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Na „Faráku“ budeme mít workoutové hřiště

Setkání s veřejností

Rekonstrukcí projde školní tělocvična a nářaďovna  
v Benešovské

Jedeme na vlně zdravého životního stylu. 
V dubnu 2021 město Týnec nad Sázavou po-
dalo žádost o dotaci s názvem „Workoutové 
hřiště v Týnci nad Sázavou“ do Programu 
2021 Středočeského Fondu sportu a volného 
času v rámci tematického zaměření Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit. A nyní si 
držíme pěsti, aby žádost o dotaci byla úspěš-
ná. 

Workoutové hřiště bude umístěno v tzv. sta-
rém Týnci, v části Farský kopec, mezi víceúče-
lové a parkourové hřiště. 

Nové workoutové hřiště bude mít rozměr 
8x10 m. A na jaké cvičební prvky se můžeme 
těšit? Své tělo budeme moci „potrápit“ na vo-
dorovném žebříku, krátkém šikmém žebříku 
(tzv. Wing), lomené hrazdě, gymnastických 
kruzích s nastavitelnými popruhy, multi-
funkční hrazdě, svislých žebřinách, hrazdách, 
trojitých bradlech a stabilizační noze s krát-

kou hrazdou pro nácvik shybů. Na hřišti bude 
umístěn i držák na boxovací pytel, který si 
však musíte přinést.

Hřiště bude veřejně přístupné a je vhodné 
pro všechny věkové kategorie. Na své si přijde 
každý, kdo chce zlepšit svou fyzickou zdat-
nost.

V případě, že náš projekt podpoří Stře-
dočeský kraj, získáme od něj dotaci ve výši 
300 000 Kč. I kdybychom dotaci nezískali, 
hřiště postavíme. Nejvýhodnější nabídku 
jsme obdrželi od firmy Workout Europe s.r.o. 
ve výši 464 123,71 Kč vč. DPH. Realizace 
bude probíhat v druhé polovině roku 2021.

Workoutové hřiště rozšíří naše možnosti 
sportovního a volnočasového vyžití v našem 
městě.

A znáte to – sportem ku zdraví. Takže spor-
tu zdar!

Alena Pivoňková, Projektové řízení

Ve dnech 15. – 17. června proběhla setká-
ní s veřejností v místních částech v Krusiča-
nech, v Peceradech a ve Zbořeném Kostelci. 
Hlavním tématem byla plánovaná stavba 
veřejného vodovodu. Občané byli seznáme-
ni s projektem plánované výstavby vodovo-
du a v případě Krusičan i kanalizace. Vedení 
města bylo dobře připravené a zodpovědělo 
všechny dotazy občanů. „Byli jsme mile pře-
kvapeni počtem účastníků“, řekl po setkáních 
starosta města Martin Kadrnožka. Nyní jsme 
ve fázi, kdy sami občané svým ANO či NE 

rozhodnou o zrealizování projektu, protože 
nejdůležitějším faktorem je počet připojených 
nemovitostí k hlavnímu vodovodnímu řadu. 
Informace k projektu se postupně zveřejňují 
na webu města www.mestotynec.cz v části 
Radnice - Projekty. Najdete tam zveřejněné 
koordinační výkresy stavby vodovodu a kana-
lizace.

V diskuzní části měli občané možnost vy-
jádřit se i k jiným oblastem či problémům 
v místních částech. 

pd

Město Týnec nad Sázavou podalo žádost 
na Ministerstvo pro místní rozvoj na rekon-
strukci školní tělocvičny a nářaďovny v ulici 
Benešovská. I v tomto případě byla žádost 
doporučena k financování stejně jako dalších 
16 žádostí z obcí a měst z celé České republi-
ky. Celkem do programu Podpory rozvoje re-
gionů 2019+ bylo podáno 61 žádostí za bez-
mála 113 mil. Kč.

Rekonstrukce tělocvičny bude spočívat 
v odstranění stávající podlahy včetně kon-
strukčních vrstev, odstranění obkladových 
panelů, omítek a osvětlení. Nová podlaha 
bude tvořena betonovou deskou, hydroizola-

cí, tepelnou izolací a sportovním povrchem. 
Vzhledem k vysoké vlhkosti tělocvičny bude 
provedena liniová chemická injektáž zdiva 
v kombinaci se sanační omítkou. Obklad tě-
locvičny a nářaďovny bude z překližkových 
desek. V nářaďovně bude položen vinylový 
povrch.

Předpokládané náklady jsou ve výši 
865 852 Kč, dotaci obdržíme ve výši 
560 315 Kč. Během léta bude probíhat  
výběrové řízení na zhotovitele. Realizace 
bude plánovaná na 2 měsíce.

Věra Velková, Projektové řízení

Dešťová voda patří do krajiny
Jak jsme vás v minulém čísle informovali, město 

si nechává firmou Sweco Hydroprojekt a.s.  zpra-
covat strategii, jejímž cílem je navrhnout řešení 
a možnosti, jak s vodou šetrně nakládat i jak zvý-
šit odolnost území města vůči extrémům v počasí.

V současné době byla dokončena první část 
strategie, a to analytická, která na konci června 
byla také představena veřejnosti. Zároveň se za-

čalo pracovat na návrhové části, ve které budou 
konkrétní opatření, jak hospodařit s dešťovou vo-
dou a zamezit odvodu pouze do kanalizace.

Bližší informace o projektu naleznete na webo-
vých stránkách města.

Projekt byl podpořen grantem z Norských fon-
dů.

Věra Velková, Projektové řízení


