlet 

do oblasti dolního Posázaví a Ladova kraje 
s návštěvou Týnce nad Sázavou. Svezli se po 
jedné z nejkrásnějších lokálek z Prahy přes 
Davli do Čerčan. Trati, která vede romantic-

kým krajem kolem řeky Vltavy a Sázavy, dali 
za první republiky trampové název Posázav-
ský Pacifik a ten jí zůstal dodnes.

pd

historický vlak znovu navštívil Týnec nad sázavou

23. 9. 2021
Přednáška Ing. Ladislava Žížaly  

Život a tvorba týneckých malířů
21. 10. 2021

Přednáška Mgr. Martina Šejbla, DiS.  

Architektura města Týnce  
– plány a skutečnost

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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 „Do you speak English…?“ 
…ozve se za Vámi… Co se stane? Poleje vás 

horko? Utečete? Začnete předstírat, že jste 
hluchoněmí…., nebo se usmějete a s klidem 
odpovíte: „Sure, can I help you?“

Jak jste na tom vy? A jak jsou na tom s ang-
ličtinou vaše děti?

Ptáme se Evy Hrubé z výukového centra 
GET READY… na její zkušenosti s výukou 
angličtiny.

TL: Jak dlouho se zabýváte výukou anglič-
tiny?

EH: Angličtinu učím už zhruba 16 let, z toho  
9 let se specializuji na děti od věku 4 let  do ukon-
čení ZŠ. Učila jsem a učím i dospělé studen-
ty - pracovníky ve zdravotnictví, paní učitelky 
i stavební inženýry. Začínala jsem tak, že jsem 
připravovala jednu slečnu na maturitu. Tímto ji 
zdravím. Dotyčná nakonec prošla nejen matu-
ritou, ale udělala i přijímačky na VŠE a s grácií 
nastoupila do velké mezinárodní společnosti, kde 
je angličtina nutností.

TL: Co je klíčem k tomu, aby se studenti (ja-
kéhokoliv věku) něco naučili?

EH: U středoškoláků i dospělých studentů je 
důležité učinit první krok, a to odbourat bloky 
a přesvědčení typu: „nikdy se to nenaučím…“, 
„angličtina mi nejde…“, „je to pro mě moc těž-
ké…“, „měl/a jsem z angličtiny vždycky špatné 
známky…“, „nemám na to buňky…“ atd. Už 
jsem takovýchto hlášek slyšela spoustu. A věř-
te mi, někdy je to opravdu oříšek najít cestu pro 
konkrétního studenta, jak z tohoto ven. I slzička 
někdy ukápne…

Proto jsem se zaměřila na malé „školkou povin-
né“ děti - protože když se začne s angličtinou včas 
a smysluplně, výsledky jsou úžasné. A hlavně 
není zde prostor pro vznik žádných bloků a ba-
riér. 

TL: Nabízí se otázka, není trošku nesmy-
sl učit děti cizí jazyk, když ještě neumí číst 
a psát? Není to pro ně jen zbytečná zátěž?

EH: Naopak, předškolní věk je právě to nej-
lepší období. Pracuji v jazykové škole GET 
READY…, kde s úspěchem využíváme metodu 
TPR (Total Physical Response). Tato výuka sto-
jí na využití pohybu (hrubé i jemné motoriky) 
k tomu, aby se děti jazyk naučily přirozeně. Vy-
užíváme také obrázky, pomocí kterých se učíme 
slovní zásobou rovnou v angličtině. Čímž vyu-
žíváme obě mozkové hemisféry: levou obrázkem 
a pravou vysloveným slovem angličtině. Dochází 

tak k propojení hemisfér … a to je to, o co tu jde. 
Když obě hemisféry spolupracují, učení je snadné.

Stává se tak velmi efektivní a pomocí aktivit, 
které zvenku vypadají jako „řádění dětí v učebně“ 
upevňujeme paměťové stopy.

Výuka hrou děti velmi baví a angličtina se pro 
ně stává přirozenou dovedností a ne strašákem 
nebo povinností.

TL: V předcházející odpovědi jste použila 
výraz „začít smysluplně“ - co to přesně zna-
mená u předškolních dětí?

EH: Smysluplně pro mě znamená, že když 
učím pětileté dítko nějaký gramatický jev, např. 
THERE IS / THERE ARE  - tak jako lektor 
vím, proč ho to tak učím. Prostě proto, že až bu-
deme spolu později dělat popis obrázku, tak už to 
bude umět. Smysluplně pro mě znamená také jít 
s dětmi do „větších akcí“ a jazykových struktur 
a nebát se toho, že jsou na to ještě malí. Naopak, 
děti opravdu otravuje učit se stále dokola počítá-
ní, barvy a zvířátka. Mimochodem všimli jste 
si, jak se děti v předškolním věku rády posouvají 
a učí nové věci? Stagnace je pro ně opravdu nuda, 
ale opakováním se cítí v bezpečí. A na tom naše 
hodiny v GET READY… stavíme.

Své zkušenosti s výukou předávám i ostatním 
lektorům v našem výukovém centru. Učíme tak, 
aby každý náš lektor využil svůj vlastní potenci-
ál na maximum a využíval zkušeností ostatních 
kolegů. 

TL: Co byste doporučila rodičům, kteří hle-
dají výuku angličtiny pro své děti?

EH: Za mě - ať se určitě jdou podívat na vý-
uku. Jak opravdu lekce probíhají a v jakém pro-
středí. Je dobré navnímat náladu a atmosféru, 
v jaké výuka probíhá. Také doporučuji dát dítě 
na jednu výukovou hodinu na zkoušku.

Ať si pohovoří s lektorem či lektorkou. Prostě ať 
dají na svou intuici. Pokud budou výuku anglič-
tiny chápat jako investici do vzdělání, pak urči-
tě najdou pro své dítě to nejlepší. Jen bych ráda 
upozornila, že výsledky nejsou samozřejmě vidět 
hned - někdy trvá i tři až čtyři roky, než dítě za-
čne prezentovat, co umí, ale pak to opravdu stojí 
za to. Trpělivost je v tomto případě namístě.

TL: Co vnímáte jako nejdůležitější ve výuce 
angličtiny?

EH: Kromě výše uvedeného jsem přesvědčená, 
že počet dětí ve skupině je klíčovým faktorem. 
Maximum z pohledu lektora je 8 dětí ve skupin-
ce, aby byla výuka efektivní a aby lektor vnímal 
každého žáčka individuálně a dokázal se na něj 
napojit. Pokud učíte děti ve větší skupině (třeba 
24 dětí), jak je běžně zvykem, tak jednoznačně 
klesá efektivita výuky. I skvělý lektor začne mít 
svázané ruce tímto počtem. A v neposlední řadě je 
druhým klíčovým faktorem motivace.

Pokud se hodina vede v pozitivním duchu, po-
kud se dítě nebude bát udělat chybu a potlačí se 
soutěžení a navíc se přidá spolupráce „jen tak“ 

doplněná o zábavné aktivity bez vítězů a pora-
žených - tak vypadá ideální učící mix na světě. 

Je mi jasné, že nežijeme v ideálním světě a každý 
jsme jiný a i každá odučená lekce je jiná, nicmé-
ně je dobré mít směr, kterým se chceme ve výuce 
ubírat. 

V naší škole jsou jednoznačným směrem pozi-
tivní emoce - čím více, tím lépe.

TL: Zní to dobře, hezky se to poslouchá, 
ale co výsledky? Jak zjistím, jestli se moje dítě 
opravdu něco naučilo?

EH: Možností je určitě více. Třeba se vám 
na dovolené přihodí, že si vaše dítě sebevědo-
mě objedná zmrzlinu anglicky, nebo se seznámí 
s novým kamarádem na pláži. Máme s tím zku-
šenosti.

Navíc, v GET READY… preferujeme jedno-
značně mezinárodní zkoušky Cambridge Exams, 
které s našimi studenty pravidelně absolvujeme 
s výbornými výsledky. Týká se to studentů od 4. 
tříd výše. Naši studenti dosahují v 9. třídách ja-
zykové úrovně B1/B2, což je pro představu úro-
veň angličtiny na maturitu v ČR.

TL: Děkujeme za rozhovor.
EH: Také děkuji a věřím, že dětí, které mají 

angličtinu rádi, bude přibývat.

Poznámka: více informací o jazykové škole 
najdete na: www.get-ready.cz

pd

výuka angličtiny už pro předškoláky. nesmysl nebo 
investice do vzdělání…?
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Jazyková škola GET READY… pro Vás připravila letní křížovku. Angličtina je základní výbavou na cestování. Jak jste na tom vy s anglickou 
letní slovní zásobou – naučili jste se v létě něco nového? Vyřešenou tajenku vyfoťte a pošlete do GET READY... na FB nebo na Instagram do  
17. 9. 2021. V sobotu 18. 9. 2021 vylosujeme jednoho výherce a odměníme jeho znalosti angličtiny poukázkou do kavárny PŘÍBĚH.

suMMer TIMe crOssWOrD
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Podle sdělení Mi-
nisterstva životního 
prostředí (MŽP) bu-
dou kotlíkové dotace 
pokračovat až do roku 
2022. Nově se soustředí 
i na domácnosti s niž-
šími příjmy, kterým na-
bízí možnost získat až 
95% dotaci na výměnu 
starého kotle.

Domácnosti si mo-
hou požádat o dotace 
maximálně do 1. září 

2022, kdy začne platit zákaz provozu starých 
neekologických kotlů, o kterém bylo rozhod-
nuto již v roce 2012. Tedy zákaz vytápět starý-
mi kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují 
alespoň 3. emisní třídy.

Ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřa-
dům, nebudou v případě kontroly po 1. září 
2022 platit sankci za nevyměněný kotel a do-
stanou další rok na jeho výměnu bez finanč-
ního postihu. Lidé si o dotace mohou žádat 
na krajských úřadech.

Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále 
mají i ostatní domácnosti s běžnými a vyššími 
příjmy, nově si mohou žádat o výměnu kot-

le v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) 
prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí (SF ŽP) ČR, a to s dotací až 50 %. 
Žádosti do programu NZÚ bude možné po-
dávat na přelomu září a října letošního roku. 

V obou případech platí, že žadatelem o do-
taci je vlastník nebo spoluvlastník nemovitos-
ti. Nově jsou také podporovány výměny kotlů 
v bytových jednotkách bytových domů a trva-
le obývaných rekreačních objektech.  

Více informací na webových stránkách Mi-
nisterstva životního prostředí.

pd

Kotlíková dotace – nové informace

Už třetím rokem se nám daří provádět vý-
cvik psů přímo tady u nás v Týnci nad Sá-
zavou. Pomalu, ale jistě se základna majitelů 
a jejich psů rozrůstá a my máme radost, že se 
podílíme na kultivaci vztahu člověka a psa, 
a to nejen v rovině majitel a jeho mazel, ale 
i směrem k ostatním lidem, sousedům, dětem 
a těm, kteří pejska doma nemají, nebo se jich 
třeba i bojí na základě špatné zkušenosti s ne-
vychovaným konfliktním psem. Našim cílem 
je, aby pes a majitel tvořili tým, který je zalo-
žený na přátelství, kde ale platí jasná a pev-
ná pravidla, které určuje majitel psa. Výcvik 
je dobrý recept na pohodové soužití člověka 
a psa a prevencí konfliktů s jinými psy nebo 
dokonce lidmi. 

Při výcviku se mimo jiné dozvíte, jak správ-
ně o svého čtyřnohého parťáka pečovat - do-
přát mu zdravotní péči, kvalitní krmivo, jak 
zabezpečit povinná očkování, odčervování 
a čipování – zde POZOR! od 1. ledna 2020 
je povinné očkování psa proti vzteklině platné 

pouze v případě, že 
je pes označený mi-
kročipem. Štěňata 
musí být ze zákona 
označena mikro-
čipem nejpozději 
do tří měsíců věku. 
Očipování psů pro-
vádějí veterinární lé-
kaři. Pořizovací cena 
se pohybuje cca mezi 
120 - 450 Kč a závisí 
na typu. Po očipo-
vání je nutné, aby 
majitel provedl re-
gistraci čipu na ně-
kterém z národních 
registrů dostupných 
na internetu. Také 
má povinnost nahlá-
sit to na příslušném 
městském úřadě. 
Za psa bez označení 
hrozí správní řízení 

s uložením několikatisícové pokuty. Výhodou 
čipu je, že svého zaběhnutého kamaráda máte 
šanci na 90 % opět najít. 

Psí láska je bezpodmínečná a pes vám ji 
dává po plných doušcích, to prostě zvířata 
umí, a proto si je pořizujeme a staráme se 
o ně. Ale ani nejlépe vychovaný pes  po sobě 
neumí uklidit, to je prostě na nás, majitelích 
a pro nás by to měla být naprostá samozřej-
most. Takže „bez pytlíku na ulici nelez“. Velké 
díky všem, pro které je úklid automatickou 
záležitostí. Týnec je o to hezčí a čistší. 

V loňském roce jsme se zúčastnili veřejné 
soutěže Participativní rozpočtování a jako tý-
nečtí občané jsme přihlásili místní projekt Psí 
škola se záměrem získat stálé místo a vybu-
dovat na něm dobře vybavený cvičák, který by 
byl otevřený široké veřejnosti a mohli jej tak 
využívat majitelé psů i při běžných procház-
kách. Bohužel se ale nepodařilo najít volný 
vhodný pozemek, což nás mrzelo, ale pořád 
tady je naděje, kterou nám dal i pan starosta, 

že v budoucnu k realizaci dojde. Město Týnec 
nám pomohlo zatím zakoupit výcvikové pře-
kážky, které výcvik velmi zpestřily a posunuly 
opět dál. Děkujeme! 
MEDAILONEk

Psí školu v Týnci s námi rozběhla trenérka 
Šarka Lejdarová a my jí za to moc děkujeme. 
Nyní jsme navázali spolupráci s novou trenér-
kou Kristýnou Matějkovou, která má spoustu 
nápadů na rozšíření aktivit, a protože je míst-
ní, výcviky budou probíhat nejenom o víken-
dech, ale i v týdnu. Kristýna chystá skupino-
vé cvičení (v počtu max. 6 psů), individuální 
hodiny, práci s problémovými psy, lekce pro 
štěňata a jako novinku i lekce pro děti. Více 
si můžete přečíst v následujícím medailonku. 
Za Psí školu Týnec nad Sázavou vám děkuji 
za přízeň.

Zuzana Švestková

PSí tRENéRkA
Jsem Kristýna a láska ke zvířatům mě pro-

vází celý život. Odmalička jsem vyrůstala 
mezi zvířaty, dnes tvořím gang se dvěma aus-
tralskými ovčáky a americkým stafordšírským 
teriérem.

Vlastním také chovatelskou stanici koček 
Ragdoll a razím heslo, že život je nejhezčí 
z koňského hřbetu. 

Práce s vlastními i cizími psy mě naplňuje, 
líbí se mi, že při důslednosti a pravidelnos-
ti jsou vidět velmi rychle výsledky. Radost 
a uspokojení z dobře odvedené práce na obou 
stranách je mi vždy velkou motivací. Ráda 
pomohu k láskyplnému vztahu s vaším psím 
miláčkem i Vám. 

Věnuji se psům všech věkových a váhových 
kategorií a potkat se můžeme na cvičáku 
v Týnci nad Sázavou. Přijďte si vyzkoušet, jak 
by se vám trénink se mnou líbil, objednejte 
se přes formulář na webu https://psiskolaty-
necnadsazavou.dogres.cz/ nebo mi zavolejte 
na tel. 733 776 434. 

Věřím, že cesta lásky a vzájemného porozu-
mění je víc než tvrdý dril.

Kristýna Matějková, psí trenérka

psí škola rozšiřuje své aktivity
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Na začátku července jsme obdrželi informaci 
o vyhodnocení každoroční soutěže „My třídíme 
nejlépe 2020“. Vyhlašovatelem soutěže je auto-
rizovaná společnost EKO-KOM, a.s. a Středo-
český kraj. Soutěž se uskutečnila v rámci projek-
tu „Podpora recyklace a využití odpadů z obcí 
Středočeského kraje v roce 2020“. Do soutěže 
jsou automaticky zapojeny všechny obce zapo-
jené do systému EKO-KOM ve Středočeském 
kraji. Celkově se jedná o 1 138 obcí, které jsou 
rozděleny do 4 kategorií podle počtu obyvatel.

Týnec nad Sázavou patří do III. kategorie 

s počtem obyvatel od 2 000 do 10 000. Z 98 
obcí se město umístilo na pěkném 7. místě. Jen 
pro porovnání, v roce 2016 to bylo 48. místo.

Hodnocení se skládá ze součtu sedmi soutěž-
ních kategorií (4 hlavní a 3 doplňkové). V hlav-
ní kategorii se jedná o výtěžnost papíru, plastu, 
skla a kovů. Do doplňkového hodnocení patří 
sběr nápojového kartonu, papíru a dostupnost 
sběrné sítě. 

Jsme rádi, že s námi třídíte. Budeme na tom 
v příštím roce lépe? 

pd

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Sta-
rá pravda, ale jaká jsou vlastně práva a povin-
nosti jejich majitelů z pohledu dnešní právní 
úpravy?

