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TÝNECKÉ LISTY

Týnecké listy Vám opět přináší 
informace o dění ve městě. 
Přečíst si můžete o velkých 
projektech i malých akcích. 
Dokončili jsme opravy chod-
níků v centru, v provozu jsou 
nové veřejné záchodky u ob-
chodního domu, proběhlo 

pět čtvrtečních setkání s veřejností nad připra-
vovanými záměry… A mnoho práce je ještě před 
námi. Čeká nás obnova zeleně v Sadovce, ocenění 
významných občanů města, posvícení, příprava 
adventních setkání a v neposlední řadě také ko-
munální volby. 

Informace z radnice
• Na portálu veřejné správy v Centrálním registru 

jsme začali zveřejňovat smlouvy a objednávky. 
Všechny dokumenty jsou tak dostupné každému 
bez omezení. Na profilu zadavatele i na webu 
města stejným způsobem zveřejňujeme veřejné 
zakázky.

• V obecních bytech proběhla instalace měřičů 
tepla. Město tak splnilo povinnost dle upravené 
legislativy.

• Ve spolupráci s Mateřským centrem je zajištěna 
péče speciálního pedagoga o děti s vývojovou 
poruchou. Péče zajistí přípravu dětí na integraci 
do běžného školního kolektivu.

• V radě bylo schváleno prodloužení smlouvy 
na poskytování architektonických služeb 
s Ing. Janem Vaněčkem a Ateliérem V.A.S. 
S městským architektem konzultujeme záměry 
úprav města (úpravy chodníků, veřejných pro-
stranství, budov…) i jednotlivých stavebníků 
(vzhled fasád, střech…). 

• Byla vypovězena nájemní smlouva na proná-
jem obřadní síně na novém hřbitově pohřební 
službě Cháron. Na Benešovsku působí 2 po-
hřební služby. Na nového nájemce bude vy-
hlášeno výběrové řízení. Nová smlouva bude 
uzavřena od ledna 2015. 

• Podali jsme do ROPu žádost o dotaci na stavbu 
„Víceúčelové sportoviště na Farském kopci“ Jde 
o nové hřiště v místě stávajícího štěrkového 
kurtu. Projekt byl schválen k financování, ale 
v dotačním programu není dostatek financí 
na pokrytí dotace. Úřad regionální rady na-
bízí Smlouvu o dotaci, aniž by byla garanto-
vána výše dotace (dotace by byla poskytnuta 
z případných přebytků z jiných projektů). Rada 
schválila realizaci projektu i bez garantované 
výše dotace. Zahájení stavby se předpokládá 
na jaře 2015.

• Pracuje se na přípravě stabilizace sesuvu svahu 
v Chrástu vesnici podél vodoteče pod panel-
kou. Po přívalových deštích v červnu 2013 bylo 
požádáno o dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí. Dotace byla potvrzena ve výši 

360.000 Kč na projektovou přípravu v roce 
2014, předpokládá se i dotace 4.000.000 Kč 
na realizaci v roce 2015. Součástí akce bude 
provedení nátoků dešťové vody u panelky, za-
trubnění vodoteče a stabilizace svahu.

• Ve městě bylo umístěno 5 kontejnerů na textil. 
V Peceradech, na Brodcích, v Chrástu sídlišti 
a v Týnci na Husově ulici. I nadále zůstává 
kontejner také u městského úřadu.

• Ve městě byly umístěny nové kontejnery na tří-
děný odpad. Celkem přibyly 4 kontejnery na pa-
pír, 4 na plast a 4 na sklo.

Naučná stezka
Rád bych na tomto místě poděkoval Vlastivěd-

nému klubu za realizaci Naučné stezky v Týnci. 
Jde o 5,5 km dlouhý vycházkový okruh kolem 
Týnce. Po cestě jsou umístěny panely, na kterých 
se můžete seznámit s historií i lokálními zajíma-
vostmi místa. Pamatováno bylo i na děti, které 
mají na každém panelu vyhrazenou svoji část. 
Na stezce najdete také geokeše. Určitě se vydejte 
na cestu, stojí to zato. 

Vlastivědný klub dokázal zajistit financování, 
dotaci, partnery i samotnou realizaci. Vznikl 
tak zajímavý projekt, který je pro Týnec velkým 
přínosem.

Informace o stavbách
Rozpracované stavby – projekt obnovy starého 

hřbitova, příprava studie vedení chodníku do Kos-
telce a Podělus, dokumentace ke stavbě chodníku 
od nádraží k přejezdu, dokumentace revitalizace 
prostoru před lékárnou U mostu, veřejné WC v čp. 
13 (ulice Benešovská), chodník v Čakovicích, cy-
klostezka Týnec–Chrást, dokumentace na nový 
most pod hradem Zbořený Kostelec, rozšíření ve-
řejného osvětlení v Chrástu na panelce. Přisvětlení 
6 ks přechodů na hlavní silnici

Byly dokončeny stavby – opravy chodníků v cen-
tru a Chrástu sídlišti, rekonstrukce šaten v soko-
lovně, veřejné WC u obchodního domu, instalace 
měřičů tepla v obecních bytech.

Setkání s veřejností
Ve spolupráci s městským architektem pro-

běhlo pět čtvrtečních setkání s veřejností. Byly 
představeny záměry stavby cyklostezky, revitali-
zace zeleně v Sadovce, architektonická koncepce 
města, zpřístupnění břehů Sázavy, úprava kempu 
a doplnění Pěší zóny o náměstí. Záměry byly před-
staveny veřejnosti především proto, aby mohly 
být upraveny dle požadavků Vás – Týnečáků. Ná-
městí i další záměry jsou teprve ve fázi návrhu, 
kdy je možné do nich zasáhnout, upravit je nebo 
změnit. Cílem je vyvolat veřejnou diskuzi nad 
potřebností těchto záměrů a také nad budoucím 
vzhledem města.

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Z jednání zastupitelstva 
• Bylo schváleno rozpočtové opatření zastupi-

telstva města (úprava rozpočtu)
• Zastupitelstvo udělilo ocenění „Významný 

občan města Týnec nad Sázavou“ panu Janu 
Chomátovi a paní Emílii Bartůškové.

• Byly schváleny odměny pro členy komisí, vý-
borů a neuvolněným členům rady za rok 2014. 
Celková výše odměn je 118.700 Kč pro 40 osob.

Komunální volby
Volby se konají 10. a 11. října 2014. Máte 

možnost buď volit jednu stranu, anebo můžete 
v jednotlivých kandidátkách křížkovat uchazeče, 
kterým dáváte přednost, a to až do celkového 
počtu 17 jmen. Můžete si tak sestavit kompletně 
vlastní zastupitelstvo. To je velká výhoda oproti 
jiným druhům voleb. 17 zvolených zastupitelů 
potom na veřejném zasedání volí starostu, mís-
tostarostu a další členy do celkem pětičlenné rady. 
Volební období je čtyřleté. 

V letošních volbách v Týnci se o naši přízeň 
uchází celkem 10 volebních stran. Přijďte volit! 
Můžete tak ovlivnit fungování našeho města 
na další 4 roky.

Zastupitelům, kterým končí volební období, 
děkuji za práci, kterou pro město vykonali. Těm 
budoucím přeji, aby vytvořili akceschopný ce-
lek, který bude mít na zřeteli hlavně prospěch 
našeho města.

Milí čtenáři,
přeji Vám příjemné podzimní dny.

Martin Kadrnožka
starosta města
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Stavební práce na cyklostezce  
Týnec–Chrást zahájeny

Dne 25. 8. 2014 byla zahájena realizace projektu „Týnec nad Sázavou 
stezka pro cyklisty“ spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro pravidelné 
využití cyklodopravy mezi Týncem nad Sázavou a Chrástem nad Sázavou, 
zvýšit komfort a bezpečnost pěší a cyklistické dopravy a posílit ekologické 
formy dopravy. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu 
v obytné lokalitě a ke zvýšení kapacity a kvality cyklodopravy.

Cyklostezka Týnec–Chrást. Pro chodce nebo cyklisty?
Stezka má dvě části

První vede v trase stávajícího chodníku po Jí-
lovské. Zde je smíšený provoz chodců i cyklistů. 
Jedni musí respektovat druhé a nesmí se vzájemně 
ohrozit. Na každé křižovatce s ulicí do sídliště 
stezka končí a začíná – při vstupu do vozovky 
bude nezbytné respektovat silniční dopravu. Toto 
přerušení (vstup do silnice) má délku maximálně 
8 m. To je přijatelné dle normy i pro chodce.

Druhá část je nová stavba mezi Týncem 
a Chrástem. Zde bude prozatím pouze cyklo-
stezka určená pro cyklisty. Na každé křižovatce 
(vjezdy do ulic K Lesíku, Luční, Chrástecká) stezka 
začíná a končí. Opět je nezbytné při vstupu do vo-
zovky respektovat silniční dopravu. Přerušení zde 
má délku 10–14 m. To je dle zákonné normy pro 
chodce příliš velká vzdálenost pro bezpečné pře-
cházení. Proto může být tento úsek pouze cyk-
lostezkou. Aby zde mohli být i chodci, bylo by 
nezbytné trasu svést obloukem z křižovatky více 
do hloubky boční ulice, kde je vzdálenost krajů 
vozovky maximálně 8 m.

V době, kdy jsme projednávali stavbu, vlastníci 
pozemků nesouhlasili se vstupy na své pozemky. 
Tím bylo znemožněno postavit přechody pro 
chodce, které by odpovídaly nařízeným paramet-
rům. Mohli jsme umístit stavbu pouze na pozemky 

Středočeského kraje (úzký pruh pozemků podél 
silnice), kde jsou ale vzdálenosti přerušení pro 
chodce nepřijatelné a tedy nebylo možné vydání 
stavebního povolení pro smíšený provoz chodců 
a cyklistů. Stáli jsme tedy před rozhodnutím – nic 
nebo cyklostezka pouze pro cyklisty. 

Připravili jsme proto dokumentaci stavby cy-
klostezky, která byla projednatelná se stavební 
úřadem a na kterou bylo možné požádat o dotaci. 
Jinak to nešlo. Dotaci jsme získali a stavbu zahájili. 

Na zastupitelstvu a následně i v Benešovském 
deníku se řešil pohyb chodců na cyklostezce. Když 
nám zde úřady dosud nepovolily vybudovat chod-
ník či cyklostezku určenou i pro chodce, máme 
tedy přerušit stavbu cyklostezky a vrátit peníze 
z dotace? Protože když sem chodci nesmí, nemá 
zde cyklostezka význam? Jak dlouho budeme če-
kat na povolení chodníku?

Pohled bez znalostí souvislostí vede k rychlé 
kritice. Rozhodování o variantě, kdy si každý nad-
řízený úřad dá ke stavbě své podmínky, které 
musíme splnit, není jednoduché. Často je třeba 
zvolit kompromis, který bude účelný a provedi-
telný. Nechtěli jsme stavbu dále odkládat a če-
kat na další dotační příležitost, která možná ani 
nepřijde. Nechtěli jsme říkat: „Počkejte ještě rok, 

než se vyřeší vlastnické vztahy, počkejte ještě rok, 
než zajistíme financování stavby, je mi líto, ale 
chodník zde v tuto chvíli postavit nejde a proto 
už se tím nebudeme zabývat…“

MÁ SOUČASNÁ SITUACE ŘEŠENÍ? 
VĚŘÍME, ŽE ANO.

V lokalitě se před nedávnem změnili vlastníci 
pozemků. Letos byla konečně vyřešena exekuce 
na části potřebného pozemku a nyní konečně 
můžeme zahájit projednávání úprav, které by 
vyřešily bezpečný přechod chodců přes vo-
zovku (ulice K Lesíku, Luční, Chrástecká). Pokud 
se s novými vlastníky dohodneme a dostaneme 
kladné vyjádření pro úpravy i od benešovského 
stavebního úřadu, bude možné stavbu doplnit 
bezpečnými přechody a pak už bude stezka určená 
i pro pohyb chodců, stejně jako v první části. 

Prosím chrástecké občany o trpělivost a po-
chopení. Věřím, že se podaří v co nejkratší době 
projednat a uskutečnit potřebné úpravy a stezku 
budeme moci, chodci i cyklisté, se vzájemným 
respektem, společně užívat.

Martin Kadrnožka
starosta města
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Nová odpočinková zona ve středu města (u Spořitelny)
Projekt řeší zklidnění dopravy, bezpečnost při přecházení ulice K Náklí 

hlavně pro děti, nové místo pro setkávání obyvatel města. Podali jsme 
žádost o stavební povolení, možná realizace – jaro 2015. 

Těším se na setkání ve středu města u sochy SPOLU, 
zdraví 

Adriana Bursová, místostarostka města
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Víceúčelové hřiště Krusičany před dokončením a vznik nových 
sportovišť ve městě 

Dokončení nového víceúčelového hřiště s protipovodňovým opatřením 
v Krusičanech je již otázkou několika dnů. Slavnostní fotbalový výkop 
může proběhnout první víkend v říjnu. Další víceúčelové hřiště s umělým 
trávníkem pro žáky staré základní školy a pro veřejnost bude postaveno 
na Farském kopci, na místě stávajícího štěrkového plácku. Město získalo 
dotaci a stavba bude zahájena na jaře roku 2015. Byla opětovně podána 
žádost o dotaci ČEZ – Oranžová hřiště, na rekonstrukci dětského hřiště 
MC Motýlek, před obchodním domem Hruška v centru města. Pokud s žá-
dostí uspějeme, pořídíme nové herní prvky, dopadovou plochu a případně 
i lezeckou stěnu.

Adriana Bursová

Schody ke hradu a veřejné WC 
u oční optiky

Firma VaK Týnec dokončila kanalizační přípojku pro veřejné WC u optiky 
ve starém Týnci. Během října bude osazena sanitární technika a upraven 
vstup do zrekonstruovaných prostor. Dá se očekávat, že od listopadu bu-
dou veřejné záchody na starém Týnci otevřeny. Provoz bude nepřetržitý 

a použití zdarma. I zde bude 
prováděn úklid dvakrát denně 
a v případě potřeby častěji.

Celý tento neutěšený svah 
upravíme tím, že postavíme 
kamenné schodiště ke hradu. 
V této době vyřizujeme sta-
vební povolení, poté proběhne 
výběrové řízení na stavební 
firmu. Realizace se předpo-
kládá na jaře roku 2015.

Abu
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Veřejné prezentace projektů 
města 

Od srpna probíhala na městském úřadě pravidelná setkání v podobě 
veřejných prezentací projektů města. Tato „Setkání s veřejností“ se konala 
každý čtvrtek od 16:00 hodin. Prezentace, které proběhly: Cyklostezka 
Chrást nad Sázavou, revitalizace Sadovky, architektonická koncepce, ná-
břeží a kemp a doplnění pěší zóny = náměstí.

Abu

MĚSTO
TÝNEC
NAD SÁZAVOUtýnecké vlnění

DOPLNĚNÍ PĚŠÍ ZÓNY
=NOVÉ NÁMĚSTÍ?

ČTVRTEK 25.9.2014, 16:00
ZASEDACÍ MÍSTNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Prezentace: Jan Vaněček
Může mít Týnec své náměstí? Kde by mohl takový prostor vzniknout a proč?
Témata prezentace jsou následující:

- důvody vzniku vize náměstí
- místa, kde by náměstí mohlo být
- doplňování fungujících vazeb

- chodec vs. auto
- jak realizovat, etapizace projektu
- následná diskuze

VEŘEJNÁ PREZENTACE

Výstavba veřejných WC  
v centru města dokončena

Výstavba veřejných WC v centru města byla v pátek 19. 9. úspěšně 
zkolaudována. WC jsou nyní v plném provozu, a to 24h denně. Údržba 
a úklid prostor je zajištěn dvakrát denně, v případě potřeby i vícekrát. 
Použití WC zdarma.

Abu

Projekt BEZEPEČNĚ DO ŠKOLY pokračuje…
Přisvícení přechodů pro chodce ve 
městě

V rámci projektu 
jsme přisvítili šest pře-
chodů pro chodce na 
nejfrekventovanější 
silnici města. Jsou to 
přechod u staré školy, 
ukostela, u knihovny, 
u lidové školy umění, 
u nádraží a v ulici Jí-
lovská. Doufáme, že v tomto podzimním čase 
se cesty dětí do školy a pohyb ostatních chodců 
stanou bezpečnější než doposud a pro motoristy 
přechody přehlednější.

Jako další krok ke zlepšení bezpečnosti na 
cestách je, že pracujeme nastavbě chodníku – 
cyklostezky do Zbořeného Kostelce a Podělus. 
Studie již existují, nyní připravujeme projektovou 
dokumentaci pro územní rozhodnutí. *

Adriana Bursová
místostarostka Osvětlené přechodové místo v Chrástu – sídliště

O slavnostní přestřižení pásky při otevření nových veřejných záchodů se 
postaral investiční technik města Jirka Vrbata. Od pondělního rána je WC 
plně i dispozici potřebným. Úklid je zajištěn dvakrát denně.
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Zahájení školního 
roku 
Mateřská škola 

K docházce nastoupil plný stav 224 dětí. Po zá-
pise místo ve školce získalo 100 dětí. Podařilo 
se umístit i cca 10 dětí maminek na mateřské. 
Největší bolestí v mateřské škole, z pohledu ře-
ditelky, jsou zahrady nevybavené herními prvky. 

Ve staré mateřské škole je 5 tříd po 28 dětech. 
V nové mateřské škole dvě třídy po 25 dětech. 
V Chrástě je umístěno 34 dětí. Všechny třídy jsou 
maximálně naplněny.

Základní škola 
Školní rok 2014/2015 zahájilo 524 dětí, oproti 

loňskému roku o 37 dětí více – 1. stupeň 335 
dětí, 2. stupeň 189 dětí. Celkem máme ve škole 
23 tříd, z toho 4 třídy prvňáčků, celkem 86 prv-
ňáků. Školní družina má kapacitu 6 oddělení pro 
180 dětí a je plně obsazena. Největší bolestí v ZŠ 
z pohledu ředitelky je nedostatek financí na mo-
dernizaci učebních pomůcek.

Školní jídelna
Došlo k navýšení kapacity vařených obědů 

na 700 porcí, z toho obědy pro školáky 495 při-
hlášených – nová škola 350, stará škola 145 a va-
říme pro 90 cizích strávníků. Cena obědů zůstává 
stále stejná, tj. podle věku 24 Kč/26 Kč/27 Kč. 
Cizí strávníci zaplatí stejně 59 Kč/oběd. Stále 
zůstává nabídka dvou jídel v jídelníčku, úvaha 
je jaro ‑léto třetí jídlo zeleninový salát. Největší 
bolestí ve školní jídelně z pohledu ředitelky je 
malý prostor pro strávníky. 

Adriana Bursová

Revitalizace městského sadu Sadovka
Ve čtvrtek 4. září proběhla veřejná prezentace 

k projektu městského sadu Sadovka. Občané se do-
zvěděli, že jsme získali dotaci ve výši 990.000 Kč, 
že probíhá výběrové ří-
zení na zhotovitelskou 
firmu a že se s pode-
psanou smlouvou se 
obrátíme na Fond ži-
votního prostředí. Poté 
získáme Registrační 
list a Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace pode-
psané ministerstvem. 
Termín zahájení je le-
tos na podzim, hned 
po získání registrace. 
V první fázi projektu 
dojde k sázení cca 60 
nových stromů, v listo-
padu dojde ke kácení 
43 stromů, vybudo-
vání první části štěrko-

vého chodníku, další fázi plánujeme na jaro 2015, 
kdy proběhne sázení keřů a osazení městským 
mobiliářem.
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Můj první den ve škole

Vyhlášení výsledků soutěže 
o nejkrásnější lavičku 

V loňském školním roce se děti zúčastnily projektu s firmou QUO a na-
vrhly samolepky na betonové opěrky laviček. Na Facebooku následně pro-
běhla soutěž o nejkrásnější lavičku a na základní škole proběhlo slavnostní 
vyhlášení vítězů. Staly se jimi žákyně 3.C – Aneta Cacáková a Kateřina 
Tichá. Výherkyním moc blahopřejeme a doufáme, že s výhrou v podobě 
malířských potřeb, vytvoří opět nějaká krásná díla.

Adriana Bursová

Parkovací sloupky pro hafany se osvědčily
V rámci letošního řezbářského sympózia byly na objednávku vyřezány 

tzv. „parkovací sloupky pro hafany“. Tyto sloupky byly vytvořeny na základě 
potřeby čtyřnohých mazlíčků i jejich páníčků, 
kteří často řeší problém, kam uvázat pejska 
během nákupu či jiného zařizování ve městě. 
Nyní je tento problém vyřešen a už i pejsci 
mají svá vlastní stanoviště, kde mohou v klidu 
a bezpečí počkat na své majitele. Parkovací 
sloupky jsou celkem čtyři a najdete je před 
obchodním domem Hruška a na Pěší v Týnci 
nad Sázavou. Originální, krásné a hlavně 
užitečné dřevořezby jsou dílem Jaroslava 
Kundráta z Bukovan. 

„Děkuji městu Týnec nad Sázavou, že 
nezapomíná na naše čtyřnohé spolubydlící, 
pejsky a umístilo před obchodní dům a na Pěší 
parkovací sloupky pro hafany. Sloupky jsou 
nejen potřebné ale i velmi pěkné a vkusné. 

Věřím, že budou sloužit k plné spokojenosti pejskům a jejich páníčkům 
a odolají vandalům. Děkuji též panu řezbáři za zdařilé a krásné sloupky,“ 
sdělila Ing. Kateřina Vaňkátová a Betynka

Je 1. září a začíná škola. Den začíná uvítá-
ním prvňáčků. Moje prvňačka, kterou jsem vedla 
do třídy, se jmenovala Josefínka Možděň. Popřála 
jsem jí mnoho úspěchů ve škole, řekla jí, ať se nebojí, 
že je to super. Cestou do třídy jsem si s ní povídala, 
a dovedla jí do lavice. To byl Josefinčin první den.

Veronika Havlíčková

Paťáci symbolicky odvádeji prvňáky z 1.C do jejich nove tridy
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REKAPITULACE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010–2014
Hospodaření města
– vyrovnaný rozpočet vykazující přebytky, inves-

tice přebytků do rozvoje města
– konsolidace (sloučení) úvěrů města se součas-

nou úrokovou mírou 1,42 % p.a., pravidelné 
splácení

– založení vlastních společností – Technických 
služeb a Vodovodů a kanalizací pro zajištění 
lepší kvality a udržení cen služeb

– snižování nákladů úřadu – výběrová řízení 
na dodavatele elektřiny, plynu, telefonních 
služeb a kancelářských potřeb, snížení počtu 
zaměstnanců, 

Investice 
– zateplení mateřské školky, výměna oken 

ve staré škole, zajištění technologie pro výběr 
ze dvou jídel ve školní jídelně

– vybavení dětských hřišť, nové multifunkční 
hřiště v areálu školy, dokončení skateparku

– nové veřejné osvětlení u Janovického potoka 
a na Pěší zóně, přisvětlení přechodů

– opravy silnic a chodníků včetně nových laviček 
a odpadkových košů

– revitalizace a nové lavičky v lesíku Brdce, nové 
lavičky na vycházkové trase u dubů

– kamerový systém

Vzhled města
– spolupráce s architektem na dlouhodobé vizi 

vzhledu města
– nová Pěší zóna a prostranství před obchodem 

u Vlasáka, veřejné WC (u obchodního domu 
a pod hradem)

– kolumbárium a rozptylová loučka na novém 
hřbitově

– nový informační a orientační systém
– příprava rekonstrukce autobusového a vlako-

vého nádraží
– příprava návrhu nového náměstí, úprava Sa-

dovky na městský park, zpřístupnění nábřeží 
Sázavy

– projekt Obnovy veřejné zeleně
– pracovní pozice pro těžko zaměstnatelné osoby 

především v oblasti úklidu města

Kulturní život
– podpora tradičních akcí – výstavy v muzeu 

i na úřadě, ples města, přehlídky dechovek, 
taneční soutěž Cena města Týnec, Muzejní noc, 
Andersenova noc, Týnecký střep, letní diva-
delní scéna, Keltský večer, rozsvěcení vánočního 
stromu, adventní neděle na hradě a další

– nově vzniklo řezbářské sympozium, adventní 
a velikonoční trhy na Pěší, rozšíření programu 
Týneckého střepu do centra města – trhy, de-
chovka, Rockpark

Místní části
– Pecerady – oprava hasičárny, vestavba podkroví, 

nový kurt a rekonstrukce kabin na hřišti, nové 
přístřešky u vagónu 

– Krusičany – oprava hasičárny, nové povrchy ko-
munikací, protipovodňová opatření na Tloskov-
ském potoku, nové hřiště s umělým povrchem

– Podělusy – volejbalové hřiště a chatka na spor-
tovní pomůcky, příprava dokumentace pro 
chodník do Týnce

– Chrást – altán na dětském hřišti v sídlišti, místo 
pro přecházení u nádraží v Krhanicích, nový 
povrch komunikací Na Průhoně v Chrástu, 
příprava na odvodnění panelky, příprava nové 
komunikace od garáží do Chrástu, cyklostezka 
do Chrástu, která bude plnit funkci chodníku

– Kostelec – rekonstrukce sociálního zázemí a vý-
měna oken v sokolovně, rekonstrukce hasičárny, 
nové veřejné osvětlení, příprava dokumentace 
pro chodník do Týnce

– Čakovice – rekonstrukce kabin na hřišti, nová 
opěrná zeď, příprava rekonstrukce mostů, pro-
tipovodňová opatření na Kamenickém potoku

Co se zatím nepodařilo?
– bezbariérový přístup do budovy městského 

úřadu
– řešení dešťové kanalizace v Chrástu
– opravy mnoha dalších komunikací a chodníků
– rekonstrukce autobusového nádraží, výstavba 

nástupišť na vlakovém nádraží
– vyřešení vlastnických vztahů u pozemků v kolonce
– získat dotaci a postavit dosazovací nádrž pro 

zvýšení kapacity čističky

Nepodařilo se nám také za celé čtyři roky najít 
slušnou a společnou řeč s opozičními zastupiteli. Byli 
jsme ustavičně pomlouváni, označováni za darebáky 
a bezdůvodně udáváni na policii nebo ministerstvu. 
Co se nám podařilo? Držet se obyčejné lidské sluš-
nosti a nesklouznout ke stejným praktikám.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s naší prací.
Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města
Adriana Bursová, místostarostka města

Získané dotace

Projekt Poskytovatel dotace Žadatel
Datum 
podání

Celkové náklady 
projektu

Výše dotace Stav, realizace

Sportovní vybavení do tělocvičny
Fondy Středočeského 

kraje
město 12/2011 60 000 Kč 30 000 Kč dokončeno

Obnova zeleně
Státní fond životního 

prostředí
město 03/2012 5 810 684 Kč 5 085 000 Kč

realizace 
2012–2014

Skate park – Skejt 4Us Nadace 02
Petržálek, Svo-
boda, Němec

09/2012 600 000 Kč 70 000 Kč dokončeno

Zateplení budovy MŠ v Týnci nad Sázavou
Státní fond životního 

prostředí
město 03/2013 12 000 000 Kč 6 000 000 Kč dokončeno

Sanace sesuvu půdy v Chrástě
Státní fond životního 

prostředí
město 10/2013 4 950 000 Kč 3 960 000 Kč

realizace 
2014–2015

Rekonstrukce fasády hasičské zbrojnice 
v Peceradech

Fondy Středočeského 
kraje

město 12/2013 300 747 Kč 285 708 Kč realizace 2014

Oslavy 90. výročí hasičů Krusičany
Fondy Středočeského 

kraje
SDH Krusičany 12/2013 52 632 Kč 50 000 Kč dokončeno

Hřiště Krusičany s protipovodňovým 
opatřením

Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR

město 12/2013 2 141 285 Kč 1 904 881 Kč dokončeno

Obnova pomínků obětem 1. a 2. světové 
války

Ministerstvo  
obrany

město 01/2014 340 000 Kč 272 000 Kč realizace 2014

Naučná stezka Týnec nad Sázavou
Leader  

2007–2013
Vlastivědný klub 01/2014 1 964 912 Kč 948 179 Kč dokončeno

Týnec nad Sázavou – stezka pro cyklisty
ROP  

Střední Čechy
město 02/2014 12 595 282 Kč 9 866 409 Kč realizace 2014

Sportoviště na Farském kopci
ROP  

Střední Čechy
město 03/2014 3 401 032 Kč 2 890 877 Kč realizace 2015

Nakládání s odpady – svozové vozidlo
Státní fond životního 

prostředí
Technické služby 04/2014 7 199 500 Kč 5 355 000 Kč

realizace 
2014–2015

Revitalizace městského sadu Sadovka
Státní fond životního 

prostředí
město 04/2014 1 353 136 Kč 990 470 Kč

realizace 
2014–2015

Celkem 52 769 210 Kč 37 708 524 Kč
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Týnec nad Sázavou 2í1íD2í14

R O Z V O J E  MĚS T A
VĚT Š Í  B E Z P EČN O S T I  V E  MĚS TĚ
KULTURNÍHO NŽ IVOTA
V EŘE N É  Z E L E NĚ
N O V É  PĚŠ Í  Z Ó N Y
MĚS T S K Ý C H  P A R KŮ
Z Á K L A D N Í  Š K O L Y
M A T EŘS K É  Š K O L Y
Š K O L N Í  J Í D E L N Y
S P O R T O V I ŠŤ
I N F O R M AČN Í H O  S Y S T É M U
P O D P O R Y  C E S T O V N Í H O  R U C H U
VĚT Š Í  I N F O R M O V A N O S T I  O BČA NŮ
O B E C N Í C H  D O M KŮ
H A S IČS K Ý C H  Z B R O J N I C  
SPOLKOVÉHONŽ IVOTA
Z K V A L I T NĚNÍ NŽ IVOTA NSEN IORŮ
MIMOŠKOLN ÍCH NAKT IV IT NMLÁDEŽE
P O D P O R Y  M A M I N E K  S  DĚT M I  
V Y B U D O V Á N I  K A M E R O V É H O  S Y S T É M U
V Ý S T A V B Y  A  O P R A V  C H O D N Í KŮ  A  S I L N I C
TŘ Í DĚN Í  O D P A D U
MĚS T S K Ý C H  HŘB I T O VŮ
P R O T I P O V O DŇO V Ý C H  O P A TŘE N Í
R O Z Š ÍŘE N Í  P A R K O V Á N Í  V E  MĚS TĚ
V EŘE J N É H O  O S VĚT L E N Í
O P R A V  V Á L EČN Ý C H  H R O BŮ  A  P O M N Í KŮ
N A UČN É  S T E Z K Y
V EŘE J N Ý C H  W C
V Y T V ÁŘE N Í  P R A C O V N Í C H  M Í S T
C Y K L O S T E Z K Y  T Ý N E C  D  C H R Á S T

PRACUJEME NA
C H O D N í K U  ČA K O V I C E
C H O D N Í K U  T Ý N E C  D  P O DĚL U S Y
C H O D N Í K  T Ý N E C  D  Z B OŘE N Ý  K O S T E L E C
AUTOBUSOVÉMNA NVLAKOVÉMNNÁDRAŽ Í
N Á MĚS T Í  V  T Ý N C I  N A D  S Á Z A V O U

D A k t i v ně , j s m e , p o d á v a l i ,

ž á d o s t i , o , d o t a c e ,

a , m a x i m á l ně , j e , v y u ž í v a l i D
A d r i a n a  B u r s o v á /  m í s t o s t a r o s t k a

I N V E S T O V A L I  
J S M E  D O

w w w K m e s t o t y n e c K c z
w w w K t y n e c k e v l n e n i K c z
w w w K f a c e b o o k K c o m ž t y n e c k e v l n e n i

" U v á ž l i vě , j s m e , p l á n o v a l i , v ý d a j e ,

r o z p oč t u . , I n v e s t i c e , j s m e , s mě řo v a l i ,

p ře d e v š í m , d o , o p r a v , s i l n i c , , c h o d n í ků

, a , d o , z l e p š e n í , v z h l e d u , měs t a "

Mgr K OMa r t i n OKad rnožka / O s t a ros t a
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UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 28. listopadu 2014. 

Tento termín je závazný.

Kancelář tajemníka
V pondělí 29. září 2014 startuje nový semestr Univerzity třetího věku. Jako další téma svého studia si studenti vybrali Dějiny oděvní kultury. Jestliže 

máte zájem a zaujalo vás toto téma, tak neváhejte a přihlaste se v kanceláři tajemníka u paní Jitky Šebkové (tel: 317 701 937, sebkova@mestotynec.cz).

 

S E N I O Ř I  
zapojte se do projektu virtuální univerzity třetího věku 

 

 
 

 
 

-  

Z A Č Í N Á M E  

dne 29. září ve 14:00 hodin 
 
 
 

na Městském úřadě v Týnci nad Sázavou ve velké zasedací místnosti. 

 
 
 

Přednášeno bude téma 

Dějiny oděvní kultury 
www.mestotynec.cz

Adriana Bursová 
 
tel: 317 701 931; 602 369 116 
email:bursova@mestotynec.cz 
 

Jitka Šebková 
 
tel: 317 701 937; 724 258 024 
email: sebkova@mestotynec.cz 
 

Zveřejňujeme smlouvy a objednávky 
na portálu státní správy

Město Týnec nad Sázavou začalo na portálu veřejné správy České republiky zveřejňovat 
všechny své smlouvy a objednávky. Podívat se můžete na www.portal.gov.cz v sekci rejstříky.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15. 9. 2014
V pondělí 15. září 2014 se konalo zasedání zastupitelstva. Na programu bylo celkem 12 

bodů, a to včetně zahájení a závěru. Jednalo se například o majetkových převodech, udělení 
ocenění „Významný občan“, odměnách členů výborů a komisí a poskytnutí peněžitého daru 
neuvolněným členům rady. 

V úvodu informoval pan tajemník o činnosti 
úřadu. Dozvěděli jsme se nové informace o územ-
ním plánu, o příchodu nového městského policisty 
pana Davida Marka a o spolupráci s Úřadem práce 
Benešov. Poté starosta informoval zastupitele 
o činnosti MěÚ i Rady města v uplynulém ob-
dobí. Paní místostarostka podala zprávu o činnosti 
své kanceláře. Následovaly návrhy a připomínky 
občanů. Poté následovaly majetkové převody. Dále 
vedoucí finančního odboru přednesla IV. rozpoč-

tové opatření zastupitelstva města pro rok 2014. 
Zastupitelé dále schvalovali významné občany 
města. Také zastupitelé schvalovali odměny čle-
nům výborů a komisí a poskytnutí peněžitého 
daru neuvolněným členům rady. Jedním z po-
sledních bodů byla zpráva o činnosti kontrolního 
a finančního výboru. Závěrečným bodem byla již 
tradičně diskuze zastupitelů. 

Mgr. Jitka Šebková
Kancelář tajemníka

Seniorské hry
TJ Týnec nad Sázavou zve v pondělí 29. 9. 

všechny seniory a zvláště seniory se smyslem 
pro humor do suterénu pečovatelského domu, 
MC Motýlek a přilehlého venkovního prostoru 
na 1. seniorské hry. Nebojte se a přijďte se 
nejen podívat, ale i zúčastnit!
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Vzpomínka 100. výročí zahájení 1. světové války 
V rámci stoletého výročí sarajevského atentátu se uskutečnila v sobotu 

20. 9. akce Ferdinand ve vlaku. Na nádraží v Týnci nad Sázavou přijel 
historický vlak se salónním vozem, ve kterém mohli návštěvníci shlédnout 
výstavu Františka Ferdinanda d´Este. Připraven byl i další doprovodný 
program, jako pohádka pro děti i dospělé divadla DOKOLA „O pejskovi 
a kočičce“. Vzhledem k nepřízni počasí byl večerní koncert kapely GEORGE 
& BEATOVENS (Karel Kahovec) zrušen. 

Město Týnec začalo s opravou památníků obětem 1. a 2. světové války, 
které budou zahrnovat čištění, fungicidní ošetření, přespárování, obnovení 
textů (vyzlacení písma), úpravu okolní zeleně a další činnosti vedoucí k ob-
nově a uchování důstojného stavu těchto pietních míst. Největší investice 
je naplánována na týnecký pomník, umístěný na novém hřbitově, na kte-
rém bude vyměněna konglomerátová dlažba za jinou (kamennou) dlažbu.

Seznam památníků včetně cenové nabídky:
Pomník obětem 1. světové války Pecerady – 13 252 Kč
Pomník obětem 1. světové války Krusičany – 7 428 Kč
Pomník obětem 1. a 2. světové války Týnec nad Sázavou – 195 795 Kč
Pomník padlým a zemřelým 1. světové války Chrást nad Sázavou – 95 432 Kč

Naučná stezka otevřena
Dne 13. září byla slavnostně otevřena naučná stezka s geocachingem. 

Zájemci si hned v sobotu mohli naučnou stezku vyzkoušet na „vlastní kůži“ 

Památník padlým 1. světové války Podělusy – 28 751 Kč
Celková částka vyhrazená na obnovu – 340 613 Kč

a vyslechnout doplňující odborný výklad. Stezka je dlouhá 5,5 km a má 9 
informačních panelů, geokešek a herních prvků pro děti.
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OCENĚNÍ
      VÝZNAMNÝCH
OBČANŮ MĚSTA
veřejné poděkování
dárcům krve 

hudba v podání 
Romana Haase 
a Miroslava Tauše
RHudba napříč stoletímR

V á s  z v e

na tradiční společenskou akci v rámci projektu 
TÝNECKÁ SETKÁNÍ

v pátek 24. 10. 2014 od 17 hodin
Městský úřad Týnec nad Sázavou
                 w w w . m e s t o t y n e c . c z        w w w . t y n e c k e v l n e n i . c z       w w w . f a c e b o o k . c o m / t y n e c k e v l n e n i

    

Akce pořádané o Týneckém 
posvícení

Srdečně všechny zveme na tradiční společenskou akci v rámci projektu 
Týnecká setkání „Ocenění významných občanů města“ a veřejné poděko-
vání dárcům krve. Tato akce se koná v pátek 24. října 2014 od 17 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

V době Týneckého posvícení a poutě bychom vás také rádi pozvali na tra-
diční výstavu Malířů Týnecka na Městský úřad Týnec nad Sázavou dne 
25. října. Tato výstava je pořádána vlastivědným klubem. Toto datum si 
zde můžete prohlédnout i výstava pořádanou zahrádkáři, kde se můžete 
podívat na úspěchy jejich pěstitelské práce.

Výstava malířů Týnecka
V sobotu dne 25. 10. proběhne již tradiční výstava Malíři Týnecka. Tato 

výstava se v Týnci nad Sázavou na městském úřadě koná vždy v souvislosti 
s posvícením.

Zahrádkáři – Český svaz  
zahrádkářů – dvoudenní  
výstava pěstitelské činnosti

Dne 25. 10. bude na městském úřadě v Týnci nad Sázavou zahájena 
dvoudenní výstava pěstitelské činnosti. Zahrádkáři se budou moci v sobotu 
a v neděli chlubit svými celoročními pěstitelskými úspěchy a možná se 
podělí i o nějaké to své pěstitelské tajemství.
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Ferdinand ve vlaku
V sobotu 20. září přijel na nádraží do Týnce nad Sázavou historický 

vlak ke 100. výročí od sarajevského atentátu. Návštěvníci mohli shléd-
nout výstavu Františka Ferdinanda D´Este.  Divadelní představení pro děti  
„O Pejskovi a kočičce“ zahrálo divadlo Dokola. Kapela VÝBĚR Z HROZNŮ 
s kapelníkem Zdeňkem Korbelem hrála country a tramp.  Pro návštěvníky 
bylo připravené občerstvení, střílení z kuší „kočovný samostřel“ a jízdy 
po nádraží v mašince. Vzhledem k nepřízni počasí byl zrušen večerní 
koncert kapely GEORGE & BEATOVENS.

Pochod Přes čtyři zámky
Klub českých turistů Týnec nad Sázavou úspěšně uspořádal v sobotu 

13. září výroční 50. dálkový pochod „Přes čtyři zámky“. Aktivní sportovci, 
zkušení turisté i příležitostní „pochodáři“ si mohli vybrat cíl dle svých mož-
ností, na výběr bylo z pěti různě dlouhých tras – 7, 15, 23, 35 a 50km. Účast 
byla opět hojná a všichni účastníci zdárně dorazili do cíle. Odměnou jim 
byl upomínkový diplom, odznak pochodu, razítko IVV a malé překvapení.
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Ochotnický divadelní festival
Ochotnický divadelní festival je již tradiční událostí zakončující letní 

divadelní scénu na Týneckém hradě. Letošní festival zahájila pěveckým 
vystoupením moderátorská dvojice Marek a Markéta Vyskočilovi, kteří 
následně návštěvníky provázeli programem po celý den. Odpoledne bylo 
věnované převážně dětskému divákovi v podobě pohádek souboru Chodi-
dlo Bystřice – O čarovném kameni, a Čertovu švagru od DiAj Praha a také 
jako Lenka Hamajdová s Muzikanty z České země. Tradiční součástí byli 
i šermířská vystoupení skupiny Equites. Doprovodný program v podobě 
divadelní převlékárny, dílen zručnosti, malování a tvorby z papíru atd. se 

těšil velké oblibě a dle slov organi-
zátorů byly nadšené děti u jednotli-
vých stanovišť opravdu do setmění, 
když už na své výtvory sotva viděly. 
Pořadatelský spolek Netopýr z Týnce 
nad Sázavou sehrál Lakomou Barku 
a celý program byl zakončen spolkem 
Kašpaři z Mezihoří hrou Postel pro 
anděla.
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NETOPÝŘÍ NOC NA HRADĚ
V pátek 29. srpna se od 19 hodin uskutečnila na týneckém hradě tradiční 

„Netopýří noc“. Návštěvníci se seznámili s obyvateli hradní věže a čekala 
na ně prohlídka věže s výkladem, promítání, netopýří diskotéka, procházka 

k řece s ultrazvukovými detektory. Každý, kdo přišel v masce netopýra, si 
domů odnesl dárek.

Napsala několik půvabných knih o přírodě, 
divadlu a hercích, astrologii, magii, zajímá se 
o zahradnictví, léčitelství, sbírá léčivé bylinky… 
Je toho mnoho, co Luba Skořepová za svůj do-
savadní život stihla a je toho ještě více, co má 
naplánováno do dalších let.

Městská knihovna pozvala Ljubu Skořepovou 
na podvečerní vyprávění, které se bude konat 
v knihovně ve středu 5. listopadu.

Všechny srdečně zveme

Ljuba Skořepová
Vitální dáma, která už oslavila devadesátku. Věk, jakoby se jí ale netý-

kal a herečka má energie snad více než zamlada. Optimismus a radost ze 
života z ní přímo srší.

Sudičky jí darovaly do kolébky herectví a má za sebou desítky divadel-
ních i filmových rolí, ale ještě zdaleka nekončí. Stále ještě jí můžete vidět 
na prknech divadel.

Má však i vzácný vypravěčský talent, schopnost zaujmout posluchače 
i čtenáře, fantazii, které dává plynout v nádherné češtině.
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ŘÍJEN

Pá 24. 10. VÝZNAMNÝ OBČAN Zač. 17.00 hod.
Městský úřad Týnec nad Sázavou. Každoroční slavnostní ocenění občanů, 
kteří se významným způsobem podíleli na životě města Týnec nad Sázavou 
a veřejné poděkování dárcům krve.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

25.–26.10. VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Chovatelský areál vedle MěÚ Týnec nad Sázavou, Pořadatel: ZO ČSCH

25.–26.10. ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
Přízemí MěÚ Týnec nad sázavou, Pořadatel: Český svaz zahrádkářů Týnec 
nad Sázavou

LISTOPAD

Út 11. 11. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD Zač. 17.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Od Domu s pečovatelskou službou v Okružní 
ul se průvod vydá v čele se Svatým Martinem na bílém koni do zahrady Spo-
lečenského centra. Tam na děti a dospělé čeká program – šermířská pohádka 
v podání Skupiny historického a scénického šermu Kordyka, dětské písničky 
v podání Lucky Kyptové a Marka Vyskočila, opékání buřtů, čaj a samozřejmě 
svatomartinské rohlíčky. 
Pořadatel: MC Motýlek

So 15. 11. Míčový pětiboj dvojic Zač. 8.45 hod. 
Tělocvična Zbořený Kostelec. Disciplíny – hod na koš, stolní tenis, nohejbal, 
volejbal, kopy na branku. Pořadatel: TJ Zbořený Kostelec

So 22. 11. ŠACHY – regionální žákovská liga Zač. 
Společenské centrum Týnec, Pro účast volně otevřený dětský šachový tur-
naj. Startovné: 20,‑ Kč. Ročníky 2000 a mladší. Vstup pro veřejnost zdarma. 
Bližší informace: Karel Jukl, tel. 602 123 971, email: karel.jukl@gmail.com. 
Pořadatel: TJ JAWA Brodce

So 29. 11. VÁNOČNÍ TRH Zač. 10.00 hod.
Pěší ul. v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 29. 11. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Zač. 16.30 hod.
Před OD Hruška, kulturní program připravujeme. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou

So 29. 11. IBIZA NIGHT Zač. 21.00 hod. 
Společenské centrum TÝNEC. House, progressive, trance mixují k tanci i po-
slechu DJs M&J. Pořadatel: Společenské centrum TÝNEC

Ne 30.11. I. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ 
TÝNEC

Zač. 14.00 hod.

Areál hradu Týnec, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Ne 30.11. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Zač. 17.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Vít Marčík ml. a divadlo Já to jsem. Představení 
„Vánoční příběh“ by se mohlo také jmenovat „Cesta do Betléma“ nebo „Co se 
dělo o Vánocích“ či narození Ježíše (Ježíška) Krista. Je to víceméně tradiční 
zpracování této události a to především podle Lukášova evangelia. 
Pořadatel: Společenské centrum TÝNEC

PROSINEC

So 13. 12. MIKULÁŠSKÉ ZÁVODY VE SPORTOVNÍ 
GYMNASTICE

Zač. 9.00 hod.

Tělocvična ZŠ, Komenského ul., Týnec nad Sázavou. Propozice k soutěži 
na www.tjtynec.cz. 
Pořadatel: TJ Týnec nad Sázavou, o.s.

Pá 5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA U ROTUNDY
Hrad Týnec. Podvečerní akce pro děti a jejich rodiče. Mikuláš rozdá nadílku, 
andělé se snesou z věže hradu a čerti maličko pozlobí nezbedníky. Rodiče 
mohou přinášet balíčky pro děti na hrad od 15.00 hod. Pořadatel: Městské 
muzeum – Město Týnec nad Sázavou

Ne 7.12. VÍTÁME ADVENT Zač. 15.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Předvánoční představení dětí z ochotnického 
spolku STUODIO 3 pod vedením Terezy Kadlecové. Pořadatel: Studio 3

Ne 7. 12. II. ADVENTNÍ NEDĚLE Zač. 14.00 hod.
Areál hradu Týnec, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Út 9. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ Zač. 17.00 hod.
Zasedací místnost Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Koncert žáků Základní 
umělecké školy v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: ZUŠ Týnec nad Sázavou

Ne 14. 12. III. ADVENTNÍ NEDĚLE Zač. 14.00 hod.
Areál hradu Týnec, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 20. 12. KUBULA A KUBA KUBIKULA Zač. bude 
upřesněn

Společenské centrum TÝNEC. Premiéra pohádky o medvědáři a jeho neposed-
ném a mlsném medvědovi. Představení pro děti na motivy knihy Vladislavy 
Vančury v podání Divadla Dokola.
Pořadatel: Společenské centrum TÝNEC

Ne 21. 12. IV. ADVENTNÍ NEDĚLE Zač. 14.00 hod.
Areál hradu Týnec, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Ne 21. 12. VÁNOČNÍ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Dechová kapela Týnečanka zahraje nejen vá-
noční koledy. 
Pořadatel: Týnečanka o.s.

Ne 21. 12. POCHOD ZA VÁNOČNÍM JMELÍM
50. ročník pochodu. Start od Informačního centra, pochod na Neštětickou 
horu, na místě jako odměna větvička jmelí, opékání buřtů, ochutnávka vánoč-
ního cukroví. Bližší informace: Milan ŠÍPEK, tel.: 317 701 765, 737 712 807, 
e‑mail: rakova@bri.cz. Pořadatel: KČT Týnec nad Sázavou.

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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Jak volit
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde může hlasovací 
lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební 
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této 
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet 
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. 

2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik 
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (17).

3) Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombi-
novat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě ozna-
čeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 
volebních členů zastupitelstva obce. 

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro 
volby do zastupitelstvem obcí. 

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani 
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací 
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků 
do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací 
lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky. Volič hlasuje, tak že úřední obálku vloží před 
okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní 

úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Informace o volebních stranách  
na webu města  

www.mestotynec.cz  
v sekci VOLBY.

Redakční rada Týneckých listů  
nezasahovala do volebních  

materiálů zaslaných  
kandidujícími stranami.

Přehled volebních programů kandidátů do zastupitelstva města Týnce nad Sázavou.
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Volební program občanského hnutí 
Týnec E dobrá adresa

Důvěra
Svou pracíA skutky a informovaností chceme posilovat důvěru občanů I budeme posilovat zavedené kontrolní mechanismy 
I veřejné zápisy ze zasedání rady  a zastupitelstva městaT výsledky výběrových řízeníT zprávy o práci komisí a výborů

Odpovědnost
       otevřenost 

Za všechna rozhodutíA která učinímeA poneseme osobní odpovědnost a budeme ji rovněžjvyžadovatjodjostatních
I budeme se pravidelně a aktivně účastnit jednání městského zastupitelstva

Rozvoj

Bezpečnost

Chceme se soustředit na oblasti: finančníA zaměstnanosti a pracovních místA vodního hospodářstvíAjživotníhojprostředíA 
dopravyA kulturyA školství a sportuA zdravotní a sociální 
I budeme pokračovat v současných rozpracovaných projektech města a soustředíme úsilí  na získávání dalších finančních 
  prostředků z EU nebo národních fondů

Chceme bezpečné město pro všechny obyvatele i jeho návštěvníky
I budeme prohlubovat vzájemnou spolupráci bezpečnostníchOsložekOměsta v prevenci    i postihování přestupků a deliktů
IObudemeOpožadovatOaOpodávatOprůběžnouOinformaciOoObezpečnostní situaci ve městě
I zaměříme se na posílení preventivních a ochranných opatření zaměřenýchOprotiOdistribuciOaOužíváníOdrogOveOměstě 
  a podávání alkoholu mladistvým

Autorita
Chceme prosazovat respektování autority zákonůA vyhlášek i institucí
IObudemeOnadáleOmotivovatOstrážníkyOměstskéOpolicieOkeOstáleOkvalitnímuOvýkonuOslužbyOaOpožadovatOjejichOaktivníOpřístup 
OOOvOkontroleOdodržováníOvyhlášekOaOpředpisů na území města
I při zásadních rozhodnutích budeme respektovat stanoviska a doporučení právních a odborných poradců

Aktivita

Chceme být aktivními členy v městském zastupitelstvu
I budeme i nadále podporovat činnost osadních výborů a dalších občanských aktivit
I svým přístupem budeme vytvářet atmosféruT která dává prostor novým aktivitám a vítá iniciativu jednotlivců či většího počtu občanů

Důslednost

Chceme dotahovat věci do konce a být důslední v kontrolách
I budeme na jednání zvát odpovědnéOosobyOaOvyžadovatOodOnichOkvalifikovanáOstanoviskaOaOjasnéOodpovědi na dotazy
I důsledně budeme sledovat plnění usnesení rady a zastupitelstva

Rada

Etika

Chceme upřednostňovat aktivní spolupráci s odborníky a vnímat názory laické veřejnosti
I jsme připraveni ke konstruktivní spolupráci s dalšími občanskými hnutími či politickými stranami
I nechceme se nechat ovlivňovat předsudkyT jednotlivé případy chceme řešit pragmaticky

Spravedlnost
Bez stranění osobám
I budeme usilovat o toT aby osobní vztahy a známosti nevedly ke stranění a rozdílnému přístupu při vyřizováníOžádostíTOsporů apod8
I chceme město vstřícné ke starousedlíkům i nově příchozím

Atraktivita

Chceme město atrativní pro občanyA podnikatele i návštěvníky
I připravíme kvalitní zázemí a finančně ziskové provozování týneckého kempu
I podpoříme péči o kulturní památky a jejich propagaci
I budeme podporovat rozvoj turistikyT propagaci městaT výstavbu cyklostezek
I naplníme program hnutí TýnecIdobrá adresa

V oblasti financí:
udržímeOnastavenouOstrategiiOspláceníOvšechOzkonsolidovanýchOúvěrů
I podpoříme racionálněOpodloženýTOvyváženýOaOtransparentníOrozpočet

V oblasti zaměstnanosti a pracovních míst:
I nadále budeme spolupracovat s úřademOpráceOaOvyužívatOmožnostiOpráceOnezaměstnaných pro město
I uvědomujeme si nutnost podpory podnikatelských subjektů a to zejména těchT které mají potenciál
  vytvářet pracovní místa

V oblasti vodního hospodářství:
zajistímeOrealizaciOdostavbyOdosazovacíOnádržeOII8OnaOČOV Týnec nad Sázavou
připravíme projekt a zajistíme vydání stavebního povolení pro intenzifikaci ČOV Týnec nad Sázavou 
proO8OPPPOEOTOpoOjejížOrealizaciObudeOmožnéOnapojovatOdalšíOnovéOrodinnéOdomyOaOprovozovnyTOkteré
v souladu s územním plánem budou na území města v budoucnu vznikat
I zajistíme projektovou přípravu pro realizaci vodovodu do Podělus
I připravíme podklady pro rozhodnutí o výstavbě vodovodu do Zbořeného Kostelce a Pecerad
IOudržímeOcenuOvodnéhoOaOstočného po celé volební období

Vjoblastijživotníhojprostředí:
I kvalitně a s odbornou péčí se budeme starat o stávající a novou zeleň ve městě i přilehlých obcích
IOudržímeOaOnadáleObudemeOzlepšovatOúroveň čistoty města
I budeme likvidovat černé skládkyT aktivně bránit vzniku nových

zVíme,šžeškomunálníšpolitikušnašmalémšměstěšnedělajíšprogramyšvelkýchšpolitickýchšstran,šalešjedinci,škteréšspojuješspolečnýšcíl.š

Jednodušešřečenoš-škomunálníšpolitikašješošlidech,šošjejichšcharakterechšašvůlišněcošzměnitšašdokázat.z

Nechceme tolerovat cílené pomluvy a osobní invektivy
I za nepravdivá nařčení a obviněníObudemeOpožadovatOveřejnou omluvu
I své případné omyly si přiznáme a omluvíme se za ně
I budeme usilovat o toT aby jednání zastupitelstva byla konstruktivní a věcnáT aby se diskuze nepřenášela do osobní rovinyT 
  jak tomu někdy bývá

VáženíjspoluobčanéA
občanské hnutí s názvem RTýnec I dobrá adresaR je nové občanské uskupení8 
SdružujeOobčany z Týnce nad Sázavou a ze všech jeho místních částí8

Proč vlastně DOBRÁ ADRESA?

V oblasti dopravy:
Ibudeme aktivně spolupracovat na projektu a následné realizaci stavby dopravního terminálu 
OvlakovéhoOaOautobusovéhoOnádražíOTýnecOnadOSázavou
I zajistíme realizaci připravované stavby chodníku Týnec I Zbořený Kostelec a stavby chodníku 
   v Čakovicích
IOudržímeOdobrouOdopravníOobslužnostOaOčetnost spojů
I budeme se věnovat opravám místních komunikací

V oblasti kulturyA školst ví a sportu:
I zaměříme se na posílení kapacity základní školy včetněOškolníOdružinyOvOsouvislostiOseOstoupajícímO
  počtemOžáků
I budeme usilovat o spravedlivé dělení finančních prostředků dotací města mezi všechny 
  sportovní i kulturní kluby a spolky

V oblasti zdravotní a sociální:
I budeme prosazovat aktivní přístup k seniorům I budeme podporovat Svaz zdravotněOpostiženýchT
   pečovatelskouOslužbuOproOdůchodceT osaměléOaOpostiženéOobčany a provoz obou DPS
I podpoříme akce zaměřenéOnaOsbližováníOnašichOseniorů a dětí z mateřské a základní školy
IOudržímeOširokéOspektrumOlékařských specializací ve zdravotnickém zařízení
I upravíme další přechody pro chodce jako bezbariérové

Za Vaši účast v komunálních volbách předem děkujemejajvelmijsijvážímejVašíjpřípadné podpory?
Občanské hnutí CTýnec E dobrá adresaC

Za Vaši účast v komunálních volbách předem děkujemejajvelmijsijvážímejVašíjpřípadné podpory?

Občanské hnutí CTýnec E dobrá adresaC

č. 1
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„TÝNEC - DOBRÁ ADRESA“ 

Rh ZbyněkiPešami9CiletmijednatelishrhohmiTýnecinadiSázavoumibezipolitickéipříslušnostii
8h InghPaveliBořilmiúLiletmistředoškolskýiučitelmiZbořenýiKostelecmibezipolitickéipříslušnostii
Lh MilaniBreburdami97iletmirealitníimakléřmiTýnecinadiSázavoumibezipolitickéipříslušnostii
9h MartiniBartůšekmi99iletmistrážníkiMPmiPodělusymibezipolitickéipříslušnostii
úh PetriMergešmi9LiletmitechnikmiČakovicemibezipolitickéipříslušnostii
Ch InghEmiliMarekmiC9iletmipodnikatelmiKrusičanymibezipolitickéipříslušnostii
Vh RobertiSalátekmi9LiletmipodnikatelmiPodělusymibezipolitickéipříslušnostii
Jh LubošiKubelami99iletmipodnikatelmiTýnecinadiSázavoumibezipolitickéipříslušnostii
Šh MartiniBohuslavmi98iletmisoukromýizemědělecmiKrusičanymibezipolitickéipříslušnostii
R7h EvaiStarcovámi9LiletmiúčetnímiChrástinadiSázavoumibezipolitickéipříslušnostii
RRh PetriVrkoslavmiLViletmipodnikatelmiChrástinadiSázavoumibezipolitickéipříslušnostii
R8h ZdeňkaiVojtíškovámi9RiletmistáthzaměstanecmiPodělusymibezipolitickéipříslušnostii
RLh KateřinaiVrkoslavovámiLúiletmipodnikatelkamiChrástinadiSázavoumibezipolitickéipříslušnostii
R9h JirkaiŠvestkamiV9iletmidůchodcemiTýnecinadiSázavoumibezipolitickéipříslušnostii
Rúh HanaiPešovámiCŠiletmidůchodcemiTýnecinadiSázavoumibezipolitickéipříslušnostii
RCh MUDrhMiloslavaiFumferováimiú8iletmilékařkamiChrástinadiSázavoumibezipolitickéipříslušnostii
RVh MiroslavaiNedrováimiCRiletmidůchodcemiTýnecinadiSázavoumibezipolitickéipříslušnostii

č. 1
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VOLBA PRO MĚSTO 
VOLEBNÍ PROGRAM 

  VOLBA PRO MĚSTO,  na které jsme hrdí 

  MĚSTO,  kde se nám dobře žije 

  MĚSTO,  které nás baví 
Volba pro město, na které jsme hrdí 
 Aby  se  nám  tu  líbilo.  Před  obchodním  domem 
vytvoříme  náměstí,  jako  přirozený  střed města,  na 
kterém  se  budeme  setkávat,  odpočívat  ve  stínu 
zeleně  a  společně  se  bavit.  Budeme  zde  pořádat 
trhy, divadla, koncerty… Náměstí plynule naváže na 
Pěší zónu. 
 Pojďme  k  řece.  Zpřístupníme  břehy  Sázavy. 
Upravíme  vycházkové  trasy,  odpočinková  místa  a 
písečnou pláž. 

 Brána  do  města.  Spolupracujeme  na  rekonstrukci 
vlakového  i  autobusového  nádraží,  aby  bylo 
reprezentativním  a moderním  vstupem  do  našeho 
města. Od nádraží k přejezdu povede nový chodník. 
 Tvoříme město  společně. Budeme  spolu  plánovat, 
jak  můžeme  město  změnit,  abychom  na  něj  byli 
hrdí.  Osadní  výbory  místních  částí  jsou  důležitým 
partnerem při rozhodování.  

Volba pro město, kde se nám dobře žije 
 Dobrá  cesta  k  Vašemu  domu.  Zaměříme  se  na 
opravy chodníků a silnic, aby cesta k Vašemu domu 
byla pohodlná. 
 Naši  školáci.  Zajistíme  dostatek  míst  ve  školní 
družině  pro  všechny  přihlášené  děti.  Podpoříme 
širokou  nabídku  zájmových  kroužků  a  nakoupíme 
moderní  pomůcky  pro  výuku  v mateřské  i  základní 
škole. 
 Bezpečná cesta. Aby se naše děti dostaly bezpečně 
do  školy,  postavíme  chráněnou  cestu  od  nádraží 
k mateřské  a  základní  škole.  Spojíme  Podělusy  a 
Kostelec s centrem města novými chodníky. 
 Pomůžeme  Vám  v těžké  životní  situaci. Otevřeme 
poradnu,  kde  můžete  s  odborníkem  řešit  starosti 
v oblasti  dluhů,  péče  o  nemocného  člena  rodiny, 
vztahů, bydlení, závislostí… Podpoříme domácí péči 
a dostupnost pečovatelské služby. 
 Veřejný pořádek. Městská policie zajistí bezpečnost 
na  přechodech  u  škol,  kontrolu  podávání  alkoholu 

nezletilým,  měření  rychlosti  ve  městě.  Rozšíříme 
kamerový systém a použití fotopastí. 
 Aby  to  tu  svítilo.  Vybudujeme  veřejné  osvětlení 
v místech, kde chybí. Rozsvítíme panelku v Chrástu, 
Ulici u Janovického potoka, Čakovice ‐ Krhanskou. 
 Město  jako dobrý hospodář. Na základě zkušeností 
navrhneme  vyrovnaný  rozpočet,  který  nezvýší 
zadlužení  města.  Hledáme  levné,  ale  kvalitní 
dodavatele.  Zateplíme  budovy.  Využijeme  peníze 
evropských fondů pro naše město. I nadále budeme 
zveřejňovat smlouvy, objednávky a další dokumenty 
na internetu. 
 Pomoc  při  povodních  a  jiných  přírodních 
katastrofách.  Provedeme  rekonstrukci  mostů 
v Čakovicích  a  pod  hradem  Zbořený  Kostelec. 
Živelným škodám nezabráníme, ale pomůžeme Vám 
při  odstranění  jejich  následků.  Zajistíme  odvoz 
odpadů,  dodávku  vysoušečů,  pomoc  při  úklidu, 
čištění studny a jímky… 

Volba pro město, které nás baví 
 Kde  se  sejdeme.  V našich  vesnicích  podpoříme 
opravy a modernizaci obecních domků, hasičáren a 
knihoven  pro  spolkový  život.  Podpoříme  zachování 
místních  tradic a oslav,  jako  jsou masopust, májka, 
čarodějnice, dětské dny, Mikuláš, turnaje. 
 Spravedlivé  financování  spolkové  činnosti. 
Převezmeme  financování provozu  všech  sportovišť, 
aby se spolky mohly věnovat především sportovním 
aktivitám. Podpoříme práci s dětmi. 
 Pohyb  pro  všechny  generace.  Podpoříme  zdravý 
životní  styl  dětí,  dospívajících  i  dospělých.  Vaše 

procházky městem Vám oživí cvičící stroje v Sadovce 
i v  lesíku u garáží. Zrekonstruujeme dětské hřiště u 
obchodního domu. Rozšíříme skatepark na Brodcích 
a postavíme multifunkční hřiště na Farském kopci. 
 Týnecká setkání. Výjimečné okamžiky, kdy odložíme 
starosti a společně se pobavíme. Je pro nás důležité 
vytvořit  příležitost  pro  odpočinek.  Podpoříme 
tradiční  akce:  Týnecký  střep,  dětské  dny,  letní 
divadelní scéna, přehlídka dechovek, taneční soutěž, 
Keltský večer, tematické trhy, řezbářské sympózium, 
setkání s harmonikářem v DPS. 
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  VOLBA PRO MĚSTO,  na které jsme hrdí 

  MĚSTO,  kde se nám dobře žije 

  MĚSTO,  které nás baví 
Volba pro město, na které jsme hrdí 
 Aby  se  nám  tu  líbilo.  Před  obchodním  domem 
vytvoříme  náměstí,  jako  přirozený  střed města,  na 
kterém  se  budeme  setkávat,  odpočívat  ve  stínu 
zeleně  a  společně  se  bavit.  Budeme  zde  pořádat 
trhy, divadla, koncerty… Náměstí plynule naváže na 
Pěší zónu. 
 Pojďme  k  řece.  Zpřístupníme  břehy  Sázavy. 
Upravíme  vycházkové  trasy,  odpočinková  místa  a 
písečnou pláž. 

 Brána  do  města.  Spolupracujeme  na  rekonstrukci 
vlakového  i  autobusového  nádraží,  aby  bylo 
reprezentativním  a moderním  vstupem  do  našeho 
města. Od nádraží k přejezdu povede nový chodník. 
 Tvoříme město  společně. Budeme  spolu  plánovat, 
jak  můžeme  město  změnit,  abychom  na  něj  byli 
hrdí.  Osadní  výbory  místních  částí  jsou  důležitým 
partnerem při rozhodování.  

Volba pro město, kde se nám dobře žije 
 Dobrá  cesta  k  Vašemu  domu.  Zaměříme  se  na 
opravy chodníků a silnic, aby cesta k Vašemu domu 
byla pohodlná. 
 Naši  školáci.  Zajistíme  dostatek  míst  ve  školní 
družině  pro  všechny  přihlášené  děti.  Podpoříme 
širokou  nabídku  zájmových  kroužků  a  nakoupíme 
moderní  pomůcky  pro  výuku  v mateřské  i  základní 
škole. 
 Bezpečná cesta. Aby se naše děti dostaly bezpečně 
do  školy,  postavíme  chráněnou  cestu  od  nádraží 
k mateřské  a  základní  škole.  Spojíme  Podělusy  a 
Kostelec s centrem města novými chodníky. 
 Pomůžeme  Vám  v těžké  životní  situaci. Otevřeme 
poradnu,  kde  můžete  s  odborníkem  řešit  starosti 
v oblasti  dluhů,  péče  o  nemocného  člena  rodiny, 
vztahů, bydlení, závislostí… Podpoříme domácí péči 
a dostupnost pečovatelské služby. 
 Veřejný pořádek. Městská policie zajistí bezpečnost 
na  přechodech  u  škol,  kontrolu  podávání  alkoholu 

nezletilým,  měření  rychlosti  ve  městě.  Rozšíříme 
kamerový systém a použití fotopastí. 
 Aby  to  tu  svítilo.  Vybudujeme  veřejné  osvětlení 
v místech, kde chybí. Rozsvítíme panelku v Chrástu, 
Ulici u Janovického potoka, Čakovice ‐ Krhanskou. 
 Město  jako dobrý hospodář. Na základě zkušeností 
navrhneme  vyrovnaný  rozpočet,  který  nezvýší 
zadlužení  města.  Hledáme  levné,  ale  kvalitní 
dodavatele.  Zateplíme  budovy.  Využijeme  peníze 
evropských fondů pro naše město. I nadále budeme 
zveřejňovat smlouvy, objednávky a další dokumenty 
na internetu. 
 Pomoc  při  povodních  a  jiných  přírodních 
katastrofách.  Provedeme  rekonstrukci  mostů 
v Čakovicích  a  pod  hradem  Zbořený  Kostelec. 
Živelným škodám nezabráníme, ale pomůžeme Vám 
při  odstranění  jejich  následků.  Zajistíme  odvoz 
odpadů,  dodávku  vysoušečů,  pomoc  při  úklidu, 
čištění studny a jímky… 

Volba pro město, které nás baví 
 Kde  se  sejdeme.  V našich  vesnicích  podpoříme 
opravy a modernizaci obecních domků, hasičáren a 
knihoven  pro  spolkový  život.  Podpoříme  zachování 
místních  tradic a oslav,  jako  jsou masopust, májka, 
čarodějnice, dětské dny, Mikuláš, turnaje. 
 Spravedlivé  financování  spolkové  činnosti. 
Převezmeme  financování provozu  všech  sportovišť, 
aby se spolky mohly věnovat především sportovním 
aktivitám. Podpoříme práci s dětmi. 
 Pohyb  pro  všechny  generace.  Podpoříme  zdravý 
životní  styl  dětí,  dospívajících  i  dospělých.  Vaše 

procházky městem Vám oživí cvičící stroje v Sadovce 
i v  lesíku u garáží. Zrekonstruujeme dětské hřiště u 
obchodního domu. Rozšíříme skatepark na Brodcích 
a postavíme multifunkční hřiště na Farském kopci. 
 Týnecká setkání. Výjimečné okamžiky, kdy odložíme 
starosti a společně se pobavíme. Je pro nás důležité 
vytvořit  příležitost  pro  odpočinek.  Podpoříme 
tradiční  akce:  Týnecký  střep,  dětské  dny,  letní 
divadelní scéna, přehlídka dechovek, taneční soutěž, 
Keltský večer, tematické trhy, řezbářské sympózium, 
setkání s harmonikářem v DPS. 

 1. Mgr. Martin Kadrnožka 
41 let, starosta 

Brodce 
bez politické příslušnosti 
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 2. Mgr. Galina Žďárská 
52 let, učitelka ZŠ 

Pecerady 
bez politické příslušnosti 

 3. Mgr. Hana Váňová 
52 let, ředitelka ZŠ 

Pecerady 
bez politické příslušnosti 

 4. Vlastimil Vanžura 
57 let, hodinář 

Týnec nad Sázavou 
bez politické příslušnosti 

 5. Jiří Nedra 
64 let, důchodce 
Týnec nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 6. Mgr. Marta Vacková 
40 let, ředitelka neziskové 
organizace RUAH o.p.s. 
Týnec nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 7. Pavel Franěk 
59 l tel et, podnika

Krusičany 
bez politické příslušnosti 

 8. PaedDr. Blanka Takáčová 
54 let, učitelka tance, speciální 

pedagog 
Týnec nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 9. Ing. Martin Hruška 
43 let, lesní inženýr 
Týnec nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 10. Eva Toušová 
40 le MŠ t, učitelka 

Podělusy 
bez politické příslušnosti 

 11. Mgr. Renata Veselá 
38 let, psycholožka, rodinná 

terapeutka 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 12. Ing. Eva Hrubá 
38 le rka t, obchodní manaže

Týnec nad Sázavou 
bez politické příslušnosti 

 13. M ová gr. Maria Biolk
47 let, lékárnice 

Týnec nad Sázavou 
bez politické příslušnosti 

 1  
70 l ce 

bez politické příslušnosti  bez politické příslušnosti 

 16. á 

bez politické příslušnosti 

63 y 

bez politické příslušnosti 

4. Jan Randýsek
et, důchod
Čakovice 

 15. Václav Liška 
69 let, důchodce 
Zbořený Kostelec 

 Marie Flejberkov
67 let, důchodce 
Týnec nad Sázavou 

 17. Ivana Nováková 
 let, vedoucí knihovn
Chrást nad Sázavou 
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Volební program KSČM pro komunální volby 2014
v Týnci nad Sázavou

Vážení spoluobčané,

rádi bychom představili  program směřování města, tak, jak vzešel z námětů občanů města i místních částí.  Cílem je
zajištění potřebných služeb, dostatečné kapacity školních zařízení, podpora sportovní a zájmové činnosti nejen mladým,
ale všem věkovým kategoriím, ochrana životního prostředí i vytvoření příležitostí k trávení volného času v krásném okolí
města.
  Jako podstatný úkol vidíme konečně vytvoření „Strategického plánu rozvoje a řízení území“, zjednodušeně řečeno plán
rozvoje na období v horizontu 20 let, který nebude ovlivňován jen výsledky voleb, ale bude širokým konsenzem občanů
města a umožní dovést je ke skutečné prosperitě a ne jen momentálním nápadům, když zbudou peníze. Chceme, aby
naše město i s místními částmi bylo skutečně dobrým místem pro život.

Státní správa a samospráva
- zabezpečíme fungování správy města ve prospěch jeho obyvatel – cílem je spokojený a informovaný občan
- při strategických rozhodnutích na území města využijeme anket pro zjištění názorů občanů, nebudeme se

bát ani místního referenda k závažným otázkám, kde není jasná většinová shoda
- úzce budeme spolupracovat s osadními výbory, podpoříme samostatné finanční prostředky v osadách, pro

krytí  drobných  prací,  navrhneme konání  společného  „sněmu“  osadních  výborů  a  zastupitelstva  města
alespoň dvakrát ročně

- prověříme personální obsazení jednotlivých oddělení městského úřadu s ohledem na optimalizaci výdajů
na aparát,  při  zachování  plného zvládání  agendy a  navrhneme úsporná opatření  v provozu městského
úřadu  a  městských  zařízení  tam,  kde  dochází  k  „nákupu“  služeb  (energie,  spojovací  služby,  veřejné
osvětlení, technologické vybavení technických služeb, vodního hospodářství atd.)

- snad se konečně podaří i realizace bezbariérového vstupu na úřad

Dopravní obslužnost a služby
- nedopustíme omezování pravidelných autobusových a vlakových spojů pro cesty za prací a kulturou
- podporou místních služeb přispět i k rozšíření možností pracovních příležitostí v místě 
- projednáme zřízení autobusové zastávky na znamení pro občany Chrástu nad Sázavou a další dle potřeb
- průběžně budeme udržovat a opravovat vozovky a chodníky v rámci města i osad
- zajistíme,  zejména  v místních  částech,  přehledné  značení  pro  lepší  orientaci  (záchranná  služba,  pošta,

hosté)
- budeme  dále  usilovat  o  přestavbu  železničního  nástupiště  v návaznosti  na  nové  řešení  vlakového  i

autobusového nádraží 
- důležité je skutečné dokončení dlouho plánovaného a požadovaného chodníku do Chrástu

Vzdělání, kultura, sport
- budeme se snažit operativně udržovat potřebnou kapacitu předškolních a školních zařízení, družiny, školní

jídelny
- ve spolupráci se základní školou a zájmovými organizacemi / rybáři, zahrádkáři, včelaři, hasiči / budeme

hledat možnosti pro využití volného času dětí
- projednáme  možnosti  širšího  využití  Společenského  centra  pro  volnočasové  aktivity  dětí  a  mládeže  a

spolkovou činnost zájmových organizací
- dotace  sportovním  a  zájmovým  organizacím  budeme  rozdělovat  s ohledem  na  četnost  jejich  členské

základny a provozované aktivity
- zvláštní pozornost budeme věnovat nabídce využití volného času mládeže po ukončení základní školy
- v návaznosti  na  vyrovnání  možností  využití  volného  času  i  na  levém  břehu  upravit  komunikaci  u

Janovického potoka k on-line bruslení a procházkám

Životní prostředí a služby
- v rámci  Strategického  plánu  rozvoje  řešit  též  protipovodňovou  ochranu  a  následky  přívalových  dešťů,

vzhledem k předpokládanému vývoji v této oblasti ŽP
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- zajistíme v rámci  letních  a podzimních úklidových akcí  (sběr šrotu  hasič)  aby občanům byly  k dispozici
velkoobjemové kontejnery pro odvoz rozměrnějšího domovního odpadu a bio odpadu

- zorganizujeme  odvoz  tříděného  odpadu,  tak  aby  se  nehromadil  u  popelnic  a  při  větrném  počasí
nepoletoval po městě

- po dokončení plánované výstavby veřejných záchodů musí být zajištěna i další péče o jejich čistotu
- zabezpečíme,  aby  městská  policie  věnovala  větší  pozornost  dodržování  nočního  klidu  a  pořádku  na

veřejném tábořišti v Náklí

Zdravotnictví
- budeme se snažit udržet na území města dostatečný počet praktických lékařů pro poskytování zdravotní

péče a v co nejširším rozsahu také specialistů
- žádoucí je i podpora zdravotních služeb včetně rehabilitací hrazených zdravotní pojišťovnou

Rozpočet města
- ve  vazbě  na  předpoklad  vytvoření  „Strategického  plánu  rozvoje“  provedeme  analýzu  finanční  situace

(splátky  a  dluhové  povinnosti,  nutné  roční  výdaje -   příjmy  do  městského  rozpočtu,  možnost  získání
dotačních titulů) s cílem vytvořit rezervy na mimořádné výdaje a podporu rozvojových programů

- při  zadávání  zakázek  budeme  v rámci  zákonných  opatření  podporovat  výběr  z  místních  podnikatelů  a
živnostníků

- základní výdaje budeme směřovat i do místních častí s přihlédnutím k podílu na počtu obyvatel města, aby
o nich mohly rozhodovat osadní výbory

Cestovní ruch 
- pro návštěvníky města bude k dispozici více informací o možnostech ubytování a možnosti využití služeb
- znovu prověříme zřízení  městských lázní  s letním či  celoročním provozem v návaznosti  na  rehabilitační

aktivity
- budeme  se  snažit,  aby  turistický  „ruch“  byl  pro  obyvatele  přínosem,  aby  i  jejich  návštěvám  nabízel

možnosti společných zážitků

KSČM je tradiční politická strana. Doba nyní přeje různým hnutím nebo jednorázovým účelovým volebním seskupením,
která by měla být prosta korupce a politického marasmu. Zvažte sami, zda my, kteří žijeme mezi vámi, si zasloužíme vaši
důvěru.  Jestli je vám náš program blízký, přijďte k volbám, a podpořte nás.
     

SPOLEČNĚ ROZHODUJME, JAK SE U NÁS BUDE ŽÍT!

Poř. č. Titul, jméno, příjmení věk povolání

Obec, kde je kandidát

přihlášen k trvalému 

pobytu Politická příslušnost

1. František Kašpárek 60 technik Týnec nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy

2. František Ptáčník 66 podnikatel
Týnec nad Sázavou - 
Pecerady Člen Komunistické strany Čech a Moravy

3. Ing. Milena Povolná, CSc. 66 ekonomka Týnec nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy

4. JUDr. Petr Kadeřábek 65 právník
Týnec nad Sázavou - 
Čakovice Člen Komunistické strany Čech a Moravy

5. Miloš Juřík 59 dělník Týnec nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy

6. Jaroslav Mikoláš 64
osoba samostatně 
výdělečně činná Týnec nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy

7. Vladimír Póša 50 dělník
Týnec nad Sázavou - 
Pecerady Bez politické příslušnosti

8. Jarmila Pochová 65 důchodkyně Týnec nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy

9. Vilém Kalfas 71 důchodce Týnec nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy

10. Bohumila Tomanová 63 důchodkyně Týnec nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy

11. Pavel Kareš 49 technik
Týnec nad Sázavou – 
Chrást nad Sázavou Bez politické příslušnosti

12. Jana Zelenková 67 důchodkyně Týnec nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy

13. Milada Šustová 81 důchodkyně Týnec nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy

14. Jaroslava Helceletová 61 ekonomka Týnec nad Sázavou Bez politické příslušnosti

15. Jaroslav Böhm 86 důchodce
Týnec nad Sázavou – 
Chrást nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy

16. Karel Šusta 67 důchodce Týnec nad Sázavou Bez politické příslušnosti

17. Vlasta Husáková 74 důchodkyně Týnec nad Sázavou Člen Komunistické strany Čech a Moravy
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Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014 

Kandidátní listina: ANO 2011 

Kandidát Navrhující Politická 
poř. strana příslušnost 
číslo příjmení, jméno, tituly věk     Povolání Bydliště 

1 Vondrák Zdeněk Bc. DiS. 45 ANO 2011 ANO 2011 podnikatel 
Týnec nad 
Sázavou 

2 Němcová Simona Ing. 43 ANO 2011 BEZPP vedoucí finančního oddělení Brodce 
3 Mustafa Ali Amer MVDr. 47 ANO 2011 BEZPP veterinární lékař Brodce 

4 Skalický Luděk 52 ANO 2011 BEZPP předák formovny oceli 
Týnec nad 
Sázavou 

5 Kavoň Petr 49 ANO 2011 BEZPP zaměstnanec stavební firmy Pecerady 

6 Patlevič Martin 33 ANO 2011 BEZPP 
autorizovaný technik pro 

pozemní stavby 
Chrást nad 
Sázavou 

7 Hořejší Jitka 50 ANO 2011 BEZPP vychovatelka 
Týnec nad 
Sázavou 

8 Gavenda Jan 39 ANO 2011 BEZPP provozní ředitel Brodce 

9 Krumpholc Michal Ing. 38 ANO 2011 BEZPP programátor 
Týnec nad 
Sázavou 

10 Staněk Petr 45 ANO 2011 BEZPP prodejce nových vozidel Brodce 

11 Kožíšková Vendula Mgr. 38 ANO 2011 BEZPP náměstkyně ředitele 
Týnec nad 
Sázavou 

12 Spěvák Jan 64 ANO 2011 BEZPP důchodce 
Týnec nad 
Sázavou 

13 Petrášková Lenka Ing. 43 ANO 2011 BEZPP hlavní účetní 
Týnec nad 
Sázavou 

14 Belovický Petr 42 ANO 2011 BEZPP šéfmontér 
Týnec nad 
Sázavou 

15 Mach Václav Ing. 31 ANO 2011 BEZPP strojní konstruktér 
Týnec nad 
Sázavou 

16 Štilc Josef 46 ANO 2011 BEZPP řidič z povolání 
Chrást nad 
Sázavou 

17 Kosťun Miroslav 35 ANO 2011 BEZPP restaurátor 
Chrást nad 
Sázavou  
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,   
PŘEDSTAVUJE SE VÁM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BEZ POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA TÝNEC N.S.: 

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ TÝNCE N. S. 
NAŠE PRIORITA: ROVNOMĚRNÉ DĚLENÍ INVESTIC DO VŠECH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ 

SDRUŽENÍ V MINULOSTI VZNIKLO  JAKO OBČANSKÁ  INICIATIVA  LIDÍ, KTERÝM NENÍ  LHOSTEJNÉ V  JAKÉM PROSTŘEDÍ  ŽIJÍ. V MINULÝCH  LETECH  TYTO AKTIVITY VEDLY K  ZALOŽENÍ 

OSADNÍHO VÝBORU PRO MĚSTSKOU ČÁST CHRÁST N. S. S ÚKOLEM PŘITÁHNOUT POZORNOST RADNICE NA ŘEŠENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ. V NADCHÁZEJÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ 

CHCEME V TOMTO SMĚRU POKRAČOVAT. NAŠÍM MOTTEM JE DBÁT NA VYVÁŽENÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ROZVOJ VŠECH TÝNECKÝCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ. 

 
1. Ing. Bedřich Pešan 
40 let, obchodní ředitel 
Chrást nad Sázavou  

bez politické příslušnosti 

 
2. Ing. Michal Andrlík 
36 let, software engineer 

Chrást nad Sázavou 
bez politické příslušnosti 

 
3. Stanislav Jirák 

68 let, důchodce 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
4. Michal Horňák 

51 let, dělník 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
5. Mgr. Petr Dvořák 
48 let, obchodní ředitel 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
6. Martin Janoch, 45 let 
příslušník ústřední hudby AČR 

Chrást nad Sázavou 
bez politické příslušnosti 

      
 

   
7. Dana Ungerová 

39 let, laborantka 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
8. Martin Souček 

45 let, tesař 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
9. Mgr. Světlana Drábová 

48 let, speciální pedagog 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
10. Věra Lulová 
62 let, důchodkyně 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
11. Zdeněk Kohn 

68 let, důchodce 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
12. Dagmar Velebová 
40 let, finanční specialistka 

Chrást nad Sázavou 
bez politické příslušnosti 

 
13. Jindřich Drahokoupil 

62 let, živnostník 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
14. Olga Vychodilová 

45 let, manažerka 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 

 
15. Dagmar Podjuklová 

61 let, důchodkyně 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
16. Lukáš Janata 

37 let, živnostník 
Chrást nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 

 
17. Eva Vitoušová 

35 let, obchodní referentka 
Týnec nad Sázavou 

bez politické příslušnosti 
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Vážení spoluobčané, 
 
  dovolte nám,  abychom  vám u příležitosti nadcházejících  voleb 
do  zastupitelstva města  Týnec nad  Sázavou  popřáli  úspěšný  výběr  těch 
politických uskupení či konkrétních kandidátů, kteří naplní Vaše představy 
o budoucím vývoji města Týnec nad Sázavou a přilehlých obcí.  

Členové Sdružení nezávislých kandidátů se v minulých volebních 
obdobích stali členy komisí či výborů (kontrolních, hospodářských), které 
kontrolovaly  výkon  samosprávy.  Mají  tedy  dostatečný  přehled  o 
činnostech města  a mohou  navrhovat  taková  zlepšení,  která  by  vedla 
k efektivnějšímu, hospodárnějšímu a účelnějšímu využití nejen finančních 
prostředků,  ale  i organizačních  složek  spravovaných městem  Týnec nad 
Sázavou.  

Snahou  sdružení  je  vytvoření  transparentní, moderní,  slušně  a 
rychle komunikující  radnice, která bude dodržovat principy „otevřené  radnice“. Zmiňovaným přístupem chceme dosáhnout prostřednictvím 
osobních jednání, webových stránek, Týneckých listů a dalších informačních kanálů zajištění stejného přístupu k informacím o finanční situaci a 
hospodaření města  (např. o  závazcích města  či  jeho majetku) a  také o  záměrech  zastupitelstva města pro  všechny občany,  s dostatečným 
časovým prostorem pro veřejnou diskusi. 

Navrhujeme  takové  změny/úpravy,  které  by  umožnily  občanům  vystupovat  nejen  na  jednání  zastupitelstva,  ale  v případě 
projednávání  jejich žádostí  i účast na zasedání rady města. Pro naše sdružení  je zásadní, aby zastupitelstvo plnilo  funkci vrcholného orgánu 
města s tím, že starosta je jeho výkonnou složkou. 

Naším  cílem  je  rovněž otevřený přistup  k veřejným  zakázkám města Týnec nad  Sázavou,  tedy  transparentní přehled poskytovaný 
městským úřadem na webu města s uveřejněním všech náležitostí týkajících se výběrových řízení.  

Ve věci územního plánu budeme usilovat o osvětu mezi občany v této problematice,  s přáním aktivně  je  zapojit do  jeho  tvorby a 
případných změn a podílet se tak na budoucím architektonickém vývoji území města a přilehlých obcí, tak aby pro ně nebyla nepřekonatelná 
myšlenka ovlivnit územní plán.  

Další kapitolou, na kterou naše sdružení klade mimořádný důraz, je maximální využití dotačních prostředků pro rozvoj města, a to jak 
ze státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské unie. Při analýze dotačních titulů, využitelných pro potřeby města, upřednostňujeme zapojit 
v největší  možné  míře  odborné  pracovníky  Městského  úřadu  Týnec  nad  Sázavou.  Zásadně  odmítáme  stávající  fungování  „dotačních 
organizací“, které jsou sice paušálně financovány ze zdrojů města, nicméně jejich přínos je neadekvátní k vynaloženým prostředkům. 

V neposlední  řadě  bychom  se  zasazovali  o  vytvoření webových  odkazů,  prostřednictvím  kterých  občané  získají  ucelený  přehled 
o možnostech  řešení  životních  (i  krizových)  situací,  o nabízených  volnočasových  a  jiných  aktivitách  v našem městě,  ale  také  přehled  všech 
služeb poskytovaných na území města a přilehlých obcí tak, aby byl plně využit potenciál živnostníků a řemeslníků v našem regionu.  

 
Kandidáti politického hnutí NEZÁVISLÍ 

 

Předvolební zamyšlení 
  Mnoho věcí by mohlo ve městě fungovat lépe a na principech větší průhlednosti, korektnosti a respektu k odlišným názorům. Za 
poslední volební období se sice mnoho udělalo na celkovém vzhledu města a jeho vybavení, ale této chvály jsme si na stránkách Listů užili 
v poslední době hodně. Také toto číslo jistě předloží z pera věrných a i potenciálních spojenců dnešního vedení velice pozitivní obraz vývoje 
města a ještě lepší budoucnost pro případ, že nové volby budou jenom recyklací dosavadního vedení a jejich spojenců.  

Vedení města přesunulo velkou část rozhodování na radu města a tak se o mnoha rozhodnutích nemohlo veřejně diskutovat a dávat 
protinávrhy. Jednalo se hlavně o změny rozpočtu města, různé záměry a výběrová řízení. Tento přesun prohlasovala koalice, některým 
zastupitelům se ulevilo, protože zastupitelstvo se mohlo pohodlně scházet v těch nejzazších termínech a nemuseli ztrácet čas na někdy 
zdlouhavých jednáních. Otázka je, proč se nechali zvolit. 
Řešením je veškerou rozhodovací činnost vedení radnice otevřít veřejnosti a diskuzi. 

Vedení města se svými podporovateli vytvořilo velmi kompaktní blok a na jednáních bylo vždy vše předem jasné. Vedení si tak 
osvojilo roli neomezeného vládce ztrácejícího demokratické principy rozhodování. Již se ani nenamáhalo projednávat záměry na různé 
investiční akce včetně zadávacích podmínek výběrových řízení (cyklostezka, veřejná WC, pěší zóna, opravy městského majetku atd.), 
obsazování členů hodnotících komisí, dozorčích rad apod. I když nejsou tímto porušovány přímo zákony, tak to narušuje ducha spolupráce, 
který by měl uvnitř města panovat. Je zcela jasné (podobně jako ve velké politice), že ustrnutí ve funkci a obklopení se kolektivem prorostlým 
klientelistickými vztahy jako podhoubím někdy vede k neblahým koncům.  
Založit rozhodování na bázi všeobecného konsenzu, veškeré důležité dokumenty zveřejňovat a naslouchat jiným názorům. 

Samostatnou kapitolou jsou Týnecké listy. Po doplnění redakční rady o starostu a místostarostku do nich prakticky přestalo mít cenu 
psát kritické připomínky, protože hned za nimi se objevil text „uvádějící věci na pravou míru“ podle stejného modelu – vedení se nemýlí a má 
vždy pravdu (mnohdy jen tak na půl). Věděli jste například, že se po stezce z Chrástu do Týnce nebude moci chodit? Je to totiž cyklostezka, 
která pohyb chodců zakazuje! Není se co divit, že se objevil konkurenční časopis, který se snažil TL v tomto obejít ve snaze něco kritického na 
naše dění sdělit občanům. 
Týnecké Listy převést na režim jakéhokoliv jiného periodika, to znamená nezávislá redakční rada a s podmínkami pro publikování platnými pro 
všechny, včetně starosty a místostarosty. 

Smutným faktem je jakási pachuť nerovných podmínek pro naše občany. Nebudeme daleko od pravdy, když si každý z nás odhadne, 
jak by dopadl, kdyby něco vlastního postavil, zbořil bez souhlasu příslušného úřadu, bez souladu s územním plánem, bez dodržení termínů. 
Jistě by neunikl trestu a tak se na tyto nerovnosti jenom dívá a do budoucna se zaříká, že raději nebude nic komentovat, aby nedopadl ještě 
hůře. Velmi vhodnou ukázkou je stavba nové hasičské zbrojnice v Krusičanech, kde jsou chyby v realizaci velmi okatě ukrývány. Ostatně 
dodatečně se dá mnoho věcí schválit a mnoho naopak zakázat a potrestat. Tato praxe má neblahý vliv na spokojenost místních obyvatel a 
jejich pocit korektnosti. 
Vedení města musí výrazně změnit vztah jednotlivých orgánů (byť jsou státními zaměstnanci) k občanům a nepřipouštět osobní autoritářské 
metody. 
Zbyněk Bartl, Petr Korbel, Pavel Korec, Luděk Šefrna 
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DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI 
‐ 

BUDOUCNOST PRO VŠECHNY GENERACE 
 
Vážení občané, dovolte, abychom vám 
představili program a kandidáty naší 

strany do komunálních voleb konaných 
dne 10. a 11. října 2014 za město 

 Týnec nad Sázavou. 
 
 
 

1. Požadujeme provedení forenzního auditu (hloubkové nezávislé kontroly) 
hospodaření současného vedení radnice, o který zatím nikdo ze zastupitelů nepožádal. 
2. Vypsání referenda občanů o plánovaném dálničním sjezdu v našem městě. 
3. Spravedlivé rozdělování financí na všechny přilehlé obce. 
4. Renovace současné, již nevyhovující čističky odpadních vod. 
5. Kontrola prací a úprav v městském intravilánu narychlo prováděných vedením 
radnice během posledních měsíců. 
6. Prosazení dalších kulturních aktivit občanů‐ finanční pomoc divadelním spolkům 
města a rozšíření aktivit seniorům. 
7. Vybudování bytů cenově dostupných mladým rodinám a rodičům samoživitelům. 
8. Vybudování dětského a kulturně vzdělávacího centra pro podporu dětských spolků a 
aktivit (skaut, výuka hudebních nástrojů, zájmových kroužků atd...) 
9. Změnit současný ráz okolí hřbitova, jelikož není zajištěna důstojnost tohoto místa a 
dochází ke ztrátě intimity prostředí. 
10. Vybudování bezbariérového přístupu na Městský úřad, aby méně pohybliví a starší 
spoluobčané nebyli diskriminováni. 
11. Formou městské vyhlášky úplně zakázat pořádání předváděcích akcí v rámci boje 
proti „šmejdům“. 
12. Zasadíme se o ponechání kempu V náklí sportovcům aby ze strany spekulantů 
nedošlo k vybudování luxusního zařízení pro zahraniční klientelu. Chceme, aby toto 
místo bylo ponecháno výhradně českým vodákům a jejich rodinám. 
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Naši kandidáti: 
 

1. Alena Poláčková, 53 let, Pecerady, předsedkyně MO DSSS Benešov, členka DSSS 
2. František Fiala, 58 let, Týnec nad Sázavou, vedoucí prodejny, bez politické příslušnosti 
3. Petr Kastely, 60 let, Týnec nad Sázavou, zaměstnanec ČD, člen DSSS 
4. Adolf Kovář, 74 let, Týnec nad Sázavou, důchodce‐ bývalý člen zastupitelstva města, bez politické příslušnosti 
5. Tomáš Franěk, 28 let, Týnec nad Sázavou, živnostník, člen DSSS 
6. Jaroslava Šmídová, 38 let, Týnec nad Sázavou, prodavačka, členka DSSS 
7. Martin Niesner, 39 let, Týnec nad Sázavou, seřizovač strojů‐ Jawa, bez politické příslušnosti 
8. Petr Stárka, 38 let, Chrást nad Sázavou, dělník‐ Strojmetal, člen DSSS 
9. Zdeňka Benešová, 52 let, Chrást nad Sázavou, kuchařka, členka DSSS 
10. Josef Svoboda, 66 let, Týnec nad Sázavou, živnostník, bez politické příslušnosti 
11. Milan Poláček, 55 let, Pecerady, podnikatel, člen DSSS 
12. Roman Beneš, 50 let, Chrást nad Sázavou, dělník‐ Metaz, člen DSSS 
13. Jaroslava Heřmanová, 66 let, Pecerady, důchodkyně, bez politické příslušnosti 
14. Miroslav Forejt, 39 let, Týnec nad Sázavou, bezpečnostní pracovník, bez politické příslušnosti 
15. Roman Hruška, 33 let, Týnec nad Sázavou, živnostník, bez politické příslušnosti 
16. Josef Valtoš, 62 let, Týnec nad Sázavou, důchodce, bez politické příslušnosti 
17. Josef Škarvada, 57 let, Týnec nad Sázavou, zedník ‐ štukatér, člen DSSS 
 
My, občané nespokojení se současným stavem vedení města Týnec nad Sázavou jsme se rozhodli přinést otevřenou a 
slušnou formu politiky, jakožto alternativu stran a jejich podnikatelských subjektů již více jak 20 let devastujících naše 
města a vlast. Proto bychom rádi apelovali na občany, kteří nejsou spokojeni a jsou přímo znechuceni současným 
vedením radnice a některých zastupitelů ať jdou k volbám a volí změnu! Dům se staví od základů, pojďme od základu 
změnit nynější stav! 
                            
Děkujeme za váš čas. Vaši kandidáti DSSS ‐ Budoucnost pro všechny generace. 
 
 
Na závěr vás srdečně zveme na předvolební setkání s občany,  
které se koná v úterý 30. 9. 2014 v 16:30 před obchodním  
domem Hruška v Týnci nad Sázavou. Budou zde přítomni  
naši kandidáti, kteří vám ochotně zodpoví všechny vaše dotazy.  
Pozvání přijal též předseda DSSS pan Mgr. Tomáš Vandas, a tak  
budete mít jedinečnou příležitost osobně ho poznat, poslechnout  
si jeho projev a pohovořit s ním. 
 
                                                                                                            
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

www.DSSS.cz 



30 strana Týnecké listy září 2014

 

  

LenkaKŽužiová
fS let

zdravotníKsestra

Ing8KJanaKZmeškalová
fO let

zemědělskáKinženýrka

Jan Krejčí
HS let

lesníKhospodář

Mgr8 Marcela Krejčíková
Sú let

překladatelka 
aKučitelkaKcizíchKjazyků

MUDr8KPetrKKubarič
SH let

cévníKchirurg

MiroslavaKKunická
O7 let

kosmetička

VěraKJunová
Hó let
účetní

n a u č n á K s t e z k a

ř e z b á ř s k é K
s ymp ó z i um

p í t k o K n a K P ě š í

m ě s t o Km á K P ě š í K z ó n u

MIOSV l í d n á K r a d n i c e K o t e v ř e n á K v š em

dě t i  a  M Š

š k o l á c i  a  Z Š

lesopark Brdce

-TnovéTnáměstíTnaTPěší
-TmodernizaceTkempu
-TpřírodníTkoupaliště
-TúpravaTnábřeží
-TdopravníTterminál
-TspolkovýTdůmT
TTsTměstskýmTdivadlem
-TměstskýTparkTSadovka

k n i h o b u d k y

P ě š í

z p o m a l o v a c í
s e m a f o r  u  Z Š

k n i h o b u d k y

n o v á  Pě š í

l a v i č k y

dě t s k á
h ř i š tě

 Ře z b á ř s k é  s y m p ó z i u m

      t ý n e c k ý  b e t l é m

projekt 
Bezpečně  do školy

víceúčelové sportoviště v ZŠ a v Krusičanech

n a u čn á  s t e z k a
s  g e o c a c h i n g e m
r e k o n s t r u k c e  pě š i n y

O zastavení  na stezce

v á n o čn í  
s t r o m

R O C K  P A R K

o b n o v a
a  ú p r a v a  z e l e ně

JosefKHošta
f2 let

podnikatel

MiroslavKKalina
S0 let

podnikatel

Ing8 KateřinaKHrušková
S0 let

ekonomka

ú p r a v a  h ř b i t o v ů  
a  r o z p t y l o v á  l o u č k a

L e d  osvě t l e n í
c e t r a  měs t a

trhy na Pěší

Mgr8KSimonaKKoptišková
O0 let

učitelkaKvKMŠ

ú0

Varianta 3

Samolepka 7,5 cm

Placka 3 cm

Náramky

Návrh na logo Love Týnec (samolepky, placky, náramky)

Adriana Bursová
Só let

místostarostka města

ú ó

O

f H

0

Š

úú

úf

o t e v ře n á  r a d n i c e  v š e m

p í t k o  n a  Pě š í Jmenuji se Adriana Bursová2 je mi RT let 
a v našem městěóžijióvíceójakóT8ólet0ó
Jsem lídrem kandidátky č0Hó
Srdce pro Týnec 
sópodporouóhnutíóStarostovéóaóónezávislí0
VTtétoTdoběTzastávámTpoziciTmístostarostkyTměstaT
TýnecTnadTSázavou.TPoTčtyřiTrokyTjsemTseTsnažilaT
poctivěTpracovatTproTVásTaTnašeTměstoTzodpovědněT
spravovat.TNaslouchalaTjsemTpotřebámTobyvatelT
aTproblémyTjsemTseTsnažilaTřešit.TPředstavujiTVámT
týmTkreativníchTaTpracovitýchTlidí,TkteříTmilujíTsvéT
město.TSeTvšemiTjsemTběhemTposledníchTletTsvéhoT
působeníTspolupracovala,TspolečněTjsmeTvyřešiliT
mnohoTsituací.TTVšechTsiTvelmiTvážímTaToceňujiTjejichT
práciTproTměsto.
KolegovéózókandidátkyóSrdceóproóTýnecóaóváženíó
voliči2 děkujióVámózaóprojevenouópodporu0óRádaó
bych svou pozici ve vedení města obhájila 
a pokračovala v započatéópráci0
Naše cíle pro budoucí obdobíC

Budemeórádi2ókdyžóbudeteórozhodovat
srdcemóproóTýnec0óóóóóóóóóóóóóóóóóDěkujeme0

Zuzana Němcováb DiS8
Sf let

podnikatelka

S

Bc8 Zuzana Švestková
OŠ let

speciálníKpedagožka

úó

ú2

7

úS

úH

úO

Gustav Svoboda
fS let

podnikatel

Jakub Adam Kunický
óŠ let

kadeřník

Lukáš Křivánek
Oú let

technikb hasič

Hnutí 
Srdce pro Týnec
s podporou STAN

s k a t e p a r k
p r o  t e a n e g e r y



září 2014 Týnecké listy strana 31

Varianta 3

Samolepka 7,5 cm

Placka 3 cm

Náramky

Hospodaření-a-správa
majetku-města

Sestavovat zodpovědný rozpočetx 

Rozumně investovat Tvodovod v PodělusíchM 
ozšíření ČOVM nové komunikace v -hrástěM 
veřejné osvětleníM  odpočinková místaM atdxg 
a aktivněCudržovatCstávajícíCmajetekC
a hodnoty města včetně místních částíx

Profesionálné vést městské firmy TVaKM TSgM 
příspěvkové organizace města TZŠM MŠM ŠJg 
a rozpočtové organizace Tměstská knihovna
a muzeumgx

Získávat maximum finančních prostředků 
z dotačních programůx

Podpora-podnikání8-zaměstnanosti-
a-turistického-ruchu

Na Pěší před obchodní dům Hruška postavit 
NÁMĚSTÍ PRO TÝNE- s vodní fontánou
aCtržnicíCproCfarmářskéM velikonočníM
bleší a vánočníCtrhyCseCzbožímCmístníchC
obchodníkůx

Spolupracovat s místními podnikateli na
rozvoji města a tím rozšiřovatCmožnosti
nových pracovních míst i uplatnění při 
nových veřejných zakázkách městax

Pokračovat v tvorbě informačního systému
města včetně místního rozhlasux

Upravit NÁÚŘEŽÍCkolemCřeky Sázavy takM
aby vznikly nové vycházkové trasyM 
odpočinkové zóny a písečnáCplážCsClepším
přístupem ke koupání v řeceM zmodernizovat
kemp v Náklíx

Vybudovat samostatné PŘÍROÉNÍ 
KOUPFLIŠTĚ u řeky Sázavy nebo 
u Janovického potokax

Otevřít v půdních prostorách městského 
úřadu MUZEUM JFWY v Týncix

Rozvoj-místních-částí-města

Vést pravidelnou komunikaci s osadními 
výbory a občany v místních částech městaM 
reagovat na podněty a řešit jejich potřebyx

Vybudovat chodník do Zbořeného KostelceM 
do Podělus a pěšinu do -hrástu sídlištěx

Fktivně podporovat spolkovou činnost  
aCkulturníCživotCvCmístníchCčástech městax

Školství8-sport8-kultura-
a-volný-čas

Zřídit SPOLKOVÝ ÉŮM včetně městského 
divadla a keramické dílnyM jako zázemí pro s
polkovou činnostx

Spravedlivě dotovat spolky a mimoškolní 
aktivity dětíCaCmládežex

Postupně rekonstruovat všechna 
MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ a HŘIŠTĚ PRO ÉĚTIx

Nové MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ s umělým 
povrchem pro starou školu a Farský kopecx

ZINTENZIVNĚNÍ ÚROVNĚ VÝUKY -IZÍ-H 
JFZYKŮ na ZŠ rozvojem jazykových 
dovedností nad rámec školní výuky Textra 
hodiny výuky cizího jazyka při ZŠgx

Nabídnout kulturu různýchCžánrů pro různé  
věkové  skupiny TRockparkM dechovka ajxg

Doprava

Podporovat vznik nového společného 
autobusovéhoCaCvlakovéhoCnádražíx

Zajistit zachováníM případně rozšíření 
dopravního spojení města s okolím 
a Prahoux

Pokračovat ve společném projektu 
ÚEZPEĆNĚ ÉO ŠKOLY J přisvícené 
přechody pro chodceM bezbariérové 
přístupyM zpomalování rychlostiM 
nové chodníkyx

Životní-prostředí

ZajistitCúdržbuCveřejných prostranství
a zeleně ve všech částech městax

Realizovat nový městský park SFÉOVKF
s přírodní tělocvičnou pro relaxacix

Omezit zakládání černých skládek 
důsledným postihem původcůx

RozšířitCaCzkvalitnitCmožnostiCtřídění
odpaduM vybudovat vlastní SÚĚRNÝ
ÉVŮR NF TŘÍÉĚNÝ OÉPFÉ v technických
službáchx

ZavéstCnižšíCJCmotivační sazbu za likvidaci
komunálního odpadu pro tyM kteří jej 
důsledně třídíx

Z dotačních prostředkůCzískatCproCkaždou
domácnost KOMPOSTÉR na bio odpad
a OSTFTNÍ KONTEJNERY na tříděný 
odpadx

Podpořit propagaci v třídění a dalšího 
využíváníCodpadů zejména v MŠM ZŠx

Radnice-:-veřejná-správa

Zajistit VSTŘÍ-NOU J PROFESIONÁLNÍ
a OTEVŘENOU RFÉNI-I VŠEMx

VyužívatCvšechCdostupnýchCprostředků 
pro lepší informovatnost občanůM aby 
nedocházelo k šíření mylných inforamacíx

Vytvořit ÚEZÚFRIÉROVÝ VSTUP na úřadx

Ušetřit na nákladech provozu úřadu 
zejména ZFTEPLENÍM ÚUÉOVY RFÉNI-Ex

Bezpečnost-občanů

Zefektivnit činnost městské policie 
zejména větší přítomnostíCstrážníků 
MP v ulicíchx

Instalovat kamerové systémy a fotopasti
tamM kde jsou potřebax

Kontrola provozu herenM restaurací J 
zákaz konzumace alkoholu mladistvýchx

Podpora protidrogové a další prevence
ve školáchx

Zdravotnictví-a-sociální-oblast

UdržetCkvalituCsociálníchCslužebCaCpéče
o starší a zdravotněCpostiženéCobčanyx

Vytvořit příznivé podmínky pro zachování 
stávajícího rozsahu zdravotní péčex

Podpořit vznik pracovního místa 
aktivizačního asistenta pro senioryM 
který pomáhá naplňovat jejich volný časx

Připravit podmínky pro vznik Éomova 
seniorů a FsistenčníCslužbyx

Etika-a-vzájemné-chování

Realizovat nápadyM vedoucí ke 
zlepšení komunikace mezi lidmix

Usilovat o toM aby společná jednání 
byla konstruktivní a věcnáx

Netolerovat vzájemné pomluvy 
aCosobníCurážkyx

Přiznat své případné omyly 
a napravit jex

Vážení-spoluobčané8
představuji-Vám-naše-
cíle-pro-období-
2014:2018:

Hnutí-Srdce-pro-Týnec
chce vytvořit přátelskéM moderní městoM
plné nových směrů a nabídekM včetně
rozšíření pracovních příležitostíxCMěsto 
s lákavým zázemím a aktivitami pro občany
všech generacíx

MaximálněCvyužítCturistickyCpřitažliváCmísta
Týnce a okolí pro přilákání návštěvníkůx

-hcemeCbýtCužitečnými zástupci všech
občanů s otevřeným a spravedlivým jednánímx

 

 
volte č.8

Děkujeme.
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Volební program  

ČESKÉ STRANY 
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 

 

1) Podpoříme výstavbu dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod. 
2) Podpoříme opravy komunikací po celém týneckém obvodě. 
3) Podpoříme odbahnění a opravu požární nádrže v Krusičanech. 
4) Podpoříme výstavbu sportovního víceúčelového zařízení (kryté haly). 
5) Podpoříme navýšení kapacity kontejnerů na tříděný odpad. 
6) Podpoříme vybudování chodníků do Podělus a Zbořeného Kostelce. 
7) Podpoříme vybudování bezplatné dluhové poradny, případně také kontaktního místa pro 

intervenční centrum (středisko pomáhající obětem domácího násilí a stalkingu). 
8) Budeme prosazovat, aby venkov zůstal venkovem a v místních částech nevznikaly nové čtvrtě  

typu „městského bydlení“ 
 

K realizování tohoto programu a programů ostatních stran a volebních uskupení je potřeba finančních 
prostředků a zejména spolupráce celého zastupitelstva a vedení města. 
 
Česká strana sociálně demokratická Vás voliče zve k volbám a přeje dobrou volbu Vašich zastupitelů. 
 

členové České strany sociálně demokratické  
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Volební program  

ČESKÉ STRANY 
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 

 

1) Podpoříme výstavbu dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod. 
2) Podpoříme opravy komunikací po celém týneckém obvodě. 
3) Podpoříme odbahnění a opravu požární nádrže v Krusičanech. 
4) Podpoříme výstavbu sportovního víceúčelového zařízení (kryté haly). 
5) Podpoříme navýšení kapacity kontejnerů na tříděný odpad. 
6) Podpoříme vybudování chodníků do Podělus a Zbořeného Kostelce. 
7) Podpoříme vybudování bezplatné dluhové poradny, případně také kontaktního místa pro 

intervenční centrum (středisko pomáhající obětem domácího násilí a stalkingu). 
8) Budeme prosazovat, aby venkov zůstal venkovem a v místních částech nevznikaly nové čtvrtě  

typu „městského bydlení“ 
 

K realizování tohoto programu a programů ostatních stran a volebních uskupení je potřeba finančních 
prostředků a zejména spolupráce celého zastupitelstva a vedení města. 
 
Česká strana sociálně demokratická Vás voliče zve k volbám a přeje dobrou volbu Vašich zastupitelů. 
 

členové České strany sociálně demokratické  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 
 
1. Roman Hudrlík   

63 let, řidič 
trvalý pobyt: Pecerady 
člen České strany sociálně demokratické 
 

9. Bc. Marek Povolný 
25 let, státní zaměstnanec 
trvalý pobyt: Pecerady 
bez politické příslušnosti 
 

10. Pavel Potůček 
33 let, řidič 
 trvalý pobyt: Pecerady 
člen České strany sociálně demokratické 
 

2. Ing. Jiří Franěk 
29 let, projektant 
trvalý pobyt: Brodce 
člen České strany sociálně demokratické 
 

11. Karel Šobíšek 
42 let, technický poradce 
 trvalý pobyt: Pecerady 
bez politické příslušnosti 
 

3. Jitka Vnoučková 
51 let, hlavní účetní 
 trvalý pobyt: Týnec nad Sázavou 
bez politické příslušnosti 
 

4. Zdeněk Radačovský 
31 let, hasič HZS 
 trvalý pobyt: Pecerady 
bez politické příslušnosti 
 

12. Veronika Žabová 
34 let, asistentka 
trvalý pobyt: Pecerady 
člen České strany sociálně demokratické 
 

5. Václav Povolný 
69 let, ekonom 
trvalý pobyt: Týnec nad Sázavou 
člen České strany sociálně demokratické 
 

13. Ing. Martin Jahoda 
24 let, student, trvalý pobyt: Krusičany 
bez politické příslušnosti 
 

14. Ing. Miroslav Koláček 
49 let, podnikatel 
 trvalý pobyt: Týnec nad Sázavou 
člen České strany sociálně demokratické 
 

6. Veronika Koláčková 
23 let, studentka 
trvalý pobyt: Týnec nad Sázavou 
člen České strany sociálně demokratické 
  15. Radek Grůber 

29 let, řidič 
 trvalý pobyt: Pecerady 
člen České strany sociálně demokratické 
 

7. Jiří Fulín 
40 let, podnikatel 
trvalý pobyt: Krusičany 
bez politické příslušnosti 
  16. David Žaba 

33 let, řidič 
 trvalý pobyt: Pecerady 
člen České strany sociálně demokratické 
 

8. Jaroslav Žaba 
37 let, OSVČ 
trvalý pobyt: Pecerady 
člen České strany sociálně demokratické 
  17. Karel Šindelář 

27 let, řidič 
trvalý pobyt: Pecerady 
člen České strany sociálně demokratické 
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Kandidátní listina 
 
Pro volby do zastupitelstva obce Týnec nad Sázavou 
 
konané ve dnech 10. ‐ 11. 10. 2014 
 

 

 

Politické hnutí Otevřená radnice 
 
 
1. MUDr Alice Čečilová, 56 let, lékařka 
Týnec nad Sázavou, předsedkyně a člen hnutí 
Otevřená radnice 
 
2. Jan Vaněček, 46 let, živnostník 
Chrást nad Sázavou, člen hnutí Otevřená radnice 
 
3. Jaroslav Stumpf, 63 let,  
správce sportovního areálu 
Týnec nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
 
4. Helena Všetečková, 64 let, zdravotní sestra 
Podělusy, bez politické příslušnosti 
 
5. Marie Palová, 40 let, zdravotní sestra 
Chrást nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
 
6. Zdeněk Mrha, 47 let, konstruktér 
Podělusy, bez politické příslušnosti 
 
7. Šárka Belovická, 37 let, kontrolorka 
Týnec nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
 
8. Petr Novák, 45 let, živnostník 
Chrást nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
 

9. MVDr Daniela Mustafa Ali, 36 let  
veterinární lékař 
Brodce‐Na Kněžině, bez politické příslušnosti 
 
10. Pavel Vyhnal, 37 let, řezník 
Týnec nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
 
11. Dana Kellnerová, 52 let, učitelka MŠ 
Pecerady, bez politické příslušnosti 
 
12. Libuše Krejsová, 61 let, účetní 
Chrást nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
13. Eva Brejlová, 50 let, zdravotní sestra 
Krusičany, bez politické příslušnosti 
 
14. Zdeňka Stašková, 36 let, knihovnice 
Zbořený Kostelec, bez politické příslušnosti 
 
15. Gustav Votánek, 59 let, řidič 
Týnec nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
 
16. David Vaněček, 22 let, student 
Chrást nad Sázavou, bez politické příslušnosti 
 
17. Jitka Žížalová, 48 let 
administrativní pracovnice 
Týnec nad Sázavou, bez politické příslušnosti
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PODZIM V MC MOTÝLEK
Rádi bychom se s Vámi podělili o informace o chystaných akcích na letošní 

podzim. Podrobně se o jednotlivých akcích dozvíte na našich internetových 
stránkách vždy 14 dní před jejich konáním nebo na plakátovacích místech 
MC Motýlek. 

Těšíme se na Vás!

Putování za světýlky 23. 10. 2014
Čeká na Vás druhý ročník večerní procházky kolem lesa při svíčkách 

spojený s hádáním pohádkových bytostí. Na konci čeká na všechny malá 
odměna. Děti si s sebou mohou vzít vlastní baterku. 

Drakiáda 9. 11. 2014
Oblíbené herní odpoledne spojené s pouštěním draků a soutěžemi. Již 

tradičně se bude konat na louce za mateřskou školkou. Start je v neděli 
9. listopadu 2014 v 15.00 hodin. 

Svatomartinský lampionový průvod 11. 11. 2014
Jako každý rok pro Vás pořádáme Svatomartinský lampionový průvod 

s programem v zahradě společenského centra. Čeká Vás šermířská po-
hádka, písničky, opékání buřtů a mnoho dalšího. Svatý Martin na bílém 
koni přijede včas, tak ho nezmeškejte!

Podzimní a zimní bazárek 
Tradiční podzimní bazárek se bude konat 11. října 2014 v prostorách na-

šeho mateřského centra. Hledáme dobrovolníky na výpomoc. Více informací 
najdete na stránkách www.mcmotylek.cz. 

Kroužek speciální pedagogiky
Od září bude v našem mateřském centru fungovat kroužek speciální 

pedagogiky, který povede Mgr. Lucie Houšková (speciální pedagog s os-
miletou praxí). Město Týnec nás požádalo o spolupráci při integraci dětí 
se speciálními potřebami, které nemohly být zařazeny do běžné mateřské 
školky z důvodu potřeby individuálního přístupu. V současné době město 
Týnec nemá kapacity v rámci svých mateřských školek, a proto jsme rádi, 
že můžeme pomoci z našich řad. V rámci kroužku bude dětem poskytnut 
individuální přístup a vzdělávací program se zaměřením na rozvoj speci-
fických vzdělávacích potřeb a socializačních dovedností. Cílem kroužku je 
postupná integrace do skupiny vrstevníků v mateřské školce. 

Kateřina Pikousová,  
organizační koordinátorka MC Motýlek

ROZVRH MATEŘSKÉHO CENTRA MOTÝLEK PLATNÝ OD 15.9.2014

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

pondělí

Cvičeníčko
(s hernou)

9,30 – 11,30
Monika Kučerová

(začínáme 22.9.)

úterý Kroužek 
speciální 

pedagogiky
(uzavřená skupina)

8,00 – 9,30 
Lucka Houšková

Hračkování
(s hernou)

9,30 – 11,00
Denisa Žídková

Keramika pro děti
15,30 – 16,30

Lenka Molitorisová

středa

Mimi klub
(s hernou)

10,00 – 11,30
Katka Pikousová

(od narození do 18 měsíců)

Čtení do ouška
(s hernou)

15,30 – 17,00 
Jarka Stibůrková

(od 2 let)
(začínáme 24.9.)

Organizační 
schůzka

17,00 – 19,00
každá 4. středa

v měsíci 

Atletika Motýlek
15,00 – 17,00 

J. Solařová, A. Svobodová
tělocvična ZŠ Týnec n.S.

čtvrtek

Zpívánky
(s hernou)

9,00 – 11,00 
Jarka Stibůrková

(začínáme 18.9.)

Zimní 
herna

16,00 – 18,00 
(říjen-březen)

pátek
Tvořiví šikulové

(s hernou) 
9,00 – 11,00 

Lucka Houšková

Kontakt: www.mcmotylek.cz
               info@mcmotylek.cz
               Kateřina Pikousová – organizační koordinátorka 602 633 410
               Lenka Molitorisová - 777 870 585

                                 

pořádá

Bazárek podzim-zima
 

sobota 11.října 2014
 9:00–12:00

herna MC Motýlek, Okružní 520, Týnec nad Sázavou

Prodává se vše pro děti: 
 boty, oblečení (do vel. 74 je možné zapsat 20 ks na jednu soupisku, uvítáme oblečení větších velikostí)

 papírové i látkové pleny, příslušenství k plenám

 hračky, knihy, odstrkovadla, stavebnice, kola, tříkolky, lehátka, chůvičky, kočárky

✗ zboží velkých rozměrů přijímáme po předchozí domluvě (nebo přineste foto)

✗ nepřijímáme letní zboží, není zájem o poničené a pletené věci

Příjem zboží: 
Středa 8..10. : 16:30 – 18:00
Čtvrtek 9.10.: 16:00 – 17:30
Pátek 10.10. : 9:00 - 11:00

Výdej zboží:
Úterý 14.10. : 9:30 – 11:00
Středa 15.10. : 16:30 – 18:00
Čtvrtek 16.10. : 16:00 – 17:30

Soupiska zboží a návod na vyplnění (předem doma) včetně pravidel je ke stažení 
na internetových stránkách  www.mcmotylek.cz.

Prosíme o vyplnění soupisek doma, rádi vám poradíme v době heren.

Zboží se označuje náplastí!!!

Přidělení čísla soupisky: Katka Pikousová, www.mcmotylek.cz,  info@mcmotylek.cz

 

 

HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID  
Do našeho týmu hledáme paní na drobný úklid v našem mateřském centru Motýlek. 
Jedná se o utírání prachu, drobný úklid a omytí hraček a kuchyňky.  

Kdy:  1x týdně cca 2 hodiny 

Odměna:  160 Kč týdně  

Zájemci hlaste se na:  info@mcmotylek.cz,  

K. Pikousová – 602 633 410 nebo L. Molitorisová – 777 870 585 

 

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 
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Jak jsme letos tábořili aneb cesta do Středozemě
Letošní tábor se konal v druhé půlce července, 

letos opět na našem starém tábořišti ve Vojkově 
u Sedlčan. Ráno na nádraží se nás sešlo opravdu 
hodně, přes 30 natěšených táborníků a vedoucích. 
Ještě zamávat z autobusu na rozloučenou a mohli 
jsme vyrazit. V tábořišti už na děti čekala indián-
ská týpí, ve kterých se velmi rychle zabydlely. Poté, 
co jsme se vybalili a řekli si několik nezbytných 
věcí k provozu tábora, nás čekala vzácná návštěva. 
Do našeho tábora totiž dorazila skupina elfů a děti se 
rázem proměnily v trpaslíky, kteří se museli připravit 
na návštěvu nory hobita Bilba Pytlíka. Jakmile se ka-
ždý z trpaslíků zdokonalil ve slušném chování, mohl 
se vydat do Bilbova domu. Zde byly děti rozděleny 
do trpasličích rodů, ve kterých následujících 14 dní 
putovaly a překonávaly nástrahy v bájné Středozemi. 
Během skvělé úvodní hostiny totiž dorazil i čaroděj 

Gandalf, který se spolu s Bilbem a elfy stal pro tr-
paslíky průvodcem při jejich cestě pro bájný kámen 
Arcikam. Jejich cesta nebyla lehká. Trpasličí rody 
se museli vypořádat s obávanými zlobry, přelstít 
úlisného Gluma, utéct před krvežíznivými zlovrky 
a skřety, předvést své hudební nadání před elfy či se 
dokázat slanit z orlího hnízda. Nakonec všichni tr-
paslíci s většími či menšími obtížemi na konci tábora 
doputovali až k hrozivému drakovi Šmakovi, který 
kámen hlídal. S pomocí oštěpů namočených v jedu 
ho porazili a získali tak jeho poklad, tedy i Arcikam. 

Táborová hra na motivy knihy Hobit aneb cesta 
tam a zase zpátky od spisovatele Tolkiena se dětem 
velmi líbila. Kromě celotáborové hry jsme se vydali 
i na výlet k nedalekému rybníku Mastníku a do Sedl-
čan. Děti si také mohly vyzkoušet střelbu z luku, polní 
saunu, šití voňavých pytlíčků a několik sportovních 

her. Uspořádali jsme velký turnaj v ufobalu a dokázali 
tábor ubránit před dvěma přepady od spřátelených 
skautských oddílů a vedoucích. Doufám, že i příští 
rok se sejdeme v tak hojném počtu.

Pokud byste chtěli, aby Vaše děti navštěvovaly 
náš skautský oddíl, budeme se na ně těšit a rádi 
je mezi sebou přivítáme .

Schůzky ve školním roce 2014/2015:
Skauti/Skautky (holky a kluci 5.–9. třída)
 čtvrtek 15:30–17:00
Vlčata (kluci 1.–4. třída) středa 16:00–17:30
Světlušky (holky 1.–4. třída) pátek 15:00–16:30
Schůzky probíhají ve skautské klubovně u Jano-

vického potoka. Těšíme se na Vás .

Za skautský oddíl Tysan Hanka Kadrnožková

První nástup Ranní rozcvička aneb pozdrav slunci

Stavění hráze

Hudební den Slaňování s orlího hnízda

Ufobal
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Odbor sportu pro všechny TJ o.s. Týnec nad Sázavou  
 

KDY ZAČÍNÁME CVIČIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 ‐15 

RODIČE A DĚTI            
úterý    23. 9. 2014  17,00 – 18,00 hod  

 

PŘEDŠKOLÁCI až 2. TŘÍDA ‐ VŠESTRANNOST   
úterý    23. 9. 2014  16,00 – 17,00 hod 

 

PŘEDŠKOLÁCI – AEROBIK        
čtvrtek   2. 10. 2014  16,30 – 17,30 hod 

 

ŽACTVO ‐ FLORBAL         
pondělí   22. 9. 201   18,30 – 20,00 hod 

 

ŽACTVO OD 3. TŘÍDY ‐ VŠESTRANNOST     
středa  24. 9. 2014  17,30 – 19,00 hod 

 

ŽENY – PORT DE BRAS s Martinou       
pondělí     8. 9. 2014   20,00 – 21,00 hod 

 

ŽENY – P‐CLASS/formování těla s pomůckami s Martinou   
středa   10. 9. 2014  20,00 – 21,00 hod 
 

ŽENY  ‐ STEP AEROBIK s Markétou       
úterý    16. 9. 2014  20,00 ‐ 21,00 hod 
 

ŽENY – BODY FORM se Soňou         
čtvrtek   18. 9. 2014  20,00 ‐ 21,00 hod 
 

ŽENY – ZDRAVOTNÍ ZAMĚŘENÍ s Věrou       
úterý    23. 9. 2014  18,00 ‐ 19,00 hod 

 

ŽENY ‐  BODY STYLING s Věrou      
úterý    23. 9. 2014  19,00 – 20,00 hod 
 

ŽENY TAEBO s Bárou    NOVINKA 
      Neděle  21. 9. 2014  18,00 – 19,30 hod 
 

SENIOŘI s Věrou, V DOMĚ S PEČOVATESKOU SLUŽBOU (SUTERÉN ‐ MC MOTÝLEK)   
      pondělí   29.10.2014   15,00 – 16,00 hod  
 

PŘIJĎTE!  
TĚŠÍ SE NA VÁS KOLEKTIV INSTRUKTORŮ ODBORU SPV 
www.tjtynec.cz 

Oslavy 90. výročí založení sboru SDH v obci Krusičany 
Posledním červnový víkend v Krusičanech byl ve znamení oslav, kterými 

jsme si připomněli 90. výročí založení sboru v obci. Program začal v pátek 
27. června odpoledne, kdy za přítomnosti členů SDH, obyvatelů obce 
a hostů byl představen nový prapor sboru, který byl následně požehnán 
farářem ŘKF Týnec nad Sázavou Mgr. Bedřichem Vymětalíkem. 

Následně starosta okresního sdružení SDH Josef Páv dekoroval prapor 
pamětní stuhou u příležitosti 150. výročí založení prvního českého dob-
rovolného hasičského sboru. Po slavnostním pochodu byl za znění státní 
hymny položen věnec k pomníku padlých z první světové války a starostou 
sboru Pavlem Fraňkem byla pronesena vzpomínková řeč. Po tomto slavnost-
ním ceremoniálu proběhla v obecním domku slavnostní schůze, kde byla 
vzpomenuta činnost sboru v uplynulých letech a oceněni nejaktivnějších 
členové sboru. Páteční podvečer byl zakončen volnou zábavou, ke které 
nám k tanci a poslechu hrál dechový soubor Týnečanka.

Sobotní program byl velice pestrý. Po slavnostním nástupu a zahájení 
oslav byly přítomným představeny ukázky historické i soudobé požární 
techniky, za zmínku stojí koňská stříkačka SDH Ouštice, stříkačka Ebert 
a nově zrekonstruovaná Tatra T 805 SDH Krusičany. Tímto musíme i po-
děkovat za prezentaci soudobé moderní techniky Hasičských záchranných 
sborů z Benešova a Jílového u Prahy. Dalším programem dne byla soutěž 
v požárním sportu, které se zúčastnilo 11 družstev z okolních SDH. V rámci 
celého dne byl připraven doprovodný program pro děti i dospělé. K poslechu 
i tanci nás provázel dechový soubor Týnečanka s hosty Blankou Tůmovou 
a Milanem Černohouzem. Děti mohly využít dětský koutek s hasičskou té-
matikou, kde si mohly mimo jiné i vyzkoušet hašení se skutečnou proudnicí. 
Koutek byl doplněn skákacím nafukovacím požárním autem. 

V průběhu odpoledne si návštěvníci mohli, prohlédnou historická auta 
a motocykly. V hasičské zbrojnici byla připravena výstava fotografií z čin-
nosti našeho sboru. Akce byla také pojata jako sraz rodáků a byli jsme 
velmi potěšeni, že se dostavili v hojném počtu. SDH věnovalo 20 ti z nich 
pamětní listy připomínající 90. výročí založení sboru. V odpoledních ho-
dinách vystřídala dechový soubor skupina CODA a zábava pokračovala. 
Celou víkendovou akci zakončila v pozdních hodinách Fireshow.

Tímto děkujeme všem, kteří nás svou účastí podpořili. Dále také Městu 
Týnec nad Sázavou a Středočeskému kraji za finanční podporu této akce, 
bez které bychom takto bohatý program nemohli připravit.

Za SDH Martin Chocholoušek

Tak to jsme my  Závěrečný oheň s rodiči
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA o. s. TÝNEC NAD SÁZAVOU, 
ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY  

VÁM NABÍZÍ TAEBO 

 

Je to tady! 
* Máte rádi jednoduché choreografie? 
* Chcete si dát “pořádně do těla”? 
* Motivuje Vás cvičení s hudbou? 
* Slyšeli jste o TAEBO a chcete začít? 
* Cvičíte TAEBO a rádi byste si zlepšili provedení technik? 
* Hledáte cestu jak odbourat stres a zhubnout? 
pokud jste odpověděli alespoň jednou ANO, 
 

Přijďte si zacvičit TAEBO   
 

každou neděli od 18,00 – 19,30 hodin do tělocvičny ZŠ v sídlišti. 
V lekcích TAEBO směřuje trénink především ke zvyšování kondice v souladu s mottem TAEBO: 
poznej své hranice a překonej sám sebe! Vítěz sám nad sebou, nevítěz nad svým trenérem!  
Můžeme stále zlepšovat a rozvíjet techniku a také současně s tréninkem svalové síly zpevňovat 
obvykle problematické partie jako jsou hýždě, boky a břicho a rozvíjet cit pro své tělo. Během 
hodiny si každý cvičící určuje vlastní intenzitu cvičení, podle svých možností. Ačkoli se jedná o 
skupinové cvičení, mohou si cvičící dělat přestávky na oddech a pití vždy, když sami potřebují.  
Neporovnáváme se s druhými, cvičíme podle svého vlastního citu, pokud dnes nemůžete tak 
vysoko vykopnout, tak rychle opakovat údery či zvládnout 10 minut bez přestávky, nic se neděje.  
Vy jste svým nejlepším trenérem, jen Vy víte, kdy už máte dost a kdy ještě plno energie a síly! 
 

Pro koho je TAEBO vhodné 
TAEBO je v podstatě vhodné pro všechny, kdo mají chuť toto cvičení vyzkoušet nebo se mu i 
pravidelně věnovat. Na věku, pohlaví ani kondici nezáleží. Samozřejmě zájemci, kteří trpí 
zdravotními obtížemi, např. lidé se srdečními obtížemi, umělými kloubními náhradami, s artrózou 
nebo podobnými onemocněními, by se měli o tréninku nejdříve poradit se svým lékařem a po 
případě také s instruktorem.  
Cvičení je vhodné pro dospělé i pro dospívající, výjimkou jsou pouze děti, které by neměly 
začínat s tréninkem před třináctým rokem, protože teprve v tomto věku přestávají problémy s 
koordinací a svalový systém je dostatečně vyvinut.  
TAEBO může cvičit opravdu každý. Děti, ženy, muži, bez rozdílu věku, kondice, pohybových 
dovedností. TAEBO rozvíjí cit pro Vaše tělo a tím Vy rozvíjíte své tělo. 
 

Těší se na Vás Barbora Hervertová, instruktorka TAEBO 
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ZÁMEČNICTVÍHŽELIVEC

tel.: 732 924 921
-e mail:zamecnictviz@gmail.com

www.zamecnictvizelivec.estranky.cz

OTEVÍRÁNÍHAHMONTÁŽEHZÁMKŮ

ZABEZPEČENÍHVAŠEHOHMAJETKU
OPRAVYHVRAT,HPLOTŮHAHDALŠÍH...

OTEVÍRÁNÍHAUTHAHOPRAVYHZÁMKŮ

Začátek nové volejbalové sezóny 
Letošní léto jsme si opět zpestřili tradičními plážákovými smíšenkami 

na našem beachvolejbalovém hřišti. Tentokrát jsme si dali dostaveníčko už 
v neděli 24. srpna 2014 v dopoledních hodinách a začali bojovat nejen mezi 
sebou, ale i s počasím, které si z nás občas dělalo opravdu „dobrý den“.

Mezi paprsky slunce i kapkami deště předvedli ve dvou kláních nejvíce 
dovedností Hanka Bártlová s Mirkem Kalinou, jenž nenašli za celý den své 
přemožitele. Ostatní duely byly hodně vyrovnané a vytouženého alespoň 
dílčího vítězství se dočkal každý. Naše výkony jsme poté zhodnotili u tá-
boráku, kde jsme si pochutnali na opečené odměně. 

Celkové pořadí prvního turnaje:
1. Hanka Bártlová a Mirek Kalina
2. Kamča Pešanová a Naďa Zámečníková
3. Dana Znamečková a Jarda Kuchta
4. Martina a Ota Hadačovi

Celkové pořadí druhého turnaje:
1. Hanka Bártlová a Mirek Kalina
2. Dana Znamečková a Jarda Kuchta
3. Kamča Pešanová a Naďa Zámečníková 

Začátkem října rozjedou svojí novou sezónu naše juniorky v Krajském 
přeboru. Na devíti turnajích se potkají dvoukolově systémem každý s ka-
ždým. Držet palce můžete děvčatům v letošním roce na těchto turnajích:

5.10. – CS Nymburk a Agro Kolín (v Nymburce)
19.10. – TJ Neratovice a TJ EMĚ Mělník (v Mělníku)
9.11. – VK Rakovník a 1. VK Benešovská (v týnecké tělocvičně)
30.11. – Agro Kolín a CS Nymburk (v Benešově)
7.12. – TJ Neratovice a TJ EMĚ Mělník (v Neratovicích)

Zahálet na podzim nebudou ani naše ženy a smíšené družstvo 4+2, jenž 
budou svádět volejbalové bitvy na turnajích okresního přeboru.

Pozadu nezůstanou ani naše nejmladší volejbalové naděje. O víkendu 
5.–6. září 2014 si jely užít finále České republiky v barevném minivolejbale 
do Brna, které se konalo při příležitosti MS juniorů. Naše barvy hájily v nej-
těžší modré kategorii Natka Kalinová, Terka Marvanová a Nina Pešanová. 
Odměnou jim byla účast na finále MS, kde oba finalisty mohutně povzbu-
zovaly. O týden později si v sobotu 13. září 2014 vyzkoušely na turnaji 
v Čerčanech, jak jím půjde s ostatními šestkový volejbal v okresním přeboru. 

Rozpisy, výsledky z turnajů a další informace z volejbalového klubu 
naleznete na našich stránkách www.vktynec.tym.cz 

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta
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www.uctomm.cz www.vasdum.eu

Martina Mojdlová Petra Pořízková

•  Vedení účetnictví  
a daňové evidence

•  Zpracování mezd,  
personalistika

•  Daňová přiznání 

• Vedení účetnictví SVJ 
•  Administrativní  

správa SVJ

774 04 04 66
info@uctomm.cz

606 703 527
petra@porizka.com

účetní a daňová 
kancelář

 

 

MAGNOLIE zahrada-řezivo 
 

Nově půjčujeme Vertikutátor pro Váš krásný trávník 
 
Dále nově nabízíme bio přípravky pro péči o vodu do zahradních jezírek a rybníčků od firmy Vodnář (testery, na řasy , PH, vločka…) 
 
Stálý prodej - krby Norman, bazénová chemie, stavební řezivo, zemina, hnojiva, postřiky, zahradnické potřeby, zahradní keramika a 
dárkové zboží 
 

Od půlky listopadu opět otevřena  
půjčovna-servis-bazar lyží a snowboardů  

 
 
Prodejna  MAGNOLIE 
Jílovská 185 
Týnec nad Sázavou 
 
Tel.: 731 463 062 
        777 291 802 
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Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

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

Vanžura 
HODINÁŘSTVÍ 

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

• Výroba zlatých a stříbrných šperků na zakázku, vlastní 
modely snubních prstenů 

• Provádíme výkup zlata 

• Prodej a servis hodinek CASIO, CITIZEN, SEIKO, FESTINA, 
BENTIME, MPM, PRIM 

• Zakázkové rytí šperků a dárkových předmětů 

 

RODINNÝ PODNIK 
A VLASTNÍ PROSTORY 

ZARUČUJÍ 
 

NEJNIŽŠÍ CENY 
Pěší 518  

Týnec nad Sázavou  
tel.: 317 704 917 

více na www.klenoty‐vanzura.cz 
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Nově otevíráme od 15. října u teplárny v Týnci nad 
Sázavou! 

 Nabízíme prodej: 
OSB Desky 
palubky 
stavební řezivo  
hoblované hranoly 
EKO brikety 

 Dále nabízíme kompletní výměnu oken! 
 
 

Kontaktní informace: 
Jméno: Miroslav Kříž 
Adresa: Brodce 26 
Telefon: 607 124 834 
Email: krezivo@seznam.cz 

K-řezivo 

Otevírací doba: 
Po-Pá    7:00-11:00 
            15:00-17:00 

 
Sobota   7:00-11:00 
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