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Milé čtenářky, vážení čtenáři
další vydání Týneckých listů, tentokrát také předvolební, Vám přináší zajímavé zprávy z našeho města. Dozvíte se o probíhajících projektech, ale můžete si prohlédnout i fotografie akcí, které se nám
za uplynulé 4 roky povedlo zrealizovat. Na prvním
místě je určitě škola a tělocvična, to je velká radost.
Pochlubit se můžeme také zatepleným úřadem, zahradou ve školce či novými chodníky. A novou knihou o historii Týnce. Pokud bych se pustil do bilancování, tak bych
ještě rád zmínil to, co není vidět, ale přesto je to skoro nejdůležitější.
Tím je tým lidí, který se nám podařilo na radnici vytvořit, který samostatně pracuje právě na všech těch důležitých projektech a dělá to
dobře. A to i přesto, že přibývá spousta nových a neustále se měnících
zákonů a nařízení, které se na obecní úřady neustále valí a práci určitě nezjednodušují. Naopak mnoho z nich si téměř odporuje, postrádá
smysl a jsou téměř brzdou. Děkuji proto kolegům z radnice za jejich
práci.
Už na konci tohoto měsíce, 27. září, ve Společenském centru předáme
ocenění novým Významným občanům města. Navíc, vzhledem k 700.
výročí první písemné zmínky o Týnci nad Sázavou, oceníme i ty, jejichž
život byl plný práce pro druhé, a přesto se jim během něj tohoto ocenění nedostalo. Tedy Významné občany in memoriam. Součástí akce
bude i představení nového vydání knihy Týnec nad Sázavou, k historickým kořenům města. Kniha je doplněna o aktuální události a určitě
si zaslouží Vaši pozornost a místo ve Vaší knihovně. Na začátku října,
v pátek 5. a v sobotu 6., nás čekají komunální volby. O tom, kdo povede
naše město následující 4 roky, rozhodnete Vy. Přijďte vyjádřit své představy o budoucnosti Týnce, města, ve kterém všichni žijeme.
Děkuji Vám vážení čtenáři a čtenářky za přízeň a přeji vám krásný
zbytek léta. A dětem i rodičům šťastný vstup do nového školního roku.
Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice

Oprava silnice do Podělus (provádí Středočeský kraj) se opět odsouvá… Podle posledních informací na přelom října a listopadu.
Připravujeme pokračování projektu Zdravé
město II. Projekt se snaží nastavit spolupráci
mezi organizacemi ve městě, probíhají osvětové akce a cílem je i zapojování veřejnosti
do dění ve městě.
Vyhodnotili jsme plán financování a obnovy
vodovodů a kanalizací za rok 2017. Celkem
jsme za obnovu vodovodů a kanalizací vydali
4.853.318 Kč. Největší akcí byla obnova vodovodu v Benešovské ulici.
Informace o akcích
Dokončeno - strategické dokumenty - plán
rozvoje, filozoficko-architektonická koncepce,
plán prevence kriminality (dokumenty jsou
dostupné na webu města), oprava kapliček
a památníků, chodník Brodce, chodník Chrást,
parkování u sokolovny v Kostelci, nájezd k hasičárně Pecerady, výměna oken v čp. 13 a 67

V realizaci - sanace skládky Vánovec, zateplení MěÚ a zdravotního střediska, přístavby
školy a tělocvičny, klubovna na Sokoláku, rozšíření obecního domku v Podělusích, Karkulčin háj, chodník Zbořený Kostelec
Rozpracované projektové dokumentace chodník Podělusy, Chrást vesnice - zastávka
u hřbitova, zateplení ZUŠ.
Probíhající výběrová řízení - projektová dokumentace na vodovod a kanalizace v místních částech, dopravní terminál

Informace z rady

Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Fastav Bau, s.r.o. na akci zabezpečení
stavby přístavby školy I. Cena díla se snižuje
o méněpráce ve výši 26.520 Kč včetně DPH.
• Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad
Sázavou“ s firmou Fastav Bau, s.r.o. Dodatek
mění provedení osvětlení v tělocvičně. Cena
se snižuje o 130 Kč bez DPH.

•S
 mlouva o dílo s firmou PROXIMA, stavební společnost spol. s r.o. na akci Skládka
Vánovec 2018 – PROXIMA – PASTELL
za cenu 5 842 486,61 Kč bez DPH.
•S
 mlouvy o sdružených službách dodávky
plynu a elektřiny pro období 2019-2020.
Po proběhlém poptávkovém řízení byla
nejvýhodnější nabídka od společnosti ČEZ
Prodej, a.s. Ceny se proti minulé smlouvě
zvýšily, přesto jsou na úrovni 60% standardních ceníků.
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Týnci nad Sázavou
se Stavební firmou Pazdera s.r.o. Dodatek
mění a upravuje rozsah zemních prací, typ
izolantu, záměnu oken, výlez na střechu, statické podepření okenních sestav - navýšení
ceny o 491 705,88 Kč bez DPH.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Týnci nad Sázavou
se Stavební firmou Pazdera s.r.o. Dodatek
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mění šířku přístupové rampy - navýšení ceny
o 50 137,75 Kč bez DPH.
• Smlouva s firmou Atlas Software, a. s. ,
na CODEXIS (právní software – nový
modul pro stavební odbor + sjednocení termínů plateb za stávající produkty) ve výši
88 750,00 Kč bez DPH. Předplatné produktu platí do 31. 5. 2024.
• Smlouva o dílo se společností Diostav
s.r.o., na akci Zbořený Kostelec – Brodce, chodník podél silnice III/1068 za cenu
3 274 575,22 Kč bez DPH
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Významným občanům, strategické dokumenty a Územní plán.

Byl schválen finanční příspěvek na provoz
Centra adiktologických služeb Magdaléna
o.p.s. v roce 2018 ve výši 10.000 Kč.
Byly projednány výsledky hospodaření
Technických služeb Týnec s.r.o., za rok 2017.
Společnost hospodařila se ziskem před zdaněním 1.981.903,15 Kč. Zisk byl použit na nákup nového vozidla – nosiče kontejnerů.

Snažíme se pro město získat maximum
Redakce Týneckých listů vyzpovídala současné vedení města Týnce
nad Sázavou se žádostí o bilanci téměř uplynulého volebního období
na radnici.
Starosta Martin Kadrnožka
na dotaz, co mu jeho současná
práce dává, Týneckým listům
řekl:
Pokud bych měl shrnout
končící volební období v pár
větách, řekl bych období
spolupráce, realizace významných staveb, budování
a stmelování profesionálního týmu na radnici. Práce
mě proto baví, dělám ji rád.
Když procházím Týncem,
rád ho vidím čistý, uklizený,
moderní, a přesto je městem, ze kterého také dýchá historie. Snad se
nám daří vyvažovat poměr nových věcí, ať už náměstíčko před spořitelnou, informační systém, cyklostezky, chodníky, v poměru k těm starým, ale udržovaným původním čtvrtím, ulicím, městským částem, co
dělá Týnec Týncem.
Současné vedení Týnce dokázalo realizovat za 4 roky hodně nových projektů. Některé se rozeběhly hladce a výsledky jsou vidět téměř okamžitě, naopak u některých to vypadalo, že z nich bude pomníček. Začněme tedy těmi
prvními, těmi, které se povedly na první dobrou.
Za důležité považuji práci na projektu Zdravé město. Díky němu
se můžeme učit od zkušených kolegů z měst, kteří se tohoto projektu zúčastňují už mnoho let. Navíc spolupracujeme s obcemi v blízkém
i dalekém okolí. Cílem projektu je spolupráce se spolky, podpora iniciativních a aktivních lidí, cílem je také město, kde se dobře žije nám
všem. Jako hodně důležité vnímám zapojení veřejnosti. I díky názorům
a podnětům obyvatel, se Týnec mění na město moderní, bezpečné, zelené, přátelské všem generacím. Prostě město, které se stará.
A ať se nám to líbí nebo ne, život je i o penězích. Podařilo se nám
během uplynulého volebního období vyčerpat díky dotacím více než
100 milionů korun. Bez dotací by byl rozvoj města třikrát pomalejší. Čerpáme na drobné i velké projekty. Ať už jde o stavbu chodníků,
zahradu v mateřské škole nebo zateplení úřadu, polikliniky, sokolovny
v Kostelci.
Pojďme k těm projektům, jejichž průběh tak snadný nebyl. Škola, tělocvična. To jsou věci, které většina obyvatel Týnce sledovala ostřížím zrakem,
protože se blízce dotýkají dětí a navíc jednoduché stavby to určitě nebyly.
Stavba školy se slibně rozjela, pak ale nastal problém s firmou. Ze
stavby jsme ji museli vyhodit. Firma nakonec skončila v konkurzu. Ale
připraveným přeje štěstí. Stavbu se podařilo znovu rozběhnout a dokončit. Získané dotace jsme obhájili a dokonce jsme vyjednali i další
dotaci na dokončení stavby školy i tělocvičny. Bylo to složité, ale díky
zkušenostem z jiných projektů se vše - sice se zpožděním - podařilo
dokončit. Jsou ale také věci, které jako starosta příliš ovlivnit nemohu.
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Školní rok v Týnci nad Sázavou začal
Školáky ve zrekonstruované škole Komenského přivítal místostarosta Bedřich Pešan:
„Přeju Vám, ať se Vám ve škole líbí, hodné paní
učitelky a pány učitele, spoustu kamarádů, v žákovských knížkách samé jedničky a v nové tělocvičně hodně pohybu, který Vás bude bavit.
K rodičům dodal: „Za nejlepší investici do dětí
považuji investicí do jejich vzdělání. Jsem proto moc rád, že jim dnes tuto moderní školu mohu
předat.“
Týneckým listům Bedřich Pešan řekl: „Děti
se budou učit také ve 3 nových učebnách, které vznikly přístavbou spojovacího krčku. Došlo

Informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo bude mít jednání 17. 9. 2018.
Na programu je mimo jiné udělení ocenění
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i k navýšení počtu šaten. Škola se navíc, díky výtahu pro děti s tělesným omezením, stala bezbariérovou. Zrekonstruovaná je původní tělocvična
a postavena nová. Upraveny jsou venkovní plochy uvnitř i vně areálu, před školou vzniklo nové
parkoviště a bezpečné přechody.“
Požádali jsme o názor na novou školu také ty,
jichž se to nejvíce týká. Děti. Na otázku, jak se
jim do školy chtělo, žáci druhého stupně ZŠ
odpověděli: „Ale docela jo. Učit tedy ani moc ne,
ale kamarádi už nám chyběli.“
A jak se jim nová škola líbí: „Super! To každopádně!“

V budově základní školy Benešovská školáky pozdravil starosta Martin Kadrnožka. „Jsem
rád, že Vás všechny vidím, užili jste si dlouhé
prázdniny, tak se Vám ve škole určitě bude líbit.
Prvňáčkové, na Vás čekají hodné paní učitelky,
spoustu dobrodružství a kamarádů. Vy starší už to
všechno víte a znáte, a určitě mi dáte za pravdu.
Všechny Vás tady vítám a přeji, ať se do školy těšíte
a chodíte sem rádi.“
r

Například stavba kruhové křižovatka pod hotelem nebo rekonstrukce
silnice do Chrástu či do Podělus. To jsou stavby v majetku Středočeského kraje. Přesto cítím velkou zodpovědnost za jejich průběh. Bohužel i určitou bezmoc, pokud ty věci nejdou tak jak mají a významně
komplikují život ve městě. Přesto se snažíme pro město vyjednat maximum. Kruhák významně zvýší bezpečnost chodců, silnice do Podělus
bude nová ještě letos, silnice do Chrástu by se měla opravovat v roce
2019 nebo 2020.
Jak tedy hodnotíte uplynulé 4 roky?
Cíle, které jsme si v zastupitelstvu na toto volební období v roce 2015
stanovili, jsou splněny nebo těsně před dokončením. Doufám, že nové
zastupitelstvo na rozpracované projekty naváže a město se bude dál
proměňovat k lepšímu a příjemnějšímu místu k bydlení.
Děkuji za rozhovor

r

Město Týnec nad Sázavou Vás zve
na tradiční společenskou akci

OCENĚNÍ
VÝZNAMNÝCH
OBČANŮ MĚSTA
ve čtvrtek 27. 09. 2018 od 17 hodin
ve Společenském centru Týnec

PROGRAM:

ocenění významných občanů
veřejné poděkování dárcům krve
křest nového vydání knihy o Týnci
živá hudba
občerstvení

Na
v
Týneckých
akci se budou
listech
pořizovat
a na webech
fotografie,
města.
videozáznam
Data budouauložena
audiozáznam
na úložišti
za účelem
města do
prezentace
odvolání města.
uděleného
Datasouhlasu.
mohou být zveřejněna
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

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

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

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni
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Týnec nad Sázavou 2014 – 2018
Dotace = projekty

Nové výtahy na městském úřadě
Olympiáda dětí

Sokolovna ve Zbořeném Kostelci

Křížek v Čakovicích

Nová střecha muzea

Hrací prvky na hřišti v Kostelci

Zdravé město Týnec

Karkulčin háj

4

Dopravní terminál

Výzbroj a výstroj pro SDH

Zahrada v MŠ
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

Zvonička Větrov
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Pořád se něco děje...
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Toalety pod hradem už jsou v provozu
Rekonstrukce městského úřadu finišuje
Na konci září by mělo být hotovo. Došlo k
zateplení budovy, která pochází z 60. let, a tím
se vyřešily vysoké náklady na vytápění a spotřebu energie, vyměněna byla i okna. Ta jsou
nyní z typových rámových profilů, zasklená
izolačním trojsklem. Byla provedena tepelná
izolace soklové části a suterénní zdi a tepelné
izolace střešních plášťů. Došlo také k přeměně
úřadu na bezbariérový, zrekonstruované byly

LEGENDA
cyklostrasa 8221
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PROSEČNICE
KAMENNÝ ÚJEZDEC

cyklostrasa 19D
- označení bodů: 19D-XX
stávající cyklostezka
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Předprodej vstupenek:

19D
Kamenný přívoz, Prosečnice,
Krhanice, Chrást, Týnec nad
Sázavou

22
82

vstupné 50 Kč

8224
Poříčí nad Sázavou, Hvozdec,
Větrov, Pecerady, Brodce

8222
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NETVOŘICE

CHLÍSTOV
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82

SOBĚŠOVICE

tel.: 317 729 050, 775 290 032

0063

Turistické informační centrum Týnec
Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

8221
Kamenný přívoz, Nová Ves,
Lešany, Netvořice, Benice,
Chrášťany, Václavice, Zbožnice

8223
Týnec nad Sázavou, Bukovany,
Poříčí nad Sázavou

BUKOVANY
CHÁŘOVICE

cyklotrasy

8222
Týnec nad Sázavou, Úročnice,
Zbožnice
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PECERADY
BRODCE

PODĚLUSY
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CHRÁST

Společenské centrum Týnec
k poslechu a tanci bude hrát kapela

TÝNEČANKA

místo pro označení
místo napojení
více tras
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VENSOV

napojení tras
- uvnitř města
LUTOV
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TÝNEC
NAD
SÁZAVOU

LEŠANY

neděle 23. září 2018 od 14 do 18 hodin

stávající cyklotrasy
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Podobnou rekonstrukcí jako úřad nyní prochází také zdravotní středisko.
To je sice o několik let mladší než jeho soused, pochází z 80. let, ale nároky na moderní, energeticky nenáročné zázemí pro nemocné, už dávno
nesplňovalo.
Po modernizaci, která by měla být dokončena také na konci září, dojde
nejen k snížení energetické náročnosti budovy městské polikliniky a tím
snížení nákladů na provoz, ale i k snížení emisí skleníkových plynů generovaných realizací projektu. Vyměněna jsou okna, dveře, budova je zateplena, úpravami prochází i nádvoří. Stejně jako městský úřad je i poliklinika
nyní bezbariérová a vyhovuje nárokům na nízkoenergetické stavby. Část
nákladů ve výši 1 916 396 korun z celkových 8 499 648 korun byla hrazena z dotace Operačního programu Životní prostředí.
r

Chrášťany do Zbožnice a měří 22 kilometrů. Naopak nejkratší má sice vyšší číslo – 8222, ale měří
pouhých 7 kilometrů a vede z Týnce přes Úročnici
do Zbožnice.“
Více informací najdete na přiložené mapce,
případně v infocentru v Hotelu Týnec.
r

V současné době probíhá výběrové řízení na stavbu chodníku
z Brodců směrem do Kostelce. Původnímu záměru postavit chodník
až do obce brání některé soukromé pozemky těsně přiléhající k uvažovanému budoucímu chodníku a nemožnost dohody s jejich majiteli.
Proto bude chodník zatím realizován pouze ke „komínu“. Jeho šířka
je navržena na 1,5 metru a v místě přechodu pro chodce o metr širší.
Od vozovky, jež se rozšíří na 5,5 metru, bude oddělen zvýšeným obrubníkem. V plánu je také realizace dešťové kanalizace. Pokud počasí
dovolí a výběrové řízení dobře dopadne, stavba by měla začít ještě nyní
na podzim. Dokončení se předpokládá na jaře příštího roku. Téměř
polovinu nákladů na realizaci z celkových 4,7 milionů korun pokryje
dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.
r
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Zdravotní středisko dostává
nový vzhled

Značení cyklotras by mělo cyklistům usnadnit orientaci v terénu na jejich výletech za poznáním. Akci realizoval svazek obcí Týnecko.
Jeho předseda Bedřich Pešan doplňuje: „Pět
cyklotras na území mikroregionu měří 52 kilometrů. Nejdelší je ta s číslem 8221. Vede z Kamenného Přívozu přes Lešany, Netvořice, Benice,

0029

Malebné symboly krásné krajiny kolem našeho města byly
zbaveny nánosů stoleté špíny,
mechu a lišejníků. Tam, kde zub
času zahlodal opravdu neúprosně, kameník Roman Lutz opravil praskliny ve zdech zvoniček,
případně zhotovil nové základy
pro symbol křesťanství – křížek.
Očištěny a opraveny byly křížky
v Čakovicích, Krusičanech a zvoničky v Čakovicích, Podělusích
a Větrově. Dotace Ministerstva
zemědělství uhradila více než
270 tisíc korun z celkových nákladů necelých 390 tisíc korun.
r

Chodník do Kostelce
už na podzim

jich stavbu tento dojem ještě umocňuje. V suterénu domu bývalé optiky, zprava od schodů
k hradu, jsou pro veřejnost otevřené nové toalety. Zajděte se na ně podívat A.
r

Cyklotrasy mikroregionu Týnecko mají nové značení

822
1

Zvoničky a křížky prokoukly

vstupní prostory i toalety v celém objektu. Budova nyní vyhovuje nárokům doporučeným
pro nízkoenergetické domy. Rekonstrukce se
dočkalo i okolí úřadu. Nové chodníky dotváří
celkový dojem moderní budovy. Část nákladů
na tyto rozsáhlé úpravy týnecké radnice byla
hrazena z dotace Operačního programu Životní prostředí.
r

Nové schody, usnadňující přístup k týneckému hradu přímo z Benešovské ulice nad
knihovnou, už slouží svému účelu. Do terénu
byly zapuštěny tak, že vypadají, jakoby tam
patřily odjakživa. Navíc použitý kámen na je-

8222

1
822

8221

BENICE
CHRÁŠŤANY

email: ic@centrumtynec.cz

ZBOŽNICE

ŽABOVŘESKY

BENEŠOV
U PRAHY

VÁCLAVICE

63
00

www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni
Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audiozáznam za účelem prezentace města. Data mohou být zveřejněna
v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.

6
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V rámci projektu bylo navrženo 5 nových cyklotras:
8221 - Zbožnice >>> Václavice >>> Chrášťany >>> Netvořice >>> Lešany >>> Nová Ves >>> Kamenný Přívoz
8222 - Týnec nad Sázavou >>> Úročnice >>> Zbožnice
8223 - Týnec nad Sázavou >>> Bukovany >>> Poříčí nad Sázavou
8224 - Poříčí nad Sázavou >>> Lutov >>> Hvozdec >>> Pecerady >>> Brodce >>> Týnec nad Sázavou
19D - Kamenný Přívoz >>> Krhanice >>> Týnec nad Sázavou

Vedení cyklotras bylo zvoleno tak, aby navazovalo na stávající
síť mezinárodních i regionálních cyklotras. Zejména se jedná o
cyklotrasu 11 - Greenways Praha-Vídeň, a cyklotrasy 19 a 0063.

CYKLOTRASY - MIKROREGION TÝNECKO - SITUACE CYKLOTRAS V REGIONU
www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

SITUACE
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v předmluvě druhého vydání knihy “Týnec
nad Sázavou, k historickým kořenům města“,
říká:
„Za dobu existence města se stalo mnoho událostí v jeho životě, které stojí za připomí¬nání.
Ať už pro poučení z chyb nebo pro radost z dobře
udělaného. Navíc doba je nesmírně rychlá a věci
běží v takovém tempu, že dříve než si je zapamatujeme, už jsou tu nové. I proto je dobré uchovávat historii města pro naše potomky.
Věřím, že čas, který strávíme u řádek této
knihy, budeme moci považovat za příjemný.
A pokud při něm získáme také poučení z historie
a možná i vizi do budoucnosti, kniha splní svůj
účel na výbornou.“
Příjemné čtení.
r

Strategické dokumenty jsou nutné pro to,
aby bylo zřejmé, jakým směrem se má naše
město v příštích 10 letech ubírat. Všechny
činnosti, zdroje a projekty budou směřovat
k tomu, aby byly splněny stanovené cíle a naplněny vize. Strategické dokumenty nám pomůžou najít řešení hlavních problémů, stanou
se podkladem pro reálné plánování rozvoje
města, získávání finančních prostředků a jejich efektivní a hospodárné vynakládání.
Máme strategické dokumenty:
Strategický plán rozvoje města, Plán prevence kriminality a Filozoficko-architektonickou
koncepci.
Všechny tři dokumenty prošly téměř ročním procesem zpracování za účasti zájmových
skupin i široké veřejnosti. Každý měl možnost
se podílet a sdělit svůj názor prostřednictvím dotazníkového šetření anebo pak přímo
na veřejných setkáních.

Zdravé město Týnec nad Sázavou

Začátkem roku 2017 začalo město s realizací
projektu Týnec nad Sázavou – Zdravé město pro
všechny, který získal finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost.

Co je to Zdravé město a místní
Agenda 21?

Místní Agenda 21 byla vyhlášena OSN v roce
1992 jako globální iniciativa pro rozvoj měst
a obcí v souladu s principy udržitelného rozvoje.
Základními oblastmi jsou zapojování veřejnosti,

strategický rozvoj a sledování udržitelného rozvoje v místě.
Jedná se vlastně o metodu řízení kvality. Nejen
soukromé firmy a podnikatelé se musí neustále
zlepšovat, aby se udržely na trhu plném konkurence. Také veřejná správa, tj. fungování města
a úřadu je zapotřebí stále vylepšovat pro spokojenost obyvatel, protože hlavním úkolem města/
úřadu je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
Právě proto se projekt Zdravé město snaží
rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi a podnikateli, vzdělávat úředníky a zástupce
města, zpracovává strategické dokumenty pro
příštích 10 let, a to vše pod hlavičkou a stanovenými kritérii místní Agendy 21.
Do aktivit zdravého města také neodmyslitelně patří osvětové akce, ať už tradiční nebo novinky, jako byl letos třeba festival „Drž rytmus
s Čistou řekou Sázavou“.

• Den země – duben, osvětová akce zaměřená
na ekologii a třídění odpadu. Den věnovaný
planetě Zemi, který se pořádá ve spolupráci
města, Posázaví o.p.s., společností EKO-KOM, Asekol, Elektrowin a Technických
služeb Týnec s.r.o.
• Čistá řeka Sázava – duben, tradiční akce, letos již po třinácté, organizovaná místní akční
skupinou Posázaví, založená na dobrovolnictví, do které se úklidem míst v Týnci a kolem
řeky zapojily týnecké školy, spolky, podnikatelé i jednotlivci.
• Festival Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou – květen, odměna nejen pro všechny
účastníky úklidu řeky, ale i ukázka spolupráce, dobrovolnictví a zájmu o přírodu a místo
kde žijeme. V rámci festivalu byly v Týnci
nad Sázavou zasazeny dva Stromy svobody.
• Den Pohybu a zdraví – září, akce se zaměřením na podporu sportu a zdravého životního stylu. Akci pořádá Tělovýchovná jednota
Týnec ve spolupráci s městem a s dalším subjekty, které prezentují různé sportovní aktivity jako životní styl pro malé i velké.

Tisková zpráva – veřejné setkání
Koncem prázdnin proběhlo finále strategického plánování ve městě – občané
měli příležitost se na veřejném projednání
Strategického plánu rozvoje města Týnec
nad Sázavou a Plánu prevence kriminality
města Týnec nad Sázavou setkat s vedením
města a zástupci zpracovatele a diskutovat
o projektech, které plánuje město realizovat
v příštích letech. Téměř tři desítky obyvatel
byly seznámeny s projekty, které město získalo od jeho obyvatel, soukromých subjektů či příspěvkových organizací, a které byly
vybrány k realizaci. Celkem se jednalo o 24
8

projektů, které se týkaly rozličných oblastí
života ve městě - dopravy, životního prostředí, volnočasového využití, školství, bezpečnosti a prevence kriminality. Lze jmenovat
například výstavbu chodníků; vypracování
projektové dokumentace na: výstavbu vodovodu a kanalizace do místních částí, na zateplení ZUŠ a rozšíření a celkové zlepšení
prostor školní družiny atd. Účastníci setkání
se mohli průběžně dotazovat a vznášet další náměty k realizaci ve městě. Nyní budou
všechny projekty navržené k realizaci projednány na zářijovém Zastupitelstvu města Tý-

týnecké listy

Jak proběhlo zpracování strategických dokumentů?