Pravidla pro pohyb a prostory pro venčení 
a pobíhání psů mohou obce vymezit obecně zá-
vaznými vyhláškami. Tak je tomu i v Týnci nad 
Sázavou, kde je pohyb psů upraven vyhláškou  
č. 4/2020 o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku. Vlastník psa je povinen 
zabezpečit psa tak, aby se na veřejných pro-
stranstvích definovaných ve vyhlášce (např. 
ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky, prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlast-
nictví k tomuto prostoru) volně nepohyboval. 
Vlastník je tedy povinen vést psa na vodítku 
a mít ho pod kontrolou. Porušení povinnosti 
stanovené obecně závaznou vyhláškou může 
být hodnoceno jako přestupek ve smyslu jako 
přestupek dle § 4 odst. 2 zákona o některých 
přestupcích, popř. jako přestupek ve smyslu § 
27 odst. 2 písm. g) zákona na ochranu zvířat 
proti týrání.

Ale i v místech, která jsou určena pro volný 
pohyb psů, je potřeba, aby psi byli pod neustá-
lým dohledem nebo přímým vlivem vlastní-
ka, resp. odpovědné osoby, které bylo hlídání 
psa vlastníkem svěřeno tak, aby v případě ja-

kéhokoli nebezpečí či ohrožení veřejného po-
řádku, bezpečnosti osob a majetku, mohl pes 
být touto osobou přivolán a bezpečnost osob 
a majetku tak byla vždy zajištěna. 

Volné pobíhání psů může být sankcionováno 
i podle zákona o pozemních komunikacích, 
podle kterého je majitel nebo držitel domácí-
ho zvířete povinen zabránit jejich pobíhání 
po pozemní komunikaci.  

Pokud je pes venčen ve volné přírodě, může 
se stát, že se pohybuje v honitbě, ve které lze 
provádět právo myslivosti. Volné pobíhání 
psů v honitbě bez dohledu svého vlastníka je 
rovněž zapovězeno. Dle zákona o myslivosti 
je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v ho-
nitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vlast-
níka ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbliž-
ší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují 
zvěř. Vzdálenost se měří od hranice oplocení 
takovéto nemovitosti.

Oprávnění usmrcovat se nevztahuje na psy 
ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepec-
ké, zdravotnické, záchranářské a služební.

Časté jsou rovněž případy, kdy pes někoho 
zraní či způsobí škodu na majetku. V takovém 
případě se vlastník psa anebo osoba, které byl 
pes svěřen, může dopustit přestupku proti 
občanskému soužití, dle § 7 o některých pře-
stupcích. Zavinění je v tomto případě spat-
řováno v nedostatečném zabezpečení zvířete, 
které umožnilo jeho útěk a následné ublíže-
ní na zdraví jiné osoby, či způsobení škody 
na majetku. 

Dle obecné právní úpravy obsažené v § 2933 
občanského zákoníku, za škodu způsobenou 
psem je vždy odpovědný vlastník psa, bez 
ohledu na to, zda měl psa v daném okamžiku 
ve své péči či jej svěřil třetí osobě. Způsobil-li 
škodu pes v době, kdy byl svěřen jiné osobě, 
nahradí škodu tato osoba, a to společně a ne-
rozdílně s vlastníkem psa.  

Dalším významným přestupkem je přestu-

pek proti majetku 
dle § 8 o některých 
přestupcích, který se 
použije i v případě, 
že zvíře poraní jiné 
zvíře či způsobí ško-
du na majetku třetí 
osobě.

S venčením souvisí 
i povinnost úklidu 
exkrementů na veřejném prostranství. Po-
kud vlastník po svém psovi neuklidí exkre-
menty, hrozí mu podle přestupkového zákona 
pokuta za znečištění veřejného prostranství či 
veřejně přístupného objektu. Proto jsou na ve-
řejných místech volně k dispozici sáčky pro 
úklid psích exkrementů.

Je toho tedy mnoho, o čem by měl majitel 
psa vědět a na co by měl především dohlížet 
a čeho se vyvarovat tak, aby nedošlo ke vzniku 
takových škodných událostí, které je možno 
vidět na připojených snímcích. 

JUDr. Vladimír Krejčík

Vážení občané, od 1. 8. 2021 se změnily ceny 
jízdného v Pražské integrované dopravě. Týká 
se to pouze jednorázových jízdenek. Ceny 
předplatních kuponů se nemění. Nejvýhod-
nější je i nadále roční kupon, se kterým jezdíte 
jen za 10 korun denně. Více informací: htt-
ps://pid.cz/zmenatarifu/

pd

co bychom měli vědět, když máme doma pejska

Od 1. 8. 2021  
se mění ceny  
jízdného v pID

„My třídíme nejlépe“
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Po květnovém uvolnění covidových opatření 
všechny družiny oddílu Tysan mohly obnovit 
skautkou činnost. Na první schůzce družinky 
Berušek (předškolačky – 2. třída) jsme vyrá-
běly lodičky z papíru, jejichž rychlost a kvali-
tu jsme testovaly v Janovickém potoce. Násle-
dovaly i další hry a vodní dovádění.  
Další schůzku jsme uskutečnily s trošku „po-

trhlým“ nápadem vyrazit autobusem s ko-
loběžkami do Benešova na dopravní hřiště. 
S hladkým transportem Berušek přes Bene-
šov nám pomohla Jarka Raková, které tímto 
děkuji. Po přezkoušení znalostí dopravních 
značek a správného chování na vozovce jsme 
si zapůjčily šlapací autíčka a na dopravním 
hřišti vypukla neřízená honička na zloděje 
a policii. Role se střídaly tak rychle, že neza-
svěcenému pozorovateli to mohlo připadat 
jako totální dopravní chaos. 
Další v pořadí už byla první celodenní vý-

prava s cílem najít ukrytý poklad permoníků. 
Po vyluštění indicií se k mlsnému uspokojení 
Berušek podařilo sladký poklad nalézt. Nutno 
dodat, že bezmála dvanáctikilometrová trasa 
z Kamenného Přívozu do Týnce dala někte-
rým pořádně zabrat… 

Druhá výprava, na jejímž konci nás čekal les 
plný pohádkových bytostí, byla o něco kratší, 
„pouze“ z Těptína do Týnce. 
Svoje kreativní nadání realizovaly Berušky 

při akci malování na tee-pee v kempu Náklí. 
Jak se jim to povedlo, můžete posoudit sami. 
Naše výtvory zdobí první tee-pee zprava. 
V Náklí proběhla i další schůzka, a to vodác-
ký výcvik pod taktovkou instruktorky Magdy 
Bořilové. Moc děkuji Bisportu za zapůjčení 
raftu a vodáckého vybavení zdarma. 
Poslední schůzka proběhla v týneckém mu-

zeu. O výklad historie města a její kameniny 
se postaral p. Šípek, člen vlastivědného spol-
ku.  
A pak už hurá, prázdniny. Natěšena na prv-

ní tábor se družinka sešla ve Vojkově. Dorazil 
i Asterix, Obelix, Jaksitax a další známí hrdi-

nové. Statečné oddíly skautských Galů v boji 
proti Římanům podporovala anglická králov-
na i Kleopatra. Táborový život se nám moc 
líbil, a to nejen celotáborová hra, ale i nástupy, 
ohýnky v tee-pee a zpívání, táborové práce 
a koupání v potoce Mastníku. Ten nás nako-
nec zastrašil, protože po bouřce s krupobitím 
hrozilo jeho rozlití po louce, a tak Berušky 
odjely dříve. I tak to byl krásný týden, na kte-
rý všichni vzpomínáme.

Ála, za oddíl Tysan

Máme tady prázdninové vydání Týneckých 
listů a pro nás i pro vás to znamená, že přináší-
me nálož příběhů, hlavně z táborů. Na těch se 
jako každý rok uzavírá náš skautský rok. Letos 
byl velice chudý a všichni si jistě domyslí proč. 

Na druhou stranu to byl rok nevšední a napří-
klad náš podzimní „Boj o Týnecko“, o kterém 
jsme zde informovali, zaujal myslím spoustu 
lidí (mě tedy určitě). Na jaře jsme pak nesměle 
obnovili svoji činnost a v létě už jsme úspěš-

ně zúročili celou jarní přípravu a rozjeli jsme 
letní tábor naplno. S nadějným výhledem do 
nového skautského roku Vám přeji příjemné 
počtení o našich zážitcích.

Mára, za oddíl TYSAN

Na konci července 
navždy odešel jeden 
ze zakladatelů skau-
tingu v Týnci nad Sá-
zavou, Lumír Richter 
– Ripin.
Hned po konci druhé 

světové války, společně 
se svými kamarády, 
inicioval vznik prv-
ních skautských dru-

žin, jejichž členem byl až do zákazu skautingu 
v roce 1948. Následně Ripina nacházíme při 

obnově skautské činnosti v roce 1968, kdy ak-
tivně působil až do jejího opětovného zákazu 
o pouhé dva roky později. A nakonec v roce 
1990 se aktivně podílel i na druhé, a doufej-
me, že poslední, obnově skautingu v Česko-
slovensku. Jeho význam a zásluhy podtrhuje 
i fakt, že v 90. letech působil jako předseda 
skautského okresu Benešov. Do skautského 
důchodu odešel v roce 1997. V roce 2005 zís-
kal Ripin ocenění Významný občan města 
za zásluhy o založení Junáka v Týnci v roce 
1945, za snahu o jeho obnovení po roce 1968 
a za práci pro skauting po roce 1989.

Lumír Richter – Ripin tak zanechal svou 
stopu u všech důležitých okamžiků historie 
týneckého skautingu 20. století a byl jednou 
z jeho nejvýznamnějších osobností. Odcho-
dem bratra Ripina týnecký skauting ztratil 
člena, který jej provedl nejtěžšími obdobími. 
I díky jeho práci je dnes náš oddíl TYSAN 
ve velmi dobré kondici. Jeho odchod je smut-
ná zpráva pro nás všechny, Ripin nám bude 
chybět, ale jsme rádi, že jsme se mohli těšit 
z jeho práce, přízně a kamarádství tolik let.
NezapoMeNeMe.

Jan Jiráň

jak si naše berušky užívaly schůzky a tábor

Další sezóna týneckého skautování skončila

Odešel bratr ripin
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Náš tábor se konal 3. – 17. července na louce 
v Podolí u Vojkova. Hráli jsme na něm celo-
táborovou hru s názvem Asterix a Obelix. 
Tábor byl na louce, která byla ohraničena 

z jedné strany potokem a z druhé strany le-
sem. Na louku se vešly tábory dva. Ten náš 
obývali Svišti, Berušky a Světlušky. Hned 
vedle byl tábor starších. Od vesnice Podolí 
to bylo asi 400 metrů. Dohromady jsme spali 
ve 14 tee-pee. V každém bylo ohniště. V době 
bouřek se v nich objevovaly také různě chyt-
ře rozestavěné ešusy a hrnečky, do kterých 
jsme chytali vodu. Teda ne, že by jí v potoce 
bylo zrovna málo. Noční hlídky musely hlídat 

i potok, aby nás nevyplavil.
Každý tábor měl svoji kuchyň s vlastnoruč-

ně postavenou pecí. Vlastně celý tábor jsme 
si stavěli sami. Za lávkou přes potok byly 
latríny (kadibudky). V naší jídelně byly stoly 
z prken a lavičky z klád a vedle stál hangár – 
domeček, do kterého se ukládalo nářadí. Asi 
50 metrů za táborovou loukou bylo velké oh-
niště, na kterém jsme dělali slavnostní ohně. 
Tady jsme také složili slib Světlušek a Svišťů. 
Při jeho skládání jsem se styděla, ale taky jsem 
byla strašně šťastná, že už budu Světluška.
Denní program začínal tím, že byla vzbu-

zená služba půl hodiny před budíčkem. Ten 
byl v 8:00. O 5 minut později následovala 
rozcvička, snídaně a po chvíli nástup. Na něm 
jsme zpívali skautskou hymnu a vytahovali 
českou vlajku. Hned po nástupu jsme dělali 
práce pro tábor, které byly rozděleny na sku-
piny podle družin. Zbytek času do oběda byl 
„družiňák“ – při něm jsme hráli hry a psali 
dopisy.  Po obědě byl odpolední klid a po něm 
jsme se oblékli do obleků na celotáborovou 
hru Asterix a Obelix. Obleky byly vlastně 
trička, která si každý z nás vlastnoručně po-

psal. Celotáborovku jsme hráli každý den až 
skoro do večeře. Byla super, dozvěděli jsme 
se, jaké to bylo žít v době Keltů. Nejvíc se mi 
líbilo vyrábění válečnických štítů na závěreč-
ný boj proti Římanům. To byli naši vedoucí, 
které jsme slavně porazili. 
Po dobré večeři, která byla po hře, jsme 

mohli pracovat v klubech (vyřezávání, střílení 
z luku, relaxace v hamakách, městečko Paler-
mo) nebo třeba jen odpočívat. 
Tábor jsem si moc užila a všem vedoucím 

za něj děkuji. Poznala jsem další prima ka-
marády a už se moc těším, až se zas setkáme 
na skautské schůzce.

Opice Andulka, za oddíl TYSAN

Jak jste se již dočetli v předchozím vydání 
Týneckých listů, náš letošní tábor byl letos 
z organizačních důvodů rozdělen na 2 - jeden 
pro mladší děti a druhý pro starší část našich 
táborníků. 
Tábor starších (Mravenci, Sovy a Bulldoci) 

se v tématu celotáborové hry vydal až na Fi-
lipíny, na ROBINSONŮV OSTROV! Ro-
binsoni společně soutěžili ve hrách o nejlepší 
kmen (tým) a zároveň v některých hrách sami 
za sebe o nejlepšího skautského robinsona 

a robinsonku. 
Konal se turnaj ve frisbee, hledání zlatého vej-

ce, bitva s vodními balónky, výlet do lomu… 
a jakožto správní robinsoni jsme nesměli vy-
nechat ani pečení pita chleba. V duchu vaření 
„robinsonských“ jídel se ostatně nesl celý tá-
bor – vařili jsme si totiž sami. A občas se nám 
ta jídla opravdu povedla :)
Rituálem, který zakončoval každý den, byla 

kmenová rada. Tu jsme ale občas museli po-
sunout až do pozdějších večerních hodin, a to 

z důvodu např. tanečního večera. 
Myslím, že největším zážitkem tábora (hned 

po povodních) bylo přespání na nedaleké lou-
ce, kde zároveň proběhlo i finále hry o Robin-
sona. Ráno nás probudil pohádkový východ 
slunce a my unavení, ale šťastní opustili louku 
a večer po závěrečném ohni i samotný tábor. 
A teď už pouze vzpomínáme na všechny krás-
né zážitky, které by po sepsání zabraly všechny 
stránky Týneckých listů A.

Bára B., za oddíl TYSAN

Tábor s asterixem a Obelixem

Tábor na robinsonově ostrově

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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Dětská fantazie nezná hranic. Důkazem je 
krátký kreslený film „Co by se stalo, kdyby 
děti vládly světu!“, který vytvořily školačky 
z Klubu tvůrčího psaní. V rámci Místního 
akčního plánu vzdělávání pro školy z ORP 
Benešov ho organizovala Posázaví o.p.s. 
V osmičlenném tvůrčím týmu měla dvě zá-
stupkyně také týnecká Mateřská škola a zá-
kladní škola GAIA – byly jimi Zoe Brunclí-
ková a Thea Vysloužilová. 

Film ukázal, že v případě vlády malých oby-
vatel by se nejspíš realizovalo mnoho dětských 
snů. Kupříkladu: na denním pořádku by byly 
dortové bitvy v ulicích, domácí mazlíčci by se 
prodávali za velmi nízké ceny, ve stromech 
by se stavěly domečky, Viktoriiny vodopády 
by se sjížděly na toboganu, v džungli by vy-
rostla dětská hřiště, domy by přetékaly pop-
cornem mnoha příchutí, v ulicích by nebyla 

nouze o visuté houpačky a barevné chodníky. 
Prezidentem by byl plyšový medvěd a síd-
lo vlády by se přesunulo do Disneylandu. 
Děti by mohly řídit auta a letadla, školy by 
se proměnily v lunaparky… A co by se stalo, 
kdyby s tím rodiče nesouhlasili? Hrozilo by 
jim předhození žralokům! Video poskládané 
z barevných ilustrací doplnily jejich autorky 
vtipným komentářem. Snímek je ke zhléd-
nutí na https://www.youtube.com/watch?-
v=_3hqanPmUZo.

V Klubu tvůrčího psaní se od začátku roku 
scházelo osm dívek z 5. až 9. třídy základ-
ních škol z Benešova, Týnce nad Sázavou 
a Divišova. První setkání probíhala kvůli 
protiepidemickým opatřením online, jakmile 
to situace dovolila, přešlo se do prezenčního 
režimu. Lektor Jan Vavřín z Mateřské školy 
a základní školy GAIA pro dívky připravil 

kratší úkoly a tvůrčí hry podněcující kreativi-
tu, povídal si s nimi o stavbě textu. Společně 
tvořili hrdiny a zasazovali je do rozmanitých 
prostředí, řešili zápletky a konflikty, ukazo-
vali si příklady v literatuře či filmu. Vyvr-
cholením půlroční práce byl pak jednoduchý 
kreslený film.

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

Týnecká stopa v kresleném filmu 
„co by se stalo, kdyby děti vládly světu!“

POSVÍCENÍ

Výstava drobného  
zvířectva

Zahrádkářská 
výstava

23. – 24. 10. 2021
Městský úřad Týnec nad Sázavou

Srdečně Vás zveme na Týnecké

www.mestotynec.cz
` tyneckevlneni

Konání akce závisí na vývoji situace. Prosíme, sledujte webové stránky FB města.

VÁCLAVSKÁ 

DECHOVKA

TÝNEČANKA

neděle 26. 9. 2021  
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.

Konání akce závisí na vývoji situace. Prosíme, sledujte webové stránky FB města.

V případě zájmu o roční kontrolní zprávu na komínové těleso se zaregistrujte do 30. 9. 2021  
na podatelně městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Nahlaste svou adresu, telefon a počet průchodů.  

Čištění firmou Kominictví Holečková, Netvořice,  
proběhne od 1. 10. do 31. 10. 2021. Cena za vyčištění jednoho průchodu je 500 Kč vč. DPH bez dopravy.

Platí pouze pro osoby, které se zaregistrují na podatelně Měú Týnec nad Sázavou do 30. 9. 2021.  
Více informací na tel. 317 701 431, www.holecek.sluzby.cz

Kominické služby
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Připravený autobusový zájezd do Polska na Du-
najec, jsme kvůli současné situaci museli odložit.

Náhradní akcí byla čtyřdenní Ohře, kterou jsme 
zorganizovali vlastními auty. Prázdniny jsme za-
hájili ve středeční podvečer, sjelo se nás 19 a pes.

Začali jsme v Královském Poříčí a končili v obci 
Perštejn – Lužný. Celkem 62 km za klasického 
vodáckého počasí. Déšť, chladno, ale i sluníčko.

Užili jsme si pohodovou vodu, které bylo tak 
akorát a moc jsme se nenadřeli. Ohře krásně tek-
la, a tak i náš nejdelší úsek 26 km byl za pět hodin 
za námi.

Všichni si držíme palce a věříme, že polský Du-
najec příští rok konečně vyjde.

Jarka Raková, vodácký odd. Čochtani

U příležitosti životního jubilea navštěvujeme své členy, 
abychom jim poblahopřáli a předali dárkové balíčky. Le-
tos se jedná o 38 jubilantů, ve věku 80 let (14 členů), 85 
let (10 členů), 90 let (3 členové), 91 let (3 členové), 92 let 
(2 členové), 93 let (2 členové), 94 let (2 členové) a 96 let 
(2 členové). Úctyhodných 90 let a výše se to v první po-
lovině roku 2021 týkalo 6 členů. Pan Hnátek E., Zikán 
J., paní Čížkovská H., Hauzarová M., Povolná M. a naše 
VIP členka paní Vlasta Turková. Zbývajícím 8 jubilan-
tům nad 90 let poblahopřejeme ve 2. pol. roku 2021. 
Přejeme jim hlavně zdraví a spokojený život.

Jiřina Kafková, za výbor SZP a seniorů 

spolek zdravotně postižených a seniorů 
Týnec nad sázavou – jubilanti

Ohře místo Dunajce

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU
pořádá 57. ročník dálkového pochodu

v sobotu 18. září 2021
Přes čtyři zámky

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

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

27 km  Týnec – Konopiště – Poříčí – Svárov – Týnec

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

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

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

Pochod je zařazen do AKCE „STŘEDOČESKÁ DESÍTKA“

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

OBČERSTVENÍ: na trasách z vlastních zásob, v restauracích

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

ODMĚNA: upomínkový diplom, vizitka pochodu, razítko IVV

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

CÍL: v místě startu do 19:00 hodin

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte hygienické podmínky a nařízení vlády ČR proti COVID-19!
 vezměte si tužku na opsání němé kontroly
 děti do 15-ti let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby

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

Všechny seniory a seniorky se smyslem pro humor a aktivní odpočinek

zveme do MC Motýlek v suterénu pečovatelského domu,

v případě příznívého počasí do areálu za DPS

v ul. Okružní 520, Týnec nad Sázavou,

na

8. SENIORSKÉ HRY
PONDĚLÍ 18. 10. 2021  

od 15:00 hod.
Program: jednoduché, zábavné sportovní hry šité na míru právě Vám

A pro všechny účastníky jsou připravené drobné ceny!

Těší se na Vás instruktorky a instruktoři odboru sportu  
pro všechny TJ Týnec nad Sázavou z. s.

Nebojte se, přijďte, podívejte se, přidejte se!

NEBUDEME SE POHYBEM TRÁPIT ALE BAVIT
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Pravidelná cvičení i sportovní akce odboru Sportu pro všechny TJ 
Týnec nad Sázavou, z. s. snad konečně budou!

Po dlouhé pauze se snad v září opět setkáme při pravidelných cviče-
ních i sportovních akcích, které se nemohly z důvodu Covidu konat 
letos v květnu, ale ani v loňském roce. Proto plánujeme akce uskutečnit 
v náhradních termínech v září 2021.

V neděli 12. 9. 2021 bude od 14:15 hodin v areálu ZŠ na sídlišti 
ROOLYMPIÁDA – rodinná olympiáda dětí a rodičů v atletických 
disciplínách. 

V zahradě Společenského centra Týnec nad Sázavou počítáme s tra-
dičním Sportovně zábavným odpolednem pro děti, které se bude konat 
v termínu 17. 9. 2021 od 17:00 hodin. 

Pravidelné cvičení všech oddílů odboru bude probíhat podle rozvrhu 
z roku 2019. 
Pro aktuální informace sledujte www.tjtynecns.iplace.cz.

Přijďte si zasportovat! Těšíme se na Vás.
Věra Junová, TJ Týnec nad Sázavou

Vedení SZP a seniorů Týnec nad Sázavou 
uspořádalo dne 16. 6. 2021 pro své členy 
jednodenní zájezd na Svatou Horu a do Pří-
brami. Po delší odmlce to byla opět společná 
akce našich členů.

Poslední akcí v loňském roce byl týdenní 
relaxační pobyt v Poděbradech, který jsme 
uspořádali začátkem března.

Z důvodu pandemie se vše následující mu-

selo zrušit. Ať už to byl to dru-
hý termín relaxačního pobytu 
v Poděbradech, jarní a podzim-
ní plavání v bazénu na Měříně, 
v létě 2x týdenní rekondiční 
pobyty v Doubici, 2x jedno-
denní zájezdy a členské schůze 
(jarní i podzimní s oblíbenou 
tombolou).

O letošní první zájezd byl 
velký zájem. Ráno jsme se se-
šli na autobusovém nádraží 
v Týnci nad Sázavou a s dobrou 
náladou vyrazili na cestu. Bylo 
možné vyjet autobusem až na-

horu na Svatou horu, což jsme jistě všichni 
uvítali, neboť šlapat 343 schodů z města by 
bylo pro mnohé velmi náročné. S průvodkyní 
jsme pak absolvovali komentovanou prohlíd-
ku celého nádherného areálu, která byla za-
končena v bazilice Panny Marie se skvostnou 
štukovou a freskovou výzdobou a nádherným 
tepaným stříbrným oltářem. Společnou fo-

tografií na schodech u vstupu do areálu jsme 
pobyt na Svaté Hoře zakončili a autobus nás 
odvezl do města, kde byl zajištěn oběd a pak 
odpoledne individuální prohlídka města. 
V podvečer jsme se pak vrátili zpět do Týnce 
plni krásných dojmů z hezky prožitého dne. 
Každý účastník pak ještě obdržel 2 fotografie 
na památku.

Poděkování patří těm, kdo tento zájezd 
zajišťovali a řidiči autobusu panu J. Peškovi 
za dopravu při této akci.

Jiřina Kafková, za výbor SZP a seniorů 

sport pro všechny

spolek zdravotně postižených a seniorů Týnec nad sázavou 
– výlet na svatou horu

ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY
TJ TÝNEC NAD SÁZAVOU, z. s. pořádá

ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY
TJ TÝNEC NAD SÁZAVOU, z. s. s podporou Města Týnec nad Sázavou, 

pořádáv neděli 12. 9. 2021 
v areálu ZŠ Komenského

ROOLYMPIÁDU
tj. RODINNOU OLYMPIÁDU V ATLETICKÝCH DISCIPLÍNÁCH PRO RODIČE A DĚTI

v pátek 17. 9. 2021 od 17:00 hod 
v zahradě Společenského centra 

PRO DĚTI 
SPORTOVNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

POHYB JE HRA
Přihlášky na místě od 14:15 hod.

Zahájení závodů v 15:00 hodin

nebo od 6. - 11. 9. 2021 pošlete jméno, příjmení + rok narození dítěte 
 na email: verajunov@gmail.com.  

Startovné na místě závodů 30 Kč za soutěžící dítě

Svou účastí na akci souhlasím se zveřejněním výsledků a fotodokumentace k účelům publikace na 
webových stránkách TJ, v metodických, propagačních a ostatních materiálech. Při nesouhlasu toto 

oznámím hlavnímu pořadateli a fotografovi před zahájením akce.

Svou účastí na akci souhlasím se zveřejněním výsledků a fotodokumentace k účelům publikace na 
webových stránkách TJ, v metodických, propagačních a ostatních materiálech. Při nesouhlasu toto 

oznámím hlavnímu pořadateli a fotografovi před zahájením akce.

Týnec nad Sázavou   

Program: Soutěže a hry pro malé i velké děti. Pro soutěžící 
  jsou připravené drobné ceny a pro všechny účastníky buřtíky k opékání. 

 Instruktoři odboru SPV se těší na všechny, kteří si rádi hrají a sportují!

 VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Kategorie: 
I. rok nar. 2018 a mladší /batolata II. rok narození 2017 III. rok narození 2016 IV. rok naroz. 2015
V. rok narození 2014  VI. rok narození 2013  VII. rok narození 2012  VIII.  dvojice: rodič  

+ dítě

Tradiční disciplíny:  Netradiční disciplíny dvojic
skok daleký sprint dítě + rodič, prarodič …
na 20m/30m, hod skok, běh, hod
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Druhá červnová sobota se mezi týneckými 
volejbalisty nese ve znamení Memoriálu 
Miroslava Kaliny. Na pětadvacátý ročník jsme 
letos byli hodně zvědaví a trochu žili v obavách, 
zda se nám letošní turnaj podaří kvůli covidové 
situaci uskutečnit. Velkou neznámou byla 
rovněž forma všech mužstev, která za poslední 
rok neměla moc šancí pořádně potrénovat. 
Z plánovaných pěti družstev se do turnaje 
přihlásily nakonec pouze tři týmy, a tak jsme 
tomu přizpůsobili i systém turnaje. Hrálo se 
dvojkolovým systémem na dva vítězné sety 
každý s každým.  

V úvodním zápase jsme poměřili síly se 
Sokolem Benešov. I když jsme se snažili, co 
to šlo, tak těsné prohře v obou setech jsme 

neunikli. Ve druhém utkání proti Těptínu 
na nás byla znát už větší sehranost a dokázali 
jsme získat i dílčí úspěch v podobě jednoho 
setu. Nicméně na vítězství v zápase to rovněž 
nestačilo. 

Ve zbývajícím duelu si celkem hladce poradil 
Benešov s Těptínem v poměru 2:0 na sety. 
Odvety se hrály v podobném duchu 
i s podobnými výsledky. Jen naše barvy se 
o něco zlepšily, když dokázaly dotáhnout 
zápas s Benešovem do třetí sady, ve které se 

ovšem radoval z vítězství soupeř. Benešov 
si i tímto vítězstvím zajistil celkový triumf 
na turnaji.  

Náš druhý duel s Těptínem rozhodoval 
opět tie-break s lepším koncem pro soupeře. 
My jsme se ani v závěrečném klání vítězství 
nedočkali a zbylo na nás třetí místo na turnaji. 
U nás ovšem převládla spokojenost, že jsme 
měli šanci turnaj vůbec uspořádat a po delší 
době si zahrát dobrý volejbal.   

Jaromír Kuchta, VK Týnec nad Sázavou

V letošní sezóně jsme moc šancí trénovat 
a zúčastňovat se jednotlivých turnajů ve volej-
bale neměli. V dubnu letošního roku se začalo 
blýskat na lepší časy a s našimi nejmladšími vo-
lejbalovými nadějemi jsme toho hned využili.   
Na multifunkčním hřišti v areálu školy jsme 

začali pilně trénovat složitější herní činnosti 
v oranžovém minivolejbale. Pozadu nezůstá-
valy ani začínající děti, které své umění pilo-
valy především v kategorii žlutého minivolej-
balu. 
Co jsme se za necelé tři měsíce naučili 

a za nucenou pauzu nezapomněli, jsme chtěli 
ukázat rodičům dětí, příbuzným i kamará-
dům. V sobotu 26. června 2021 jsme si je opět 
pozvali na náš již tradiční turnaj v černobílém 
minivolejbale (hrají děti s rodiči) do sportov-

ní haly v Týnci nad Sázavou a byli 
jsme moc zvědaví, jestli nám to ne-
budou moc kazit.  
Do turnaje se přihlásilo celkem 

patnáct týmů, které si děti v rolích 
kapitánů rozlosovaly do tří skupin. 
Ve skupinách se hrálo každý s ka-
ždým a bylo vidět spoustu zajíma-
vých duelů. Nutno říct, že děti se 
před svými příbuznými a kamarády 
opravdu snažily a rodiče měli co 
dělat, aby svým dětem vůbec stačili. 

Po základních skupinách se hrála nadstavbová 
část o konečné umístění a bylo na co koukat. 
Děti byly v jednotlivých skupinách na podob-
ných úrovních a zápasy byly vyrovnané a dra-
matické do posledních výměn. Největší boj byl 
o první místo na turnaji, které si s dvěma výhra-

mi ve skupině i stejným poměrem míčů zaslou-
žily týmy Hafíků a Vlčat.  
Po posledních výměnách se děti nemohly 

dočkat vyhlášení výsledků. Na své si přišly 
všechny týmy, které si odnášely zaslouže-
né medaile, poháry, diplomy, ceny a úsměvy 
na tvářích. 
Největší odměnou pro nás ovšem byl pocit 

opět zahrát si volejbal, setkat se na hřišti a po-
bavit se, což nám vyšlo dokonale.  Doufáme, 
že si radost ze hry budeme moci užívat i v ná-
sledující sezóně a na hřišti se zase všichni uvi-
díme. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem za účast 

na turnaji a předvedenou hru, Nelče s Šárkou 
za výrobu krásných diplomů a městu Týnec 
nad Sázavou za poskytnutí finanční podpory. 
Moc děkuji a těším se na vás.

Jaromír Kuchta, VK Týnec nad Sázavou

Turnaj dětí v černobílém minivolejbale 

Memoriál Miroslava Kaliny
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Náš oddíl OK KA-
MENICE je aktivní už 
více než 20 let (původně 
pod hlavičkou SK KA-
MENICE). Svoji čin-
nost zaměřujeme hlavně 
na výchovu a trénování 
mládeže a z našich členů 
v průběhu celé doby vzešel 
nejeden mistr republiky, 

několik reprezentantů ČR a také účastníků 
soutěže nejvyšší – Mistrovství světa. Dnes 
máme přibližně 170 členů od nejmladších 
až po nejstarší věkovou kategorii. Dětem se 
v několika tréninkových skupinách věnu-
jeme pravidelně po celý školní rok. Během 
letních prázdnin už tradičně pořádáme OB 
tábor pro děti a během roku zveme naše čle-
ny na různá víkendová soustředění. 

Letos máme tu čest v našem regionu uspo-
řádat Mistrovství ČR na klasické trati, pro 

nás z pohledu pořadatele doposud nejvý-
znamnější a nejprestižnější akci. Závody se 
uskuteční ve dnech 18. -19. 9. 2021 v Hor-
nopožárském lese, kde přivítáme nejlepší 
závodníky z celé České republiky.

Pořádat mistrovství republiky je pro náš 
oddíl velká pocta a jsme rádi, že jsme tuto 
možnost a hlavně důvěru od Českého svazu 
orientačních sportů dostali. Protože tento 
sport je i tak trochu náš životní styl, rádi by-
chom se s Vámi o naši radost z této pocty, 
a nejen o ni, podělili. Držte nám palce!

Co je ten „orienťák“ vlastně za sport? Jak 
říkají aktivní OB běžci – orienťák je běh po-
dle mapy. Nic složitého A. Na rozdíl od tra-
dičních běžeckých disciplín zde potřebuje-
te zapojit nejen sílu a mít dobrou fyzickou 
kondici, ale potřebujete zároveň zapojit 
i „hlavu“ – přemýšlet, volit nejrychlejší ces-
tu, rychle se rozhodovat podle informací, 
které v tu danou chvíli máte k dispozici. To-

hle je často motivace, proč tento sport dělat, 
a i proč u něj zůstávat po celý život. To do-
plňuje také fakt, že orienťák může dělat celá 
rodina v jakékoliv věkové kategorii. Kromě 
toho všechny dovednosti, které se v průbě-
hu života s orienťákem naučíte, využijete 
i v běžném soukromém nebo profesním ži-
votě, často si pak dovedete poradit a rychle 
se rozhodovat v nelehkých situacích, získáte 
přátele a zážitky na celý život!

Více informací najdete na:  
www.okkamenice.cz

Lenka Hankovcová, OB OK KAMENICE

Dne 28. 9. 2021 se uskuteční již 11. roč-
ník Dne pohybu a zdraví. Od 13:00 hod 
do 18:00 hod si do Náklí přijďte vyzkoušet 
známé i neznámé sporty a sportovní aktivi-
ty. Těšit se můžete na projížďky na vozítkách 
segway či na ponících. Váš postřeh prověří 
zametač a lovec světla. Samozřejmě nebude 
chybět ani tradiční střelba ze vzduchovky 
a luku nebo mölkky, softball, discgolf. Do-
konce budete mít možnost se u stanoviště 
sebeobrany naučit pár hmatů a chvatů pro 
svou ochranu. Doprovodným programem 
budou vystoupení našich týneckých spor-
tovních oddílů. Bez ohledu na věk, výkon-
nost a zdravotní stav si přijďte vyzkoušet 
bohatý program.

Těšíme se na Vás.
Denisa Vrbická, projektové řízení

Mistrovství čr v orientačním běhu

Den pohybu a zdraví  
– sportuj s námi!

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

fotbal, softball, mölkky, kroket, trx, hasiči, kynologie, malování na obličej
•  sebeobrana, hamaky, lukostřelba, slackline, šlapačky/pedala,  

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

•  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

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

v úterý 28. 9. 2021  
od 13.00 do 18.00 hodin v Týnci nad Sázavou – Náklí

Více informací naleznete  
na www.mestotynec.cz   
f tyneckevlneni

Středočeská krajská  
asociace sportu  

pro všechny 

středočeská krajská  
asociace sportu  

pro všechny 
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PÁTEK  
3. září 2021 

 TEORIE 
TYGRA

Začátek po 20.00 hod. po setmění 
Deky a dobrou náladu s sebou / místa k sezení jsou omezena.

FOTBALOVÉ  
HŘIŠTĚ NÁKLÍ

PODMÍNKOU VSTUPU NA AKCI JE RESPEKTOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ. 
KONÁNÍ AKCE ZÁVISÍ NA VÝVOJI SITUACE. PROSÍM, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY A FB MĚSTA. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Letní kinoLetní kino

www.mestotynec.cz 
 ` tyneckevlneni

VSTUP VOLNÝ

VÁS SRDEČNĚ 
ZVE NA

pátek 27. srpna  
od 18.00 hodin

na hradě v Týnci

• naučná stezka pro děti • přednáška o životě netopýrů  
• pozorování kolonie netopýra velkého ve třetím patře 

gotické věže • dílny pro děti  
• procházka k řece s ultrazvukovými detektory

Netopýrří 
      noc

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

www.mestotynec/muzeum     Najdete nás na ` Hrad Týnec nad SázavouPořádá město Týnec nad Sázavou a ČESON  
– Česká společnost pro ochranu metopýrů

Večerní prohlídka věže   DOPROVODNÝ PROGRAM
• dětský koutek • modelování • převlékárna • malování
• tvorba z papíru • hry zručnosti • zatloukání hřebíků

V případě nepříznivého počasí program v galerii muzea

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

divadlonetopyr@seznam.cz      www.divadlonetopyr.cz       tel.: +420 733 528 503

Pořadatel: Divadlo Netopýr z.s. za přispění  
města Týnec nad Sázavou

Změna programu vyhrazena

Areál hradu Týnec n/S.

sobota 4. 9. 2021
14:00 –  Zahájení festivalu 

Zpívání s Netopýrem
14:30  –  Bářino toulavé divadlo  

Pohádka: O Nebojsovi
15:30 – Equites – šerm u rotundy

16:00 – Paul Merild – kouzelník
16:45 – Equites – šerm u rotundy

17.00 –  Pohádka: Královna Koloběžka I.  
Divadlo Netopýr – Týnec nad Sázavou

18:00 – Hodina Kouzlení s Paulem
20.00 –  Večerní představení pro dospělé: 

Láska mezi nebem a zemí  
– divadelní spolek Svatopluk – Benešov

Začátky divadelních vystoupení jsou orientační. Během odpoledního bloku 
pohádek může dojít k mírnému časovému posunu. Děkujeme za pochopení.

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

Návštěvník souhlasí s tím, že 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. Uložena budou na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.

16. ročník/areál hradu Týnec n/S.

sobota 25.9.2021
16.00-23.00 hod.

Keltsky
Vecer

 
Občerstvení zajištěno 
Vstupné dobrovolné
Změna programu vyhrazena

16.00 Coventina / keltská a irská hudba
 Wild Rose / irské tance, výuka
17.30 Luftt / rock, písne Deep Purple...
 Wild Rose / irské tance
19.30 Alison / keltský a irský rock
 Wild Rose / irské tance
21.30 Hekelén Tekelén / písně Jethro Tull...

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.

Konání akce závisí na vývoji situace. Prosíme, sledujte webové stránky FB města.



červenec / srpen  2021týnecké listy

28 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

Kalendář akcíTýnecko
zÁŘÍ
3. 9. LEtNí kINO 20:30
Promítání filmu – Teorie tygra. Místa k sezení jsou omezena, deky s sebou. Začátek promítání po 20:00 hod. po setmění.  
Za nepříznivého počasí se nepromítá, změna programu vyhrazena. Místo konání: fotbalový stadion Náklí Týnec nad Sázavou.  
Pořadatel: město Týnec nad Sázavou. Vstupné ZDARMA.
4. 9. OCHOtNICkÝ DIVADELNí FEStIVAL 14:00
Divadelní představení ochotnických spolků pro děti i dospělé, šermíři, kouzelník. Pořadatel: hrad Týnec a město Týnec nad Sázavou.  
Místo konání: venkovní areál týneckého hradu
12. 9. ROOLYMPIÁDA – rodinná olympiáda pro děti od 3 do 9 let 15:00
TJ Týnec nad Sázavou Vás zve na rodinnou olympiádu v atletických disciplínách pro děti a netradičních disciplínách pro dvojice  
rodič a dítě. Místo konání: venkovní areál ZŠ Týnec nad Sázavou, sídliště.  Pořadatel: odbor sportu pro všechny  
TJ Týnec nad Sázavou, z. s. Vstupné: 30 Kč za soutěžící dítě. 
14. 9. VEřEjNé FORUM 17:00
Pojďme společně tvořit budoucnost Týnce. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou
17. 9. SPORtOVNĚ ZÁBAVNé ODPOLEDNE PRO DĚtI 17:00
TJ Týnec nad Sázavou Vás zve na jednoduché sportovní a dovednostní hry pro děti. Místo konání: zahrada SC Týnec nad Sázavou. 
Pořadatel: odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Vstupné dobrovolné. 
18. 9. SLAVNOStNí PřEDÁNí NOVéHO HASIčSkéHO VOZU 10:00
Slavnostní předání nového hasičského vozu zásahové jednotce Týnec - Pecerady. Ukázky hasičské techniky. Začátek akce v 10:00 hod., 
ukončení akce ve 12:00 hod. Místo konání: parkoviště před MěÚ Týnec nad Sázavou. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou 
22. 9. SEtkÁNí S VEřEjNOStí – PODĚLUSY 18:00
Diskuse občanů za účasti Osadního výboru Podělusy. Přijďte se zeptat, co Vás zajímá. Představíme Vám projekty, na kterých pracujeme.  
Místo konání: obecní domek v Podělusích. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou
23. 9. SEtkÁNí S VEřEjNOStí – čAkOVICE 18:00
Diskuse občanů za účasti Osadního výboru Čakovice. Přijďte se zeptat, co Vás zajímá. Představíme Vám projekty, na kterých pracujeme.  
Místo konání: kabiny na hřišti v Čakovicích. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou
25. 9. kELtSkÝ VEčER 16:00
Irská, keltská, rocková i populární hudba - Coventina, Alison, Hekelén Tekelén, Lufft, irské tance s výukou – Wild Rose, Symple Dance; 
Pořadatel: hrad Týnec a město Týnec nad Sázavou. Místo konání: venkovní areál týneckého hradu
26. 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
Zveme vás na bohatou přehlídku sportů, které si můžete vyzkoušet na vlastní kůži bez ohledu na věk, výkonnost i zdravotní stav.   
Účastnický poplatek 20 Kč pro dospělé umožňuje využít všechna stanoviště, děti do 15 let zdarma.
Pořadatel: Odbor Sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s. a město Týnec nad Sázavou. Místo konání: Týnec nad Sázavou – Náklí
29. 9. SEtkÁNí S VEřEjNOStí – CHRÁSt NAD SÁZAVOU – SíDLIŠtĚ 18:00
Diskuse občanů za účasti Osadního výboru Chrást nad Sázavou – sídliště. Přijďte se zeptat, co Vás zajímá. Představíme Vám projekty, na kterých 
pracujeme. Místo konání: LUNA BAR. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou
30. 9. SEtkÁNí S VEřEjNOStí – CHRÁSt NAD SÁZAVOU – OSADA A tÝNEC NAD SÁZAVOU 18:00
Diskuse občanů pro Chrást nad Sázavou – osada a Týnec nad Sázavou. Přijďte se zeptat, co Vás zajímá. Představíme Vám projekty, na kterých 
pracujeme. Místo konání: zasedací místnost MěÚ Týnec nad Sázavou. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou

ŘÍjen
1. 10. kONCERt FILMOVé HUDBY  19:00
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka zahajuje novou sezónu koncertním turné, během kterého navštíví se svým úspěšným Koncertem 
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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: 2 x 45 minut (s přestávkou).
18. 10. 8. SENIORSké HRY 15:00
Všechny seniory a seniorky se smyslem pro humor a aktivní odpočinek zveme do MC Motýlek v suterénu pečovatelského domu 
na jednoduché, zábavné sportovní hry. Pro všechny účastníky jsou připraveny drobné ceny. Místo konání: MC Motýlek, suterén DPS, 
Okružní 520, Týnec nad Sázavou. Pořadatel: odbor Sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Vstupné: 20 Kč
22. 10. OCENĚNí VÝZNAMNÝCH OBčANŮ MĚStA A DÁRCŮ kRVE 17:00
Slavnostní ocenění Významných občanů města a dobrovolných dárců krve, hudební program. Místo konání: obřadní místnost Městského 
úřadu Týnec nad Sázavou. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou.
23. - 24. 10. POSVíCENí 8:00
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
5. 11. PODZIMNí kONCERt LENkY FILIPOVé 19:00
Město Týnec nad Sázavou Vás zve na podzimní koncert LENKA FILIPOVÁ a smyčcový oktet Brno Strings od 19 hodin ve Společenském 
centru Týnec. Vstupné 400 Kč. Závazné rezervace a prodej vstupenek od 1. 9. 2021, 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 17:00
Akce pro celou rodinu, tradiční svatomartinský lampiový 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.
20. 11. kONCERt V kOStELE SV. kAtEřINY 14:00
Mluvené slovo zaměřené na historii kostela s hudebním vystoupením acapely Pětník. Pořadatel: spolek Karhany, z.s. a město Týnec nad 
Sázavou. Místo konání: kostel sv. Kateřiny Chrást nad Sázavou
27. 11. ROZSVíCENí VÁNOčNíHO StROMU 16:00
Program od 16.00 hodin, v 17.00 hod. rozsvícení stromu. Vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, živá hudba.  
Pořadatel: město Týnec nad Sázavou. Místo konání: místo před OD Hruška.
28. 11. ADVENt NA HRADĚ V tÝNCI 14:00
Minitržiště, prohlídka hradu, výstava umělců Posázaví. Koncerty, pohádky pro děti. Místo konání: hrad a muzeum Týnec nad Sázavou. 
Pořadatel: hrad a muzeum v Týnci nad Sázavou.

NOVÝ  
HASIČSKÝ  
VŮZ
sobota  
18. 9. 2021 
10.00 – 12.00 hod. 
parkoviště před MěÚ Týnec ■  slavnostní předání hasičského vozu

■  ukázky hasičské techniky

VÁS ZVE NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ

www.mestotynec.cz             
` tyneckevlneni

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

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

příspěvků do  
příštího čísla 

TýnecKých 
lIsTů 

je v pátek  
24. září 2021. 
Tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na  
radnice@mestotynec.cz

TýnecKých lIsTů

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 13-16 ; So 9-11

cena od 236,- Kč / měs., včetně DPH!

Víte že, jsme výdejním a podacím místem Zásilkovny?

Díky nové službě Zásilkovny Mezi Námi můžete posílat své zásilky bez front za cenu od 69 Kč!
Více na www.zasilkovna.cz/mezi-nami/

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

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

rychlost až 30/30 Mbps
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nabÍDKa brIGÁDY
hledám pracovníka, který by prováděl údržbu zahrady  
cca 600 m2. zahrada je na hranici pecerad a brodců.  

Mobil: 602 965 567
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WWW.MEDICTECH.CZ/VYROBA-KARIERA

personalni@btlnet.com 
+420 775 890 722 Jsme v Benešově

BTL Medical Technologies s.r.o

Hledáme 
nové kolegy!

svě
tových

poboček
60+

Detail volných 
pozic v Benešově

Jsme stabilní česká společnost  
s mezinárodní působností.

Hledáme posily na pozice 
operátor a další technické pozice.

Vyrábíme zdravotnické zařízení 
pro celý svět.

BTL_LF_Benesov-nabor-operator_204x286_CZ100.indd   1 23/07/2021   09:32:06

KOupÍM jaWa čz:  
motocykl, moped, skútr a podobně  

možno i díly a vraky 

Tel.: 777 589 258



týnecké listyčervenec / srpen  2021

33www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

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
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Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000, e-mail: info@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz

ŠKODA
  PLUS
S našimi plusy
můžete počítat

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

ŠKODA FABIA 
1,0 TSI / 70 KW AMBIENTE

ŠKODA OCTAVIA COMBI 
1,5 TSI / 110 KW STYLE EXTRA

ŠKODA SCALA
1,6 TDI / 85 KW AMBITION

ŠKODA KODIAQ 2.0 TDI 
176 KW, RS, 4X4, DSG

ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.5 TSI  
110 KW AMBITION PLUS EXTRA

ŠKODA OCTAVIA COMBI 1,5 TSI 
110 KW AMBITION PLUS EXTRA

299 000 Kč

569 000 Kč

439 000 Kč

1 159 000 Kč

526 700 Kč

523 650 Kč

9/2019

8/2020

1/2020

6/2020

8/2020

8/2020

11 070 km

12 793 km

6 922 km

35 717 km

11 650 km

10 602 km

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr
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Konečně si můžeme otužovat zdraví 
a vychutnat si saunování uprostřed 
přírody v nově otevřeném saunovém 
světě Infi nit Sen jen 20 km od Týnce.

Obyvatele blízkého okolí Senohrab mají novou 
možnost pro relaxaci v moderním wellness centru 
Infi nit s venkovním saunovým světem a SPA zónu 
s nabídkou masáží a zážitkových balíčků.

V saunovém světě najdete pět saunových 
 místností, fi nskou panoramatickou, medo-
vou, bylinkovou, sadovou a   ceremoniální sau-
nu. K odpočinku se nabízí prosvětlená relaxační 
místnost  tzv. oranžerie, které dominuje světlík 

a  všudypřítomné zavěšené živé rostliny. Mů-
žete zde odpočívat na houpacích lehátkách či 
posedět u stolku. Venkovní relaxační zóny vybí-
zí k  pozorování dění v zahradě z lehátka, třeba 
u nedalekého lesa. Občerstvit se můžete na fresh 
baru, kde je každý den připravené čerstvé a lehké 
občerstvení. Pro ochlazení lze kromě přírodního 
jezírka využít také ochlazovací zóny se sprchami, 
které jsou vytvořeny v kamenném stylu. 

Saunovou část doplňují dvě masážní místnosti 
s širokou nabídkou masáží, procedur a zážitkových 
balíčků. Užijte si začátek saunové sezóny ve zcela 
novém saunovém světě uprostřed přírody Ladova 
kraje. Zažijete tu nádherné výhledy na okolní kop-
ce a lesy, vydechnete, zpomalíte a odpočinete si od 
starostí všedních dní. 
Více o saunovém světě najdete na www.sen.infi nit.cz.

Nový saunový svět najdete v hotelu Sen 
v Senohrabech, ulice Malostranská 344 – 
jen 20 minut cesty od Týnce.

NEDALEKO TÝNCE 
VYROSTL NOVÝ 
SAUNOVÝ SVĚT 
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Lenka Filipová
a smyčcový oktet Brno Strings  
pátek 5. 11. 2021 od 19 hodin

Společenské centrum Týnec

VÁS ZVE  
NA PODZIMNÍ KONCERT

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

Prodej a rezervace vstupenek od 1. 9. 2021:  
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.

Konání akce závisí na vývoji situace. Prosíme, sledujte webové stránky FB města.

Vstupné
400 Kč