Týnec nad Sázavou, k historickým kořenům města
Druhé vydání knihy “Týnec nad Sázavou,
K historickým kořenům města“ je dokončené
a připravené k distribuci mezi nás, čtenáře.
Křest knihy se uskuteční 27. září ve Společenském centru a bude součástí akce oceňování nových Významných občanů města
Týnce nad Sázavou. Ta je určena široké veřejnosti a knihu si můžete hned na místě zakoupit. Její první vydání před 12 lety bylo rozebráno během pár dnů. Vzhledem k tomu,
že kniha nabízí pohled na Týnec a jeho obyvatele od dob pradávných až do současnosti,
provádí nás krajinou našeho dětství, dospívání i dospělosti a seznamuje se skutečnostmi
známými i dávno zapomenutými, určitě by
neměla v žádné týnecké domácí knihovně
chybět. Starosta města Martin Kadrnožka
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nec nad Sázavou a prodiskutovány s ohledem
na možnosti rozpočtu města. O projektech,
které budou finálně realizovány v roce 2019,
budou občané informováni v Týneckých listech a na webu města.
Martina Höhnová, koordinátorka projektu
Zdravé město a MA21

www.mestotynec.cz
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Průběh setkávání:
Leden ¢ dotazníkové šetření a úvodní setkání s veřejností - seznámení se smyslem strategického plánování a průběhem zpracování
dokumentů, kulaté stoly pro definování klíčových priorit rozvoje města
Březen ¢ veřejné představení analytické části strategického plánu rozvoje města a plánu
prevence kriminality
Duben ¢ veřejné setkání k filozoficko-architektonické koncepci - mapování míst, která by
mohla dostat novou podobu, architektonická
dílna
Červen ¢ představení návrhové části strategického plánu rozvoje města a plánu prevence
kriminality
Červenec ¢ sběr projektových záměrů do zásobníku projektů
Srpen ¢ představení návrhové části filozoficko-architektonické koncepce a představní

projektů, námětů a aktivit strategického plánu
rozvoje, které město získalo od veřejnosti
Závěrem bych ráda poděkovala externím
zpracovatelům za profesionální přístup a kvalitně odvedenou práci, jmenovitě společnosti
Mepco s.r.o. (zpracovatel strategického plán
a plánu prevence kriminality) a Ing. arch.
Květě Čulejové a jejímu týmu (zpracovatel
Filozoficko-architektonické koncepce).
Strategické dokumenty jsou k dispozici
v elektronické podobě na webu města.
Zde představujeme základní pilíře a oblasti
rozvoje města na příštích 10 let. Podrobněji je
rozpracováno ve strategickém plánu rozvoje
města.
Martina Höhnová,
koordinátorka projektu
Zdravé město a MA21

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
TÝNEC NAD SÁZAVOU NA OBDOBÍ 2018–2028
Týnec nad Sázavou v roce 2028: Živé a pohodové místo
pro všechny generace uprostřed čisté přírody na řece Sázavě
1. KVALITA ŽIVOTA

2. INFRASTRUKTURA
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3. ATRAKTIVNÍ MĚSTO

1.1 Zajistit dostupnost kvalitního
předškolního i základního
vzdělávání a rozvíjet
vzdělávací aktivity

2.1. Zajistit urbanistické řešení
včetně optimalizace objektů
a areálů ve městě a vytvoření
funkčního centra města

3.1 Rozvíjet podnikatelský sektor
a místní trh práce

1.2 Rozvíjet podmínky
sociálních a zdravotních
služeb ve městě

2.2. R
 ozvíjet a obnovovat
technickou infrastrukturu

3.2 Podporovat rozvoj
cestovního ruchu

1.3 Udržovat vysokou úroveň
kulturního a sportovního
vyžití

2.3. Zlepšovat stav dopravní
sítě

3.3 Minimalizovat rizikové faktory
z hlediska bezpečnosti

2.4. Zvyšovat kvalitu životní
prostředí a revitalizovat území

3.4 Zvyšovat kvalitu
veřejné správy

Další setkání architektů s občany se uskutečnilo na začátku srpna
Spolu s veřejností a odborníky se řešil potenciál a možný rozvoj veřejných prostranství ve městě - ulice Pěší, prostor před obchodním domem, nové moderní centrum
města v oblasti ul. Družstevní, prostor mezi
městským úřadem a řekou, městská sídliště
(mezi ul. Jílovská a Družstevní), sportovní
areály (lokalita V Náklí - prostor mezi stávajícím fotbalovým hřištěm a železniční tratí),
návrh postupného zastavování oblastí uvnitř
a vně města, parkovací domy, dostavba bytových domů (ul. 9. Května, K Náklí). Neopowww.mestotynec.cz
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menuta zůstala také zeleň a parky ve městě
(např. Sadovka), průmyslové areály (Metaz
a Jawa) a jejich význam a rozvoj, resp. možná
konverze.
Druhým tématem byla doprava. Prezentovány byly návrhy konkrétních dopravních
úprav, které vyplynuly z dopravní analýzy.
Zejména se jedná o zklidňování dopravy
(např. ul. Družstevní), úpravy dopravy v klidu
(např. ul. Na Hlinkách), parkování ve městě.
Do třetice se řešily návrhy, jak nejvíce propojit město s okolní krajinou. Nejrozsáhleji

byl představen návrh nových a potvrzení stávajících sousedských okruhů a cest v krajině, propojky s okolními obcemi. Zmínit lze
například návrh lávky přes Sázavu v lokalitě
Podělusy – Chrást, okruhy podél řeky, cesty
do krajiny (Chrást).Všechny podněty, vzešlé
z tohoto jednání budou zpracovány do návrhové části filozoficko-architektonické koncepce města a dokument bude k dispozici
na webu města.
Martina Höhnová, koordinátorka projektu
Zdravé město a MA21
9
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Univerzita třetího věku zahajuje
další semestr
České dějiny a jejich souvislosti II, je název dalšího semestru Univerzity třetího věku – U3V. V zasedací místnosti městského úřadu začíná 1. října. Program výuky přibližuje osnova, mezi jejíž body patří:
• Krize jako počátek nového
• Zlatý věk
• Temno a jeho světla
• Osvícení a jeho stíny
• Národní obrození
• Zrození občana
		
Více informací podá Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka,
tel.: 317 701 933, e-mail: vrkoslavova@mestotynec.cz
Marta Vrkoslavová, Kancelář tajemníka

Čištění komínů firmou Kominictví Holečková, proběhne
v termínu od 2. do 18. října od 10 do 16 hodin.
Harmonogram čištění:
2. října – úterý Týnec nad Sázavou
4. října – čtvrtek Chrást nad Sázavou
9. října – úterý Bukovany
11. října – čtvrtek Týnec nad Sázavou
16. října – úterý Pecerady
18. října – čtvrtek Zbořený Kostelec
V případě zájmu o revizi a vyčištění komínu, se zaregistrujte
do 24. září na podatelně Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.
Cena za vyčištění jednoho průduchu je 500 Kč vč. DPH bez
dopravy a platí pouze při registraci na podatelně.
Více informací na tel.: 317 701 431

Mateřskou školku Týnec nad Sázavou více představuje její ředitelka
Eva Toušová:

Ve školce pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Školního
vzdělávacího programu s názvem „DUHOVÁ
CESTA“. Nabízíme kvalitní vzdělávání i péči
pro všechny děti naší školy. Ve vzdělávání dětí
klademe důraz na smyslové vnímání, experi-

mentaci, praktickou zkušenost, péči o rozvoj
komunikačních a jazykových dovedností.
Součást objektu mateřské školy tvoří školní
kuchyň, která je zařízena v souladu s platnými
hygienickými a organizačními předpisy. Odtud je strava rozvážena také do obou výdejen
na odloučená pracoviště - MŠ Komenského
552 (nová MŠ) a MŠ Chrást nad Sázavou.
Připravujeme chutné klasické i moderní receptury, které vyhovují současným normám
pro školní stravování a směřují k doporučené
pestrosti jídelníčků a k moderním výživovým
doporučením. Pro moderní receptury používáme méně tradiční nebo pozapomenuté suroviny – jáhly, pohanka, tofu, bulgur, špalda.
Děti dostávají dostatek kvalitního ovoce a zeleniny.
Celodenně je zajištěn pitný režim, děti mají
možnost si samy nalévat dle výběru vodu nebo
čaj.

Aktuální jídelníček je k dispozici na webových stránkách MŠ.
Naším cílem je, aby se u nás a s námi, dětem
líbilo.
r

Výlet za rybami
zpátky do vody, měly přání krásných a dlouhých prázdnin. Že byla akce vydařená, prozrazují úsměvy na dětských tvářích. Veliké
poděkování patří panu Dušanu Hýbnerovi,
předsedovi SÚS rybářů za krásné sponzorské
dárky pro děti, panu Petru Pudilovi za společnost INFINITY Baits – dodavateli návnad
a krmení pro ryby a hlavně panu Vladimíru
Křížovi ze společnosti K-řezivo za uspořádání tohoto příjemného a zároveň poučného
dopoledne.
Žáci 1.B
a Zuzana Mandžikievičová

Na úterý 19. 6. 2018 se žáci z 1.B hodně těšili. Učili se, ale tak trochu jinak. Učili se totiž
„rybařit“. Jejich třídou se stalo místo u nedalekého rybníka a učitelem se pro tuto chvíli stal
vášnivý rybář pan Vladimír Kříž. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o rybaření,
10

o tom, co ryby rády jedí, jaké ryby můžeme chytit na naší řece Sázavě, viděly rybářskou výstroj,
na fotografiích uviděly největší úlovky a hlavně,
měly samy možnost chytit si rybu.
Zlatí líni a krásně vybarvená parma toho
byli důkazem. Když děti vypouštěly ryby
www.mestotynec.cz
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Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října

Kontroly komínů

Prvňáčci ve škole i školce
Základní škola v Týnci nad Sázavou letos
přivítala 80 prvňáčků. Celkem do školy chodí
619 dětí.
Mateřskou školu v letošním školním roce
navštěvuje 209 dětí, 175 týneckou a 34 chrásteckou. 84 dětí šlo do školky letos poprvé.
V mateřské škole Chrást nad Sázavou je jedna
třída vyhrazena pro děti od 2 let. Péči o tuto
specifickou skupinu dětí zajišťuje vedle paní
učitelek i zkušená chůva.
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Volby do zastupitelstev proběhnou 5. a 6. října 2018.
V pátek 5. října se volební místnosti otevřou ve 14 hodin a poslední volič toho dne může svůj hlasovací lístek
do volební urny vhodit nejpozději ve 22 hodin. V sobotu
6. října bude druhý den voleb zahájen v 8 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Výsledky budou
zveřejněny 6. října 2018 ve večerních hodinách.
Do zastupitelstva města Týnce nad Sázavou
budeme volit 17 zastupitelů. Volit mohou občané České republiky, kteří mají v příslušné
obci trvalé bydliště a nejpozději druhý den
voleb jim bude 18 let. Volit mohou i občané členského státu Evropské unie s trvalým
nebo přechodným pobytem v příslušné obci,
kteří požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Volič po příchodu do volební
místnosti musí prokázat volební komisi svou
totožnost a občanství České republiky. To lze
provést platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem. Volič, který je občanem
jiného státu Evropské unie, se prokáže Průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo
Potvrzením o přechodném pobytu, popřípadě
cestovním dokladem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství, nebude moci
hlasovat. Po prokázání totožnosti obdrží volič pro obecní volby prázdnou úřední obálku
s razítkem.
Ve volební místnosti bude na viditelném
místě vyvěšen vzor hlasovacího lístku, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
Při sčítání se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Hlasovací lístek pro obecní volby může být
vytištěn oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet
členů zastupitelstva, který má být zvolen.
Na konci textu je razítko příslušného obecního úřadu.

Volič může vybírat politickou stranu, politické hnutí, jejich koalice nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující
nezávislé kandidáty nebo sdružení nezávislých
kandidátů.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů
v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
U stran, u kterých byl při registraci vyškrtnut
kandidát, zůstává na hlasovacím lístku jeho
pořadové číslo neobsazené. V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku, může
volič ve volební místnosti požádat okrskovou
volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Tam
může v obecních volbách hlasovací lístek
upravit jedním ze třech způsobů:
1. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas
kandidátům této strany v pořadí podle
hlasovacího lístku a v počtu, který má být
v obci zvolen.
2. Nebo může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany.
Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby
zkombinovat. Tedy, lze označit křížkem
jednu volební stranu i dát křížky před

Volby do senátu 5. a 6. října
Volit budeme i do třetiny senátu. V tomto
případě dostane volič od komise prázdnou
žlutou úřední obálku, opatřenou příslušným
razítkem. V senátních volbách může volit občan České republiky, který nejpozději druhý
den voleb oslaví 18. narozeniny. Stejné je to
i u případného druhého kola voleb, které se
uskuteční 12. a 13. října 2018. Hlasovací lístky pro senátní volby jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně, mají razítko pověřeného obecního úřadu. V případě poškození
nebo ztráty může volič požádat komisi o vydání nové sady hlasovacích lístků. Při senátních volbách vloží volič za plentou do žluté
www.mestotynec.cz
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obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro
kterého hlasuje. Lístek se nijak neupravuje.
V případě senátních voleb je možné využít
voličský průkaz pro hlasování i mimo trvalé
bydliště. Hlasovat lze ale pouze ve dnech voleb na území České republiky a pouze v obvodech, kde byly volby vyhlášeny. Písemnou
žádost o vydání voličského průkazu s úředně
ověřeným podpisem voliče nebo elektronickou prostřednictvím datové schránky musíte
podat nejpozději v pátek 28. září. Lhůta pro
osobní žádost o vydání voličského průkazu
končí ve středu 3. října.
Zdroj: iDNES.cz

jména kandidátů z ostatních stran. Volič
tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany pak
kandidátům podle pořadí na hlasovacím
lístku a pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených zastupitelů.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé
úřední obálky, určené pro volby do obecních
zastupitelstev.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
lístek nevloží do úřední obálky, přetrhne ho
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, může být za plentou i jiný
volič, ne však člen volební komise, a lístek
za něho upravit a vložit do obálky, popřípadě
i obálku vložit do volební schránky.
Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím
lístkem vloží před volební komisí do volební
urny.
Volič může ze závažných důvodů požádat
obecní úřad a ve dnech voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou
volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. V obecních volbách je možné hlasovat
jen v obci, kde má volič trvalé bydliště. Není
tak možné hlasovat na zastupitelských úřadech či konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají voličské průkazy.

Korespondence
obyvatel
Dobrý den, neosvícené vedení zapadlého
maloměsta. Ještě stále vám přijde neustálá
regulace a omezování městské zeleně jako
dobrý nápad? I sočasné vlně veder? Léta vám
píšu, že kolem bytových domů v Jílovské se
šíří poušť. Jste jach hluchý a blbý. Dnes je tam
naorosto mrtvo. Děti si tam nehrají, staří lidé
venku nesedí. Utíkají jinam kde stín je nebo
bdomu. Jednáte proti svým občanůn a děláte
něsto neobyvatelné. Tohle vyhobuje fakt jen
těm opilejm blbům z Technickejch služeb, co
nechtěj dělat. Jste fakt obyčejný zabedněnci.
D. Tuček
Redakčně neupraveno
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VOLEBNÍ PROGRAM
HNUTÍ OTEVŘENÁ RADNICE

Kandidátní listina
Hnutí Otevřená radnice

Vážení přátelé a sousedé,
v tuto chvíli začínáte číst řádky volebního programu hnutí Otevřená radnice. V současné době jsme jediná
opoziční strana, která chce skutečné změny v našem městě, která nemá zájem na zachování jakýchkoli
současných radničních postů a která nechce zabetonovanou radnici ani naše město a městské části.
Chceme ve volbách získat Vaší důvěru tím, že budeme odpovědně hospodařit s veřejnými prostředky.
K tomu nám dopomůže nezávislá hloubková kontrola hospodaření současného vedení radnice.
Jsme přesvědčeni, že pokud se přestane plýtvat finančními prostředky města ve zbytečných, duplicitních
a nekvalitně projektovaných aktivitách, je možné snížení nebo dokonce zrušení některých nadbytečných
poplatků vás občanů jako je platba za odpad a poplatek za chov psů.
Jako velmi duležité pak vidíme stanovení jednotlivých investičních akcí, které bude město nezbytně
potřebovat a postarat se o jejich realizaci.
V současné době vidíme několik témat, která považujeme za důležitá z pohledu života v našem měste,
jejich obyvatel a budoucnosti.
Zahájíme projekt voda pro Týnec. Necháme zpracovat studii dostupnosti vody a její možné dopravy
do všech částí našeho města. Zaměříme se na projekty podporující hospodaření s dešťovou vodou a to
nejen pro samotné město, ale především pro jeho občany. Zároveň s projektem voda pro Týnec, půjde
ruku v ruce příprava kanalizace, včetně auditu využitelnosti čistírny odpadních vod v současné době
i v budoucnosti.
Chceme také s pomocí dopravních a stavebních expertů zahájit projekt bezpečně po Týnecku, kdy
vyhledáme cesty, po kterých se naši spoluobčané bezpečně dostanou ze svých domovů do škol, obchodů
a úřadů. V návaznosti na tento projekt zajistíme opravu a výstavbu chodníků a cest a to spravedlivě,
ve všech městských částech.
Hodláme navázat na bohatou historickou a kulturní tradici Týnce a podporovat kulturní aktivity
našich občanů, rozšířit činnost městského muzea a podporovat uvědomění si zajímavé Týnecké historie.
V rámci tohoto pak zvětšíme i samotnou propagaci Týnecka a uděláme ho tím zajímavější pro všechny
turisty a tím podpoříme i naše místní podnikatele.
Není nám lhostejná nepříznivá situace některých starších občanů a invalidů. Vytvoříme sociální fond
s prostředky, které jim pomohou překonat tíživé životní situace nebo které mohou být využity při jejich
aktivitách, např. jako příspěvek na zdravotní rekondiční pobyt u invalidů.
Jasně vymezíme, které byty v majetku města jsou určeny pro sociální účely a přesně stanovíme podmínky
pro jejich přidělování.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., 49 let, OSVČ - Poradce prevence kriminality, Týnec nad Sázavou
Ing. Michal Krumpholc, 41 let, Programátor, Týnec nad Sázavou
MVDr. Daniela Mustafa Ali, 40 let, Veterinární lékařka, Brodce
Petr Kavoň, 53 let, Zaměstnanec stavební firmy, Pecerady
Jiří Fontén, 49 let, Vedoucí údržby JAWA Moto spol. sr.o, Chrást nad Sázavou
Milan Filip, 45 let, Mistr údržby, Zbořený Kostelec
Pavel Třeský, 39let, OSVČ, Týnec nad Sázavou
Jitka Kyptová, DiS. 36Let, Office manager, Týnec nad Sázavou
Stanislava Švůgerová, 61let, Důchodce, Brodce
Jan Spěvák, 68let, Důchodce, Týnec nad Sázavou
Lenka Útratová, 55let, Uklízečka, Pecerady
Vladimír Kříž, 38let, Zaměstnanec stavební firmy, Zbořený Kostelec
Dagmar Jandová, 71let, Důchodce, Brodce
Stanislava Dvořáková, 70let, Důchodce, Týnec nad Sázavou
Dana Kellnerová, 56let, Učitelka MŠ, Pecerady
Zdeněk Kellner, 55let, Šéfredaktor, Pecerady
MUDr. Alice Čečilová, 60let, Praktická lékařka, Týnec nad Sázavou

OTEVŘENOST JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOST

Volte Otevřenou Radnici.

č. 1

Děkujeme
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ODS ZA
MĚST0
TÝNECTÝNEC
NAD SÁZAVOU
ODS
ZA MĚST0
NAD SÁZAVOU

ODS ZA
MĚST0
TÝNECTÝNEC
NAD SÁZAVOU
ODS
ZA MĚST0
NAD SÁZAVOU

KOMUNÁLNÍ
VOLBY 2018
KOMUNÁLNÍ
VOLBY 2018

KOMUNÁLNÍ
VOLBY 2018
KOMUNÁLNÍ
VOLBY 2018

PROGRAM
ODSODS
do komunálních
voleb
20182018
PROGRAM
do komunálních
voleb
Vážení Vážení
spoluobčané,
protožeprotože
v jednoduchosti
je krása
na kandidátce
spoluobčané,
v jednoduchosti
je akrása
a na kandidátce
máme máme
3 současné
zastupitele,
věříme,věříme,
že našežepráce
vidět.
3 současné
zastupitele,
našebyla
práce
bylaNebudeme
vidět. Nebudeme
Vás proto
populistickými
frázemifrázemi
a představujeme
hlavní hlavní
body body
Vás zatěžovat
proto zatěžovat
populistickými
a představujeme
našehonašeho
volebního
programu:
volebního
programu:

1

2

1

3

2

Ing. Bedřich
Pešan
Zbyněk Peša
Ing.
Bedřich Pešan
Zbyněk Peša

3

4

4

5

5

Mgr. Světlana
Luděk Skalický
Petrášek
Mgr.Drábová
Světlana Drábová
Luděk Skalický Ing. Jindřich
Ing.
Jindřich Petrášek

obchodní ředitel
jednatel společnosti
obchodní ředitel
jednatel společnostispeciální pedagog
speciální pedagog mistr slévárnymistr slévárny
místostarosta,místostarosta,
44 let
52 let
56 let
44 let 50 let
50 let
52 let
56 let

podnikatel
51 let

podnikatel
51 let

10

10

ŠKOLA
jako VÝKLADNÍ
SKŘÍŇ moderního
a pro nás
NEJKRÁSNĚJŠÍHO
ŠKOLA
jako VÝKLADNÍ
SKŘÍŇ moderního
a pro
nás NEJKRÁSNĚJŠÍHO
města při
zachování
rázu VESNIČKY
NAŠÍ STŘEDISKOVÉ
města
při zachování
rázu VESNIČKY
NAŠÍ STŘEDISKOVÉ

Pro TÝNEC
dostatek
PARKOVACÍCH
MÍST, letní
KOUPALIŠTĚ
,
Pro TÝNEC
dostatek
PARKOVACÍCH
MÍST,
letní KOUPALIŠTĚ
,
podpora
spolkové
činnostičinnosti
všech, nejen
podpora
spolkové
všech,mládeže
nejen mládeže

6

Pro MÍSTNÍ
ČÁSTI VODOVOD
, KANALIZACI,
ZPEVNĚNÉ
Pro MÍSTNÍ
ČÁSTI VODOVOD
, KANALIZACI,
ZPEVNĚNÉ
KOMUNIKACE
A BEZPEČNÉ
PROPOJENÍ
S TÝNCEM
KOMUNIKACE
A BEZPEČNÉ
PROPOJENÍ
S TÝNCEM

7

6

8

7

8

9

9

Josef Hruška
Josef Hruška
projektant
44 let

projektant
44 let

Dagmar Velebová
Milan Breburda
Dagmar Velebová
Milan Breburda Roman Plachta
Roman Plachta Martin Souček
Martin Souček
finanční specialista
finanční specialista obchodní zástupce
obchodní zástupce technik
44 let
44 let
43 let
44 let
44 let

technik
43 let

11

11

12

14

živnostník
49 let

živnostník
49 let

15

15

modernizaci
města iměsta
všech i všech
Dále pak
pokračování
v nastavené
modernizaci
Dále
pak pokračování
v nastavené
jeho místních
částí – Brodců,
Čakovic,
Chrástu,Chrástu,
Hrusic, Hrusic,
Krusičan,
Pecerad,
jeho místních
částí – Brodců,
Čakovic,
Krusičan,
Pecerad,
služebslužeb
pro občany.
PodělusPodělus
a Zbořeného
Kostelce
a rozšiřování
pro občany.
a Zbořeného
Kostelce
a rozšiřování
Považujeme
za zásadní,
že konečně
ve vedení
města byl
někdo,
kdo
Považujeme
za zásadní,
že konečně
ve vedení
města
byl někdo,
kdo
po generace
bydlí v Týnci
místních
částechčástech
a zná potřeby
po generace
bydlí vnebo
Týncijeho
nebo
jeho místních
a zná potřeby
jeho obyvatel.
jeho obyvatel.

12

Lukáš Křivánek
Lukáš Křivánek Michal Pěkný
Michal Pěkný
technik
35 let

technik
35 let

elektrikář
28 let

elektrikář
28 let

13

13

14

Michal Horňák
Michal Horňák Petr Vrkoslav
Petr Vrkoslav
lakýrník
56 let

lakýrník
56 let

podnikatel
41 let

podnikatel
41 let

Martin Janoch
Martin Janoch
hudebník
49 let

hudebník
49 let

Přejeme
Vám šťastnou
ruku při
volbě
nového
vedení,
které bude
Přejeme
Vám šťastnou
ruku
při volbě
nového
vedení,
které bude
rozhodovat
o našíobudoucnosti,
a děkujeme
za Vaši
rozhodovat
naší budoucnosti,
a děkujeme
zapodporu.
Vaši podporu.

Přijdťe
k volbám
Přijdťe
k volbám

POCTIVĚ
SLUŠNĚ
S ROZUMEM
POCTIVĚ
SLUŠNĚ
S ROZUMEM

16

17

16

Petr Mergeš
Petr Mergeš
technik
47 let

technik
47 let

jednatel společnosti
jednatel společnosti
47 let
47 let

KOMUNÁLNÍ
VOLBY
20182018
KOMUNÁLNÍ
VOLBY
14

17

Robert Salátek
Robert Salátek

č. č.
22

volte
volte

KOMUNÁLNÍ
VOLBY
20182018
KOMUNÁLNÍ
VOLBY
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Postarají se o to naši kandidáti:

Občané pro Týnecko

1. Alena Poláčková dr h. c. žena, 57 let, sociální pracovnice, Pecerady
2. Tomáš Franěk, muž, 31 let, manažer, Týnec nad Sázavou
3. Jan Hřivna, muž, 28 let, výpravčí Správy železniční dopravní cesty, Týnec nad Sázavou
4. Petr Kastely, muž, 64 let, bezpečnostní pracovník, Týnec nad Sázavou
5. Petr Starka, muž, 41 let, zámečník, Týnec nad Sázavou
6. Martin Niesner, muž, 43 let, mistr obráběcí dílny Jawa Moto, Týnec nad Sázavou
7. Ivan Karda, muž, 59 let, elektrotechnik, Čakovice
8. Roman Beneš, muž, 54 let, pracovník Technických služeb Benešov, Chrást nad Sázavou
9. Alena Pazderová, žena, 30 let, prodejce- specialista, Týnec nad Sázavou
10. Klára Šedivá, žena, 46 let, pokladní Českých drah, Chrást nad Sázavou
11. Jaroslav Útrata, muž, 65 let, valcíř stavebních strojů, Pecerady
12. Kateřina Jelínková, žena, 24 let, technická pracovnice, Týnec nad Sázavou
13. Lukáš Dráb, muž, 33 let, operátor výroby, Zbořený Kostelec
14. Věra Kastelyová, žena, 48 let, prodavačka, Týnec nad Sázavou
15. Pavel Nevosád, muž, 63 let, důchodce, Čakovice
16. Jaroslava Heřmanová, žena, 69 let, důchodce, Pecerady
17. Jaroslava Šmídová, žena, 42 let, prodavačka, Týnec nad Sázavou

Vážení voliči Týnce nad Sázavou
a přilehlých obcí, dovolte,
abychom Vám představili
program kandidátů Občané pro
Týnecko do komunálních voleb
konaných dne 5. a 6. října 2018
za město Týnec nad Sázavou a
přilehlé obce.
Jsme přesvědčeni o tom, že
každé vedení radnice, ať už
špatné či dobré musí mít aktivní kontrolu občanů právě proto, aby se dobré
nemělo prostor stát špatným a špatné ještě horším.
1. Budeme aktivně spolupracovat, podporovat dobré návrhy, ale jednoznačně
musíme zamezit zbytečným ztrátám.
2. Vybudování městského vodovodu do přilehlých obcí zdarma, jelikož v 21.
století nelze žít bez vody. Vybudování musí být financováno z rozpočtu města,
nikoliv občany, kteří si to ve většině případů ani nemohou dovolit.
3. Vybudování městských bytů cenově dostupných mladým rodinám a rodičům
samoživitelům.
4. Spravedlivé rozdělování financí na všechny přilehlé obce, místo zbytečných
megalomanských projektů realizovaných na území města.
5. Požadujeme provedení forenzního auditu (hloubkové nezávislé kontroly)
hospodaření současného vedení radnice, o který zatím nikdo ze zastupitelů
nepožádal.
6. Kontrola prací a úprav v městském intravilánu narychlo prováděných
vedením radnice během posledních let.
7. Zřízení kulturního centra pro děti a mládež.
8. Zajištění dalších kulturních aktivit občanů, včetně seniorů.
9. Budeme podporovat a vytvářet podmínky k podnikání českým živnostníkům
a zemědělcům.
10. Zlepšení údržby veřejných komunikací na území města, ale i přilehlých obcí.
(zejména řádné opravy a poctivé odklízení sněhu)
11. Chceme zachovat vlakové spojení pro zaměstnance průmyslové zóny
v Poříčí nad Sázavou, které má být od prosince zrušeno. Navrhneme železniční
zastávku v Peceradech u přejezdu pod hřištěm. Prosadíme zavedení
autobusové linky do Velkých Popovic, která zde pracujícím chybí.
16
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Alena Poláčková dr h. c.
.

sociální pracovnice

Tomáš Franěk

Jan Hřivna

manažer

výpravčí

S Vámi to dokážeme!

VOLEBNÍ ČÍSLO
www.mestotynec.cz
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KANDIDÁTI
KANDIDÁTI
DO ZASTUPITELSTVA
DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
MĚSTA
TÝNEC
TÝNEC
NADNAD
SÁZAVOU
SÁZAVOU

1. Mgr. Martin1.Kadrnožka
Mgr. Martin Kadrnožka
2. Vlastimil Vanžura
2. Vlastimil Vanžura
3. Mgr. Marta 3.
Vacková
Mgr. Marta Vacková
4. Ing. Pavel Bořil
4. Ing. Pavel5.Bořil
Mgr. Marcela
5. Krejčíková
Mgr. Marcela Krejčíková
45 let, starosta 45 let, starosta
Brodce
Brodce

61 let, hodinář 61 let, hodinář45 let, ředitelka neziskové
45 let, ředitelka neziskové 57 let, učitel
57 let, učitel45 let, překladatelka,
45 let,
učitelka
překladatelka, učitelka
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavouorganizace RUAHorganizace
o.p.s.
RUAH o.p.s. Zbořený Kostelec Zbořený Kostelec
jazyků, transformativní
jazyků,kouč
transformativní kouč
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou
Zbořený Kostelec Zbořený Kostelec

ZKUŠENOST,
ZKUŠENOST,
KTERÉ
KTERÉ
VĚŘÍME
VĚŘÍME
¡ Staráme
¡ Staráme
se o to,se
aby
o to,
naše
aby
město
našebylo
město
čisté,
byloudržované
čisté, udržované
a opravené.
a opravené.
¡ Zavedeme
¡ Zavedeme
vodovod
vodovod
do místních
do místních
částí, aby
částí,
je sucho
aby jeneohrozilo.
sucho neohrozilo.
¡ Je pro¡nás
Je pro
důležité
nás důležité
kvalitníkvalitní
vzdělání
vzdělání
našich dětí.
našich dětí.

10. PaedDr. Blanka
10. PaedDr.
Takáčová
Blanka Takáčová
8. Mgr. Maria 8.
Biolková
Mgr. Maria Biolková9. Jiří Nedra 9. Jiří Nedra
6. Ing. Martin 6.
Hruška
Ing. Martin Hruška
7. Mgr. Renata7.Veselá
Mgr. Renata Veselá
58 let, učitelka tance,
47 let, lesní inženýr
47 let, lesní inženýr 42 let, psycholožka,
42 let, psycholožka, 51 let, lékárnice 51 let, lékárnice
68 let, důchodce 68 let, důchodce 58 let, učitelka tance,
Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou rodinná terapeutka
rodinná terapeutka Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou speciální pedagogspeciální pedagog
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou
Chrást nad Sázavou
Chrást nad Sázavou

¡ Postaráme
¡ Postaráme
se o ty, se
kteří
o ty,
potřebují
kteří potřebují
naši pomoc,
naši pomoc,
kteří sekteří
o sebe
se postarat
o sebe postarat
nemohou.
nemohou.
¡ Myslíme
¡ Myslíme
na naši na
budoucnost.
naši budoucnost.
Pracujeme
Pracujeme
na přípravě
na přípravě
nových nových
projektů,
projektů,
které naše
které
město
našepotřebuje.
město potřebuje.
Dvanáct Dvanáct
let pracuji
letpro
pracuji
našepro
město.
našeRealizovali
město. Realizovali
jsme desítky
jsmeprojektů
desítky projektů
pro jehopro
rozvoj
jehoa rozvoj
snažíme
a snažíme
se na dalších
se napracovat.
dalších pracovat.
Vím, že nejsou
Vím, ženaše
nejsou naše
snahy dokonalé,
snahy dokonalé,
pereme se
pereme
s mnoha
se spřekážkami
mnoha překážkami
a v našem
a vměstě
našem
je městě
stá- je stále co vylepšovat.
le co vylepšovat.
Přesto sePřesto
mnoho
senového
mnoho povedlo.
nového povedlo.
Nasloucháme
Nasloucháme
Vašim Vašim
potřebám
potřebám
a upřímně
a upřímně
se snažíme,
se snažíme,
aby se v aby
našem
se vměstě
našem
žilo
městě
dobře
žilo
všem.
dobře všem.
S Vaší podporou
S Vaší podporou
budeme budeme
i nadále istavět
nadále
nastavět
našichnazkušenostech
našich zkušenostech
a pra- a pracovat procovat
Vás. pro Vás.

Přijďte
Přijďte
k volbám,
k volbám,
volte
volte
č. 4č.

4

SPOLUPRÁCE
SPOLUPRÁCE
¡ SLUŠNOST
¡ SLUŠNOST
¡ ODPOVĚDNOST
¡ ODPOVĚDNOST
18
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15. Marie Flejberková
15. Marie Flejberková
11. Josef Kahoun
11. Josef Kahoun
12. Bc. Eva Toušová
12. Bc. Eva Toušová
13. Věra Váňová
13. Věra Váňová 14. Pavel Franěk
14. Pavel Franěk

54 let, podnikatel54 let, podnikatel 44 let, ředitelka MŠ
44 let, ředitelka MŠ 59 let, podnikatelka
59 let, podnikatelka 63 let, podnikatel63 let, podnikatel 71 let, důchodce 71 let, důchodce
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou
Podělusy
Podělusy
Pecerady
Pecerady
Krusičany
Krusičany

16. Jan Randýsek
16. Jan Randýsek
17. Ivana Nováková
17. Ivana Nováková
74 let, důchodce 74 let, důchodce67 let, vedoucí knihovny
67 let, vedoucí knihovny
Čakovice
Čakovice
Chrást nad Sázavou
Chrást nad Sázavou

Týnec
Týnec
nadnad
Sázavou
Sázavou
2018
2018
– 2022
– 2022
www.mestotynec.cz
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v Týnci nad Sázavou
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Zásadní je vytvoření komplexního projektu hospodaření s vodou. Zásobování místních částí.
Přečištění užitkové vody, obnova a pak i následná údržba všech vodních ploch v návaznosti
na udržení vody v krajině. Být v předstihu připraveni na využití podpory státu, která se dá
očekávat ve vazbě na klimatické změny.

Podpora nájemního bydlení
Vážení spoluobčané,
možná se mezi vámi najdou i ti, kteří sledují volební programy jednotlivých stran a seskupení
a zjišťují, zda a jak jsou plněny. Zde se můžeme pochlubit, že řada věcí, které v minulém volebním
programu navazovala na potřeby obyvatel města byla skutečně splněna.
Především jsme kritizovali neexistenci Strategického plánu rozvoje města, který nyní máme
a může tak být východiskem pro další koncepční rozvoj města, jako dobrého místa pro život jeho
obyvatel.
Za uplynulé volební období se podařilo splnit řadu dílčích úkolů. Podařilo propojit dopravu do Prahy
i do Benešova a návaznost i na spojení přes Krhanice, Prosečnici a Jílové. Na nádraží už nemusíme
skákat ze schůdků vlaku, ale máme konečně, byť nezastřešené, ale nástupiště. Do Chrástu vede
chodník a tak už nejsou děti při cestě do školy ohrožovány. Dokonce jsou na přejezdu v Chrástu
závory i když to není úplně jen naše zásluha. Podařilo se udržet rozsah i kvalitu zdravotní péče
praktických lékařů i ordinace specialistů. Je však potřebné řešit i budoucnost, protože všichni
stárneme a je nutné s předstihem vytvářet podmínky pro to, aby mohli přicházet i noví. Máme
také veřejné záchodky a bezbariérový přístup na MěÚ, což byl letitý problém. Velké investice
směřovaly do školství a tělovýchovy. Zlepšily se místní komunikace, i když ne všude.
Pro následující volební období bychom se chtěli zaměřit na to co se dosud nepodařilo a také řešit
nové výzvy, které život zákonitě přináší.

Rozpočet města
Udržet přiměřenou finanční situaci, úvěrem řešit vždy jen takové akce, kde je záruka
bezproblémového splacení.

Nezvyšovat nájemné v bytech města, aby se udržela přijatelná výše nájmů i u ostatních
pronajímatelů a hledat možnosti podpory výstavby startovacích bytů, abychom zde udrželi
i mladé rodiny.

Komplexní sociální služby
návaznosti na dva domy s pečovatelskou službou je nutné usilovat o podporu kraje pro
výstavbu domova pro seniory. Vzhledem k tomu, že už si snad všichni uvědomují, že populace
stárne a „kdo bude připraven, nebude zaskočen“ usilovat o realizaci komplexního univerzálního
projektu, který by mohl vyřešit řadu věci, které město potřebuje. V rámci Domova pro seniory
by se nejen navázalo na péči obou DPS ale v suterénních prostorách by byla umístěna vodoléčba
a komplexní rehabilitační služby, které nám v Týnci chybí a jejich kapacita v Benešově, kam se
za nimi většinou dojíždí je nedostatečná a čekací doby jsou neúměrné. Řada z vás se s tím již
setkala a nebo vás to jistě čeká, že se bude muset starat o své stárnoucí rodiče a kdo si může
dovolit platit vysoké částky v různých soukromých zařízeních, kde často není ani záruka skutečně
dobré péče. I když to není úkol na rok tak i za toto volební období je možné pro uskutečnění
tohoto projektu udělat mnoho a je možno ho považovat za prioritu.

V

Závěr
Nepostihneme všechny oblasti, které město řeší, ale naši zastupitelé se vždy snaží podporovat
dobré věci navrhované i jinými stranami, které prospívají občanům města. Volnočasové aktivity
možná i úprava cesty podél Janovického potoka jako kolem Sázavy a také kulturní a sportovní
akce posilují povědomí sounáležitosti s městem, aby se stále více občanů tady cítilo skutečně,
jako DOMA. Věříme, že si dobře vyberete své zástupce ve vedení města, aby se nám tu společně
dobře žilo. Všichni naši kandidáti jsou připraveni k tomu přispět.

Zásadní důraz tentokrát zaměřit na místní časti, protože Týnec už má řadu naléhavých věcí
vyřešenu, což se o místních částech říci nedá. Zde je třeba zvýšit aktivní přístup osadních výborů,
které budeme plně podporovat.

Životní prostředí a služby

č. 5

Technické

služby a Vodovody a kanalizace jako organizace zřízené městem plní řadu úkolů, ale
i zde je co zlepšovat, zejména se pokusit realizovat projekt, který by zvýhodnil ty občany, kteří
poctivě třídí odpad a zlepšit odvozy bioodpadu, zejména v období, kdy se předpokládá jeho
zvýšený výskyt.
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Volební program sdružení nezávislých kandidátů

„Rybáři městu“
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám představit nový subjekt, který se bude ucházet v komunálních volbách
o Vaše hlasy do zastupitelstva města Týnce „Rybáři městu“. Tento subjekt zastupuje rybářskou
veřejnost sdruženou v místní organizaci Českého rybářského svazu v Týnci nad Sázavou. Jsme
jednou z nejpočetnějších zájmových organizací působících na území města. V nedávné době
naše organizace oslavila 70. let od svého založení. Naším cílem není radikálně měnit to co se
v rámci města děje, ale být u jednání, kde se tvoří budoucnost města. Za náš prvořadý úkol
považujeme zachovat a pokud možno zlepšovat životní prostředí pro obyvatele města, udržet
život v naší řece Sázavě. V neposlední řadě svým hlasem přispět ke všem projektům, které
usnadní život v našem městě všem generacím, dětmi počínaje a seniory konče. Jsme přesvědčeni
o tom, že slova nikdy nenahradí činy.
PROTO se v rámci naší činnosti zavazujeme :
- dbát o čistotu vody a břehů řeky Sázavy od jezu v Nespekách až po jez Pěnkavy v Krhanicích,
Janovického potoka, Čakovického potoka
- zabezpečit dodržování rybářského řádu a zachovávání čistoty u vody pravidelnými kontrolami
rybářské stráže
- dbát na plnění zarybňovacího plánu tak, aby řeka Sázava byla přitažlivým rybářským revírem
a tím přispějeme v rozvíjení návštěvnosti města
- budeme se snažit získat pro sportovní rybolov naši mladou generaci tím že:
uskutečníme rybářský kroužek pro děti
uspořádáme dětský rybářský tábor v období prázdnin
uspořádáme dětské rybářské závody
- v rámci společenské zábavy pokračovat v pořádání tradičních rybářských plesů
- prověřit možnosti naší organizace v iniciování jednání za účelem rekonstrukce jezů Náklí,
Brejlov, Pěnkavy a odbahňování toku řeky. V případě možnosti organizace ovlivnit realizaci
rekonstrukce jezů a odbahňování toku tato jednání vyvoláme.
- poskytovat pro rodinné oslavy základnu místní organizace v Kozlovicích
V rámci činnosti města podpoříme
všechny aktivity města, které budou zaměřeny k tomu, aby město Týnec bylo městem
bezpečným, s dostatečnou občanskou vybaveností, s možností kulturního a zájmového vyžití,
místem s pracovní příležitostí, místem s odpovídající lékařskou péčí.

č.
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Naši podporu dostane :
- spravování města s maximální odpovědností při vydávání prostředků, získávání prostředků
pro realizaci investic z dotačních titulů, vyrovnaný rozpočet města, profesionální a vstřícné
jednání pracovníků radnice
- provedení generální opravy vozovek Týnec - Krhanice, Týnec – Zbořený Kostelec
- další postup při zpracovávání „Strategického plánu rozvoje a řízení území“ zjednodušeně
řečeno plánu rozvoje města na období 20 let
- udržení dostatečného počtu praktických lékařů a vytvoření podmínek pro ordinace pecialistů
na území města
- výstavba domova důchodců, s příslušným zabezpečením rehabilitační péče a poradenské
činnosti
- investice do rozšíření kapacity čističky vody a odkanalizování celé oblasti patřící do katastru
města Týnce
- veškeré investice směrem k zajištění zásobování občanů města a přidružených osad pitnou
vodou
- řešení počtu parkovacích míst v rámci města, ve „ Strategickém plánu rozvoje a řízení území“
podpoříme výstavbu parkovacího domu.

BEZ HAŠTEŘENÍ, SPOLEČNÝMI SILAMI ZA MĚSTO,
KDE SE BUDE VŠEM DOBŘE ŽÍT
Kandidátní listina do komunálních voleb města Týnec nad Sázavou 2018
1.

František Kašpárek

64 let

důchodce

člen Českého rybářského svazu

3.

Jaroslav Mikoláš

67 let

důchodce

člen Českého rybářského svazu

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

www.mestotynec.cz

Miroslav Čech

Přemysl Černušák
Martin Houdek

Ludmila Šiňorová
František Ptáčník
Jan Veleba

František Mikeš
Roman Šebek
Robert Berka

Antonín Potůček
Jan Šálek

Antonín Valenta
Jiří Čech

Vladimír Houdek
Jan Šebek
f tyneckevlneni

38 let
39 let
37 let
18 let
70 let
22 let
47 let
41 let
43 let
70 let
65 let
73 let
61 let
66 let
73 let

technik

servisní technik
podnikatel
studentka
důchodce
prodavač
kuchař

klempíř

člen Českého rybářského svazu
člen Českého rybářského Svazu
člen Českého rybářského svazu

členka Českého rybářského svazu
člen Českého rybářského svazu
člen Českého rybářského svazu
člen Českého rybářského svazu
člen Českého rybářského svazu

operátor NC strojů 	člen Českého rybářského svazu
důchodce

člen Českého rybářského svazu

důchodce

člen Českého rybářského svazu

důchodce
technik

důchodce
důchodce

člen Českého rybářského svazu
člen Českého rybářského svazu
člen Českého rybářského svazu
člen Českého rybářského svazu
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KANDIDÁTI HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

Hnutí nezávislých
za harmonický rozvoj obcí A měst
Dovolte nám představit Vám naše Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Naše hnutí není
na komunální scéně žádným nováčkem. Naši kandidáti se aktivně pohybují v týnecké politice již několik
volebních období a to i na významných postech – především v komisi pro rozvoj města a územního plánování,
ve sportovní komisi, v kontrolním výboru, v zastupitelstvu a i v radě města. Mnoho dobrých myšlenek se nám
podařilo prosadit a ovlivnit ve prospěch občanů města. Nechceme lákat voliče na nereálné sliby a utopické
vize, ale slovo „harmonický“ v našem názvu má symbolický význam. Rozvoj města a jeho zázemí ve prospěch
většiny musí být založen na kompromisech a uvážlivých rozhodnutích. Jsme přesvědčeni, že naše kandidátka
i pro tyto volby je naplněna lidmi, kteří jsou připraveni se s plným nasazením práci věnovat a mají v hlavách
obrysy konkrétních řešení hlavních témat budoucích let.
Základem slušného fungování obce je občanská společnost lidí, kteří se zajímají o dění uvnitř a věří, že
jejích názor bude zvažován a ve svobodné diskuzi se bude hledat nejlepší řešení. Proto za velmi důležité
považujeme probudit angažovanost každého, zbavit ho rozšířeného dojmu z vyšší politiky, že věci jsou řízeny
bez jejich vlivu a nemá cenu se angažovat. Ostatně, zastupitelská demokracie ani lepší model nabídnout
nemůže. Na druhou stranu rozhodování vedení města musí být moudré. To znamená, že nemusí odpovídat
jenom většinovému názoru, ale musí vždy dbát na vysvětlování a konfrontaci s protinávrhy.

1

2

3

4

5

Pavel Korec

Zbyněk Bartl

RNDr. Luděk Šefrna CSc.

Karel Nohava

Klára Fišerová

43 let, zeměměřič,
Týnec nad Sázavou

68 let, chemik,
Týnec nad Sázavou

68 let, geograf,
Brodce

48 let, podnikatel,
Podělusy

38 let, finanční účetní,
Podělusy

6

7

8

9

10

MVDr. Luděk Paleček

Pavel Zadražil

Dana Eichlerová

Antonín Krch

Zdeněk Mrha

31 let, zvěrolékař,
Krusičany

45 let, podnikatel,
Týnec nad Sázavou

43 let, systémový inženýr,
Týnec nad Sázavou

67 let, důchodce,
Týnec nad Sázavou

51 let, strojní konstruktér,
Podělusy

Týnec a všechny jeho osady mají rozmanité problémy nejen s vodou, ale i s odpady, cestami, službami,
možností sportovního, společenského, kulturního i spolkového vyžití. Demografický vývoj v naší obci vede
k úvahám, jak se budou v budoucnosti měnit priority. Příprava takových rozvah je velmi důležitá, i když se
může zdát, že současné fungování je dobře zajištěné a ničím nás příští vývoj nemůže zásadně překvapit.
Princip udržitelného rozvoje v posledních letech, přes úsměšky politických pragmatiků, je stále významnější.
V rámci tohoto přístupu se díváme do delší budoucnosti, než je čtyřleté volební období. V popředí našeho
společného zájmu by měly být čtyři hlavní sféry – voda, půda, vzduch a vegetace. Ty mají význam hlavně při
pohledu na následky klimatických výkyvů a jejich zvládnutí vyžaduje postupné změny našeho chování. Ano,
město funguje poměrně dobře, ale to neznamená, že nemůžeme co zlepšit. Vždy je co zlepšovat a my jsme
na to připraveni. Chceme, aby se nám všem, v našem městě na řece Sázavě v malebném koutku přírody, dobře
žilo.

týnecké listy

11

12

13

14

15

Kateřina Urbanová

Ing. Miroslav Znamenáček

Jan Hlaváček

Gabriela Kühnelová

Ondřej Dufek

32 let, uklízečka,
Týnec nad Sázavou

64 let, technik,
Týnec nad Sázavou

38 let, obchodní zástupce,
Týnec nad Sázavou

32 let, laborantka,
Čakovice

44 let, operátor výroby,
Chrást nad Sázavou

Pročítáte volební programy jednotlivých stran a sdružení, včetně těch z předchozích volebních období. Jejich
splnění by nám zajistilo ráj na zemi. Potíž je v tom, že nejsou na vše finance a většinou se vládne v koalici, takže
se musí hledat kompromisy a tím i ústupky ze svých plánů. V hlavních rysech se ale volební programy od sebe
moc neliší, priority jsou jenom popisovány jiným slohem a v jiném pořadí. Proto Vám, milý voliči, zůstávají
dvě hlavní možnosti výběru. Podle zkušeností s lidmi na radnici v uplynulém volebním období a z morálního
i odborného charakteru nových kandidátů. Jiní, možná lepší, se ale ani nepokusili o Vaše hlasy ucházet.
16

Přejeme Vám v letošních volbách šťastnou ruku
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17
Ivana Skopcová

Alena Homolová

50 let, laborantka,
Zbořený Kostelec

61 let, projektantka,
Brodce

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
ZA HARMONICKÝ ROZVOJ
OBCÍ A MĚST
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KANDIDÁTI | NEZÁVISLÍ

H N U T Í

VOLEBNÍ PROGRAM

Vážení spoluobčané,
velice si vážíme Vaší aktivní volební účasti v nadcházejících volbách do zastupitelstva města Týnec nad Sázavou.
Přejeme Vám úspěšný výběr takových kandidátů, kteří nadále budou naplňovat Vaše představy o rozvoji města
a zajišťovat pro Vás takové služby (podmínky), aby se i nadále zvyšovala kvalita života nejen v samotném městě Týnec nad Sázavou, ale i ve Zbořeném Kostelci, Peceradech, Krusičanech, Podělusích, Chrástě nad Sázavou
a Čakovicích.
Kandidáti Hnutí NEZÁVISLÝCH svou aktivitou v současném volebním období zásadně přispěli k obnovení široké
spolupráce mezi zástupci politických stran a uskupení. Zastáváme názor, že politika do samosprávy našeho
města není vhodná, je důležitější shoda napříč ostatními stranami a sdruženími tak, aby se mohly realizovat
takové věcné činnosti a projekty, které nejvíce přispívají k rozvoji našeho města a přilehlých obcí, bez ohledu,
kdo návrhy či podněty předkládá.
Pro nadcházející volební období by bylo snahou hnutí vytvořit příjemnou, odbornou, otevřenou radnici, která
splňuje veškeré standardy, vztahující se k výkonu samosprávy. Navrhujeme zásadní úpravy webových stránek
města tak, aby se zvýšila jejich přehlednost a kultivovanost. Hnutí předpokládá rozšíření a zkvalitnění podmínek pro komunikaci občanů s úřadem, a proto bude naší snahou zajištění profesního rozvoje všech zaměstnanců úřadu tak, aby jejich činnost zvyšovala odbornou úroveň úřadu, což následně oceníte právě Vy, občané.
Naším přispěním se dařilo realizovat veřejné zakázky (např. zateplení budov úřadu a zdravotního střediska, nová
tělocvična), které naplňovaly zásady efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti a vždy byly transparentní. V tomto
trendu bychom nadále pokračovali, neboť se jedná o důležitou možnost řádné ochrany veřejných investic a zabezpečení realizace těch projektů, které budou rozvíjet kvalitu života v našich obcích a městě.
Bude nutné provést změny v územním plánu tak, aby reflektoval potřeby Vás, občanů. Naší snahou by bylo tyto
změny a potřeby opravdu odborně zabezpečit. Výsledkem by měl být efektivní urbanistický rozvoj území města a přilehlých obcí. Naší snahu bychom cílili na projektování a následnou výstavbu parkovacích míst, možná
i prostřednictvím výstavby parkovacího domu. Chceme aktivně řešit problematiku pozemků v katastru obce
tak, aby město realizovalo své záměry (zajištění občanské vybavenosti).
Považujeme za velmi důležité, aby se samozřejmě vytvářely podmínky pro bytovou výstavbu určenou pro mladé spoluobčany a jejich rodiny. Pro naše hnutí je však neméně důležité zachovat a zkvalitnit komfort bydlení
a celkového žití pro „starousedlíky“, neboť právě oni vytvářeli a vytvářejí ráz a „duch“ našeho města a okolí a jejich potřeby nesmí být opomíjeny.
Hnutí NEZÁVISLÝCH vnímá jako zásadní úkol pro nové volební období zabezpečení kvalitní pitné vody v dostatečné míře pro obce Zbořený Kostelec, Pecerady, Krusičany, Podělusy, Čakovice. Naší snahou by bylo nalézt alternativy zabezpečení zdrojů pitné vody, zjištění ekonomické náročnosti realizace výstavby možných projektů
a s tím spojené zajištění finančních prostředků nejen z vlastního rozpočtu, ale také v zásadní výši z prostředků
národních a evropských fondů.
Nadále budeme podporovat rozvoj služeb a podnikání s přehodnocením a vhodným nastavením regulativů.
Samozřejmostí zůstává maximální podpora spolkové činnosti, navrácení dětí i dospělých na naše nová, či rekonstruovaná sportoviště, která zpříjemňují volnočasové aktivity nás všech. Hnutí vnímá potřeby občanů pro
využití volného času a alespoň trochu odpočinku od každodenního shonu a přichází s myšlenkou obnovení
„občanské plovárny“ v Náklí, která by byla součástí možného projektu vybudování cyklo/inline trasy začínající
u nově zrekonstruovaného jezu v Chrástu, procházející volnočasovým centrem v Náklí a končící u čerpací stanice na výpadovce na Prahu.
Děkujeme za Váš čas.

Hnutí NEZÁVISLÍ
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4

5

Mgr. Petr Znamenáček

Mgr. Petr Korbel

Zdeněk Šandera

Michal Petrášek

Ing. Vladimír Balata

45 let, státní úředník,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

46 let, geolog,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

podnikatel,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

40 let, stavební technik,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

58 let, projektant,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

6

7

8

9

10

MUDr. Petr Kubarič

Mgr. Ludmila Králová

Petr Žilinský

Šárka Belovická

Martina Semrádová

50 let, lékař,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

52 let, ředitelka ZŠ a PŠ,
Pecerady,
bez politické příslušnosti

45 let, podnikatel,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

41 let, učitelka MŠ,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

48 let, ved. prac. obchodu,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

11

12

13

14

15

Tomáš Zazvonil

Lucie Pochová

Zdeněk Pertlík

Martina Gozonová

Jaroslav Žížala

53 let, OSVČ,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

37 let, kadeřnice,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

47 let, OSVČ,
Podělusy,
bez politické příslušnosti

40 let, fyzioterapeut,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

60 let, údržbář,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

16

17

Aneta Matoušková

Jan Spěvák

NEZÁVISLÍ

33 let, dělnice,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

35 let, státní úředník,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

P O L I T I C K É
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Pejskaři, jste skvělí
Horké léto dalo zabrat nejen lidem, ale i trávníkům. I proto je vidět na vysušených plochách
kdejakou nečistotu neřkuli bobek po našich mazlíčcích. A k radosti nás všech, nejvíce asi maminek, jejichž malé děti strčí do pusinek skoro úplně
všechno, těch psích nadělení ve zbytcích trávníků
není mnoho. Ne, že by nebyly žádné, ale je jich
mnohem méně, než v Týnci bývá zvykem. Páníčkové a paničky, jste opravdu skvělí, že po svých

psích kamarádech uklízíte, co na zem určitě nepatří. Koše a sáčky na psí exkrementy jsou skoro
na každém rohu a je znát, že je používáte. Děkujeme Vám za to, děkujeme za děti i jejich maminky. Vždyť čistá tráva a procházka bez nutnosti
neustále koukat kam a do čeho šlapu, případně
mrňata do čeho padají nebo co nevoňavého mazlavého mají v ručičkách, je prostě radost.
r

duje změny v právním řádu a ve fungování justice i veřejné správy.
Už máte rozmyšleno, jak, jakým způsobem toho
dosáhnete?
Jako advokát a učitel na právnické fakultě vím,
jak psát smysluplné zákony tak, aby právních
norem byl opravdu jen nutný počet a rozsah.
Nedobré právní normy komplikují a ztěžují život
nejen obyvatelům, ale i samotným městům a obcím a ničí víru ve spravedlnost a právní jistoty.
S tím se nejspíš potkáváte i jako místostarosta
Říčan. Spoustu administrativy, mnoho zákonů,
v nichž se běžný člověk ztrácí a v praxi je pak velmi
složité se jimi řídit.
Mám zkušenosti z místní samosprávy, které
jsem načerpal ve vedení města Říčany a v zastupitelstvu Středočeského kraje. Vím, že činnost
Senátu a zákony, které se tam spolutvoří, ovlivňují chod krajů a všech měst a obcí. Řadu roz-

hodnutí je také potřeba dělat společně na všech
úrovních – obecní, krajské i celostátní. Rád bych
zprostředkoval dialog a pomohl nalézat ta nejlepší možná řešení.
Vaše vzdělání a praxe doktora práv Vám umožňuje orientovat se v oblastech, kterým ne každý rozumí
a bere je jako něco daného, neměnného. Prý příliš
nevítáte uvažované změny naší Ústavy?
Ústava České republiky je zcela zásadní dokument. V současné době se objevuje mnoho nedomyšlených a uspěchaných návrhů na její úpravu.
Případné změny Ústavy a jejich možné dopady
je nutné pečlivě odůvodnit, odborně prodiskutovat, a nalézt co nejširší konsenzus tak, aby naše
Ústava odpovídala potřebám celé naší společnosti a době, ve které žijeme. Shrnul bych to jednou
větou. Chci Vám pomáhat a vím jak.
Děkuji za rozhovor
r

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

V průběhu srpna 2018 došlo ke změně způsobu odbavování cestujících v systému Pražské
integrované dopravy. Hlavní novinkou je rozšíření možnosti nahrát si předplatní kupóny
PID na In Kartu Českých drah nebo na bezkontaktní platební kartu. Při nákupu jízdného přes internet na e-shopu Lítačky nebo
Dopravního podniku hl. m. Prahy už není
nutné chodit k validátoru. Zároveň se výrazně
rozšířily možnosti pořízení jízdenek pro jednotlivou jízdu prostřednictvím nové mobilní
aplikace PID Lítačka. Od září 2018 jsou také
zavedeny výrazné celostátní slevy v příměstské
dopravě pro děti, studenty a seniory. Za čtvrtinu ceny obyčejné jednotlivé jízdenky nebo
předplatního kuponu mohou cestovat mladí
do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65
let. Změny doznaly také jednodenní jízdenky
pro příměstské cestování.

S PID lítačkou nakoupíte jízdenky
mobilem, na In Kartu i na platební
kartu

Díky nové mobilní aplikaci PID lítačka je
možné nakoupit jízdenky PID pro jednotlivou
jízdu jednoduše přes mobilní telefon, a to nejen pro cestování po Praze, ale i v mimopražských tarifních pásmech PID, tedy i ve vlacích
a příměstských autobusech. Výrazné zjednodušení a rozšíření možnosti nákupu jízdného
se týká také pravidelných cestujících, kteří používají předplatní kupóny. Kromě zachování

Stáhněte si mobilní aplikaci PID LÍTAČKA

Jsem občan … Jdu volit!

a nakupujte jízdenky PID přímo z mobilu
• Vyhledejte si jednoduše spojení veřejnou hromadnou
dopravou v PID
• Plaťte za jízdenky bankovní kartou nebo pomocí
Masterpass

i prodavačka je občan … i oční lékař je občan … i muzikant je občan …
Jdu volit!

Jdu volit!

Monika PROSICKÁ

i rocker je občan …
Jdu volit!

Jdu volit!

Josef FUCHS

Daniel MARCZELL

i učitelka ZŠ je občan …

i účetní je občan …

Jdu volit!

Jiří KOTLÁR

Jdu volit!

Lucie KONEČNÁ

Radka STOKLASOVÁ

i studentka je občan … i auditorka je občan … i doz. provozu je občan …
Jdu volit!

Jdu volit!

Bára KORBELOVÁ

Jdu volit!

Jdu volit!

Michaela KULHAVÁ

i učitelka z MŠ je občan … i OSVČ je občan …

Martin ŠVESTKA

i nevidomá je občan …

Jdu volit!

Alena POVOLNÁ

i stavař je občan …
Jdu volit!

Eva HRUBÁ

i zdravotní sestra je občan …
Jdu volit!

Martin PATLEVIČ

týnecké listy

Novinky v nákupu jízdného a nové celostátní slevy od září 2018

Vím, jak na to …
Už za pár dní, 5. a 6. října, nás čekají volby nejen
do obecních zastupitelstev
(jak volit a představení
kandidátů pro vedení našeho města najdete uvnitř
listu), ale také do třetiny
Senátu. Vybírat do horní
komory Parlamentu budeme z celkem 11 kandidátů. Říčanský místostarosta Zdeněk Hraba,
právník a univerzitní pedagog, Týneckým listům
odpověděl na pár otázek:
Pane Hrabo, vy letos poprvé kandidujete do Senátu. Předpokládáte, že svou právnickou praxi využijete, pokud budete zvolen?
To rozhodně ano. Právě proto, že vím, jak mocně právo a justice ovlivňuje život každého z nás.
Vím, že spokojenější život lidí v naší zemi vyža-
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Naďa JUNKOVÁ

Jdu volit!
Hana DRMLOVÁ

i já jsem občan …
Jdu volit!
Zuzana ŠVESTKOVÁ

Náš hlas má hodnotu …

… Co s ním uděláte VY?

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PŘEDNÁŠKY
21. září 2018
Přednáška PhDr. Dagmar Hájkové, Ph.D.
Cesta ke vzniku Československa
Beseda, kterou povedou Stanislav Šípek a Jan Jiráň
18. října 2018
Týnec nad Sázavou a okolí ve staré fotografii
15. listopadu 2018 Přednáška PhDr. Libuše Váňové
Týnec nad Sázavou v nejstarších dobách a ve středověku
Přednáška Mgr. Radovana Cádera
6. prosince 2018
Legionáři na Benešovsku
Přednáška Mgr. Evy Vyskočilové a RNDr. Luďka Šefrny, CSc.
17. ledna 2019
Týnecká krajina a její vývoj
Přednáška RNDr. Jana Váňy
21. února 2019
Historie dobývání zlata v Jílovém
Přednáška Jitky Oktábcové a Tomáše Noska
21. března 2019
Pobřeží Slonoviny země mnoha barev a mnoha tváří

• Můžete využít také při cestování vlaky PID
a příměstskými autobusy PID
• Využívejte aplikaci nejen pro cesty v Praze,
ale i ve Středočeském kraji
• Sledujte platnost vaší jízdenky PID
• Přepošlete jízdenku PID rodině nebo svým přátelům

současných papírových kuponů je výrazně rozšířena možnost nákupu elektronických kupónů jak pro Prahu, tak pro příměstské cestování
ve Středočeském kraji. Elektronické kupóny
PID je nově možné si nahrát kromě Lítačky
také na In Kartu Českých drah nebo bezkontaktní platební kartu Visa nebo Mastercard,
a to na e-shopu Lítačky (www.pidlitacka.cz),
nově bez nutnosti použití validátoru. Zároveň
bude ukončena možnost nahrávání kupónů
na Opencard (cca od října 2018), přičemž již
zakoupené kupony na Opencard budou platit
až do konce své platnosti.

Jízdné za čtvrtinu pro děti, studenty
a seniory v příměstské dopravě

Od 1. září 2018 došlo k zavedení celostátních slev na jízdném pro děti, studenty a seniory v příměstské dopravě. Pro děti a juniory
od 6 do 18 let, pro studenty od 18 do 26 let
a pro seniory od 65 do 70 let je nově poskytována ve vlacích i příměstských autobusech
PID 75% sleva z plnocenného jízdného. Sleva
je poskytována na jednotlivém i předplatním
jízdném, a to ve vnějších (mimopražských)
pásmech a také v dojezdových pražských pásmech 0 a B.
K prokázání nároku na tuto celostátní slevu bude postačovat prokázat věk (například
průkazkou PID, žákovským průkazem, občanským průkazem nebo cestovním pasem),
ke slevě pro studenty od 18 do 26 let bude

Pražský železniční den - 15. září 2018

Stejně jako v minulém roce, tak i letos se
uskuteční v rámci Evropského týdne mobility Pražský železniční den, a to v sobotu
15. září 2018. Hlavním dějištěm nebude ale jen
pražské smíchovské nádraží, ale také vlaková
stanice Praha-Uhříněves, kde bude připravený
bohatý program nejen pro nadšence železnice.
Oblíbené historické autobusy Vás ze Smíchovského nádraží svezou do nedaleké Výtopny Zlíchov, Království železnic či Centra
architektury a městského plánování (CAMP).
V Uhříněvsi pak budou vozidla připravena
na projížďku po blízkém okolí. Navštívíte tak
například Dubeč, Pitkovice, Kolovraty nebo
Hájek.
Speciální jízdy na železnici nabídne částečně nízkopodlažní elektrická jednotka InterPanter, která Vás povozí mezi Smíchovským
nádražím, Uhříněvsí a Říčany. S motorovou
jednotkou RegioShark pak z pražské Uhříněvsi navštívíte nedaleký kontejnerový terminál Metrans, naopak s patrovými jednotkami
CityElefant dojedete z pražských Vršovic
na Odstavné nádraží jih (ONJ), kde budou
zajištěny exkurze v tamním depu kolejových
vozidel.
r

NOVÉ MOŽNOSTI CESTOVÁNÍ
Nová mobilní aplikace
PID Lítačka

In Karta
Českých drah

Nový e-shop
pid.litacka.cz

Bankovní karty
Visa/Mastercard

Konec validátorů

Slevy u vybraných
partnerů

Lítejte svobodně po Praze
a Středočeském kraji

Jezdím často
POŘIĎTE SI DLOUHODOBÝ KUPÓN PID
(s platností 30 až 365 dní)

• Sledujte aktuální volná místa na parkovištích P+R

• Standardní karta Lítačka

• Nakupujte jízdenky PID dopředu a aktivujte je,
až budete potřebovat (1)

• In Karta ČD

• Aplikace vám doporučí nejlevnější jízdné pro vaši trasu v PID

nutné se prokázat ještě potvrzením o studiu.
Tyto slevy nově nahrazují žákovské jízdné
v příměstské dopravě.

• Bezkontaktní bankovní karty Visa nebo Mastercard
• Papírové kupóny PID
Využijte nový e-shop pid.litacka.cz s možností pohodlného
nákupu libovolného kupónu PID online bez nutnosti validace
ve stanicích metra nebo zakupte kupón PID na stávajících
kontaktních místech Dopravního podniku.

Jezdím občas
POŘIĎTE SI KRÁTKODOBÉ JÍZDNÉ PID
(s platností až 3 dny)

• Zakoupení prostřednictvím nové mobilní aplikace PID
Lítačka s možností nákupu všech druhů krátkodobých
jízdenek PID a cestování nejen v Praze, ale i Středočeském
kraji (platí ve všech pásmech PID)

Všechny výhody
ve vašem telefonu
(1) Nástup do vozidla PID je možný s aktivovanou a platnou jízdenkou

• Zaplacení jízdného bezkontaktní bankovní kartou
ve vybraných tramvajích
• Využití stávající papírové jízdenky

Seznamte se s novinkami
regionálního dopravního systému
PID Lítačka
Jezdit po Praze a Středočeském kraji
nikdy nebylo tak jednoduché!

• Využití SMS jízdenky (platí jen v pásmu P, neplatí v pásmech
0, B a ve vnějších tarifních pásmech a ve vlakových spojích)

pid.litacka.cz | 246 030 970

Od 17.30 ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou.
Změna programu vyhrazena.
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týnecké listy

MC Motýlek nová sezóna začíná od 10. září 2018

Pamětní kniha místní obce krusičanské z roku 1855

A máme tu konec léta, a s tím plánování, co zajímavého budeme na
podzim s dětmi dělat. Jsme velice rádi, že Vám v našem mateřském
centru můžeme nabídnout vedle známých navštěvovaných kroužků i
něco nového. Dětský úsměv je pro nás základ, a proto chceme, aby Vás

a hlavně vaše děti naše kroužky bavily, vedle hry a potkávání nových
kamarádů se tu děti také naučí něco nového. Podívejte se s námi, co
nás na podzim čeká. Letos pro vás otevíráme známé i nové kroužky.
Vybrat si můžete pro děti od narození do 6 let.

PODROBNÉ INFORMACE O KROUŽCÍCH
V MC MOTÝLEK

TVOŘENÍ

Město Týnec nad Sázavou slaví 700 let
od prvé písemné zmínky o svém sídle v psané historii. Není pochyb, že historie osídlení
v tomto místě je mnohem a mnohem starší,
což konečně dokládají četné nálezy. Jsou to
například vykopávky kostrových hrobů jak
v okolí týneckého hradu, odkryté při archeologickém průzkumu, nebo i náhodné objevy, zjištěné při stavebních pracích, jako byla
například stavba kulturního domu Jawaklub
na Brodcích. Ale nechci dnes hovořit o datu
oslav, poněvadž například z hlediska celé
obce máme ve své rodině místních částí i osady s delší uplynulou dobou od prvé písemné
zmínky než samotný Týnec. A máme i v Týnci
občana, který se vážně touto otázkou uplynulé
doby od prvé „písemné zmínky“ zabývá, je to
otec hlavního autora knihy o Týnci, Ing. Povolný. Skutečně existují historické písemné
prameny, starší než ten „náš“, kde se název
Týnec objevuje, jenom je obtížné určit, o který
z těch známých se jedná.
A tak se vracím k názvu článku, abych se
s čtenáři Týneckých listů a zejména pak s obyvateli dnešních, už ne Krusvičan, ale zjednodušeně Krusičan, o své poznatky z tohoto
díla podělil. Podnět k napsání článku vzešel
na jedné vernisáži malířské výstavy na týneckém hradě, když jsme s panem dr. Luďkem
Šefrnou hovořili o obsahu Týneckých listů
a já se mu o výše uvedené, nesmírně zajímavě psané a myslím, že i velice cenné kronice
zmínil. Její hodnota spočívá v tom, že kronikář, po ustanovení obecních katastrů a vytvoření obcí, zachytil vůbec první volenou
obecní správu v Krusvičanech. A samozřejmě

je ideální prostor pro maminky s nejmenšími dětmi, které si chtějí užít
čas se svým miminkem v přítomnosti ostatních maminek s podobně
starými dětmi. Je určen pro nechodící děti od ukončeného šestinedělí
do zhruba jednoho roku. Během klubu si trochu zacvičíme s miminky
za doprovodu známých i neznámých říkanek, děti si pohrají, zabaví
a maminky se podělí o každodenní záležitosti související s péčí o dítě.

DANCE 4 MOM

jsou lekce fitness tancování určené pro maminky s dětmi v šátku nebo
ergonomickém nosítku. Ideální pro každého, kdo chce po porodu
začít sportovat a nechce či nemůže své miminko nikam odkládat, ale
i pro všechny ostatní, kteří mají rádi hudbu a je jim blízké nošení dětí.
Tancování je vhodné od ukončeného šestinedělí, do doby, kdy se děťátko
nechá nosit, nejčastěji do roka - roka a půl.

HRAČKOVÁNÍ

je klub vhodný pro děti od 12 měsíců. V rámci programu si hrajeme
cvičíme, učíme se říkanky, básničky a další. Podle věku dětí se během
roku naučíme znát zvířata, barvy, tvary. Budeme cvičit jemnou motoriku
a základní fyzickou obratnost vše formou her, které jsou dětem blízké
z hlediska jejich věku.

SKUPINKA KONTAKTNÍHO RODIČOVSTVÍ

Je pravidelné setkávání rodičů, kteří chtějí své děti vychovávat
s respektem, bez tělesných i jiných trestů, kteří hledají cestu, jak na to.
Každé setkání se probírá jedno téma, o kterém je na začátku mini
přednáška. Témata mohou být různá- kojení, šátkování, barefoot, zero
waste, přírodní kosmetika apod.

CVIČENÍČKO

Tvoření pro děti od cca 1,5 roku do 4 let. Jde o kroužek, ve kterém se
děti přenesou do světa fantazie. Společně se seznámíme s různými
druhy materiálů a rozličnými výtvarnými technikami, z kterých budeme
vytvářet svá díla. Výtvory si děti odnesou domů nebo nám je mohou
zapůjčit na výzdobu v Mateřském centru. Součástí kroužku je i hernička
pro rychlíky a nedočkavce. Program je uzpůsoben tak, aby ho zvládli
i nejmenší.

ZPÍVÁNKY

Herna otevřena pro malé děti od 1 roku, ale vítány jsou i mladší děti.
Budeme zpívat, hrát na hudební nástroje, tančit dětské tanečky a učit se
nové říkanky a písničky. Herna je určena i pro nepravidelné navštěvování.

ZIMNÍ HERNA

Volná herna bez programu. Vhodná pro všechny věkové kategorie pohrát
si s novými hračkami. Možnost pro školkové děti a jejich již pracující
maminky se zase vidět!

TANEČKY

Taneční kroužek vhodný pro děti od 3 do 5 let. Bez doprovodu rodičů.
Tanečnímu rytmus, hry a krátké sestavičky na známé písničky, základy
lidových i moderních tanců formou zábavy, nácvik správného držení těla,
vystoupení pro rodiče na konci pololetí. Rozvoj spolupráce dětí
v kolektivu i vlastní kreativity.

KURZ JÓGY PRO DOSPĚLÉ

je určen pro vás, co už cvičíte jógu i pro vás, co jste nikdy necvičili.
V průběhu 1 a 1/2 hodinové lekce se budeme společně nalaďovat
relaxací, pozicemi, dýcháním a meditací na své tělo, mysl i vstoupíme
do svého nitra. Kurz běží již druhým rokem a je určen pro pravidelné
navštěvování.

Je klub vhodný pro batolátka, která vyrostla mimi klubu. V rámci
programu si budeme si především hrát, hodně cvičit a bavit se.

Pravidelný týdenní program pro děti naleznete na str. 39
v rozpisu tělocvičen

SVOBODNÁ HRA

Dítě má možnost si samo vybrat s čím, kde a s kým bude pracovat.
Z připravených pomůcek si volí ty, které naplňují jeho aktuální potřebu
a zájem. Součástí svobodné hry je přijetí zodpovědnosti. Každé dítě má
přirozenou vnitřní potřebu učit se, zkoumat a objevovat. Instinktivně ví,
co, kdy a jak potřebuje. Ukazujeme dětem možnosti, jak danou věc můžou
zvládnout samy. Každé dítě má radost, když se mu práce povede a radost
je mnohonásobně větší, když ji zvládne bez rad a pomoci nás dospělých.

Turistická destinace Posázaví modernizovala
své webové stránky www.posazavi.com. Nabízejí snadnější a rychlejší vyhledávání, přehledné
informace i jednodušší komunikaci s uživateli.

KONTAKT: info@mcmotylek.cz, FB Motylek.tynec

Kateřina Pikousová, organizační koordinátorka MC Motýlek

Plánované mimořádné akce pro děti a rodiny
tradiční Bazárek

18. 10. 2018

DÝŇOVÁNÍ		

tvoření z dýní

2. 11. 2018

PUTOVÁNÍ ZA SVĚTÝLKY		

tradiční bojovka v lese

11. 11. 2018	Svatomartinský průvod		průvod s bílým koněm, hudební program na podiu v zahradě týneckého
hotelu – akce pro celou rodinu
3. 12. 2018	Mikulášská besídka 		

besídka pro děti s mikulášem

13. 12. 2018	Vánoční tvoření		

tvoření s vánoční tématikou

13. 12. 2018	LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ		

zábavné odpoledne pro celou rodinu, přeneseme se do světa Anny a Elzy
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Překvapilo mě, když jsem tuto pamětní knihu dostal poprvé do ruky, kolik místa věnoval
jednotlivým popisným číslům vesnice kde žil,
každému jednu stránku A3. Pak jsem pochopil, o jak dobrý nápad šlo. On byl prvým, kdo
ke každému popisnému číslu zapsal majetníky, ale někdy i krátkou historii rodů, vlastnících tyto selské grunty i menší chalupy. A věřil, že ti kronikáři, co přijdou po něm, budou
tuto historii rodů a gruntů na volný prostor
stránky doplňovat. A skutečně, i po smrti starosty Františka Doležala, události na příslušném čísle popisném zapisovali. První odstavec
u čísla popisného v tomto článku je text, který byl zapsán do kroniky prvým kronikářem
Františkem Doležalem, údaje v dalším odstavci byly zapsány kronikáři po roce 1890.
A věřím, že bude pro čtenáře Týneckých
listů zajímavé, ale především pro obyvatele
Krusičan, kdo v kterém čísle popisném před
více jak 133 lety a roky následující, žil. Texty jsem si dovolil někdy krátit a někdy pro
srozumitelnost přiblížit současné češtině, ale
skladbu větnou pro autentičnost vyjadřovacích
schopností kronikáře jsem se snažil zachovat.
A tak předkládám čtenářům Týneckých listů
zpracovanou prvou část pamětní knihy, týkající se života na jednotlivých popisných číslech
samotných Krusičan.
Ing. Ladislav Žížala
Vzhledem k obsáhlému zpracování historických záznamů, najdete přepis kroniky krusičanské v elektronické podobě týneckých listů
na webu města.
Redakce

Turistická destinace Posázaví má nové webové stránky

Více informací najdete na našich stránkách www.mcmotylek.cz.

22. 9. 2018	BAZÁREK PODZIM-ZIMA 		

má význam i pro samotný Týnec, který jako
osada společně s Chářovicemi, Dunávičkami,
Podělusy a Hrusicemi do svazku tehdejší obce
„Krusvičany“ patřil.
V prvém vydání knihy Týnec nad Sázavou –
ke kořenům města, jsem patřičně ocenil práci
prvého kronikáře, a také jak jsme jeho jméno
v kronice nikde neuvedené, zjistili. Byl to starosta této obce, krusičanský hospodář z č.p.
9, František Doležal. Při sepisování historie osady Krusičany pro knihu o Týnci jsem
si vyžádal k prostudování v benešovském
okresním archivu zápisy ze schůzí tehdejšího obecního zastupitelstva obce krusvičanské a autor „pamětní knihy“ se nám odhalil.
Písmo zápisů a podpis starosty byly naprosto
shodné s písmem kronikáře, ale i smutnější
skutečnost, že kronika psaná tímto krásným
kaligrafickým písmem a na svou dobu dobrou češtinou, končí také smrtí krusvičanského starosty.
František Doležal se narodil v roce 1841.
Když mu bylo 20 let, zemřel jeho otec Jan, narozený na počátku devatenáctého století roku
1801. 16. listopadu 1870 byl František, jako
devětadvacetiletý, zvolen obecním starostou.
V roce 1873 se stává předsedou místní školní rady týnecké a roku 1882 byl jako starosta
obce zvolen do výboru zastupitelstva okresu
Neveklov. Bohužel, tento vzdělaný písmák,
zřejmě i schopný starosta a představitel obce
umírá ve svých 49 letech, v říjnu roku 1890.
Obec krusvičanskou spravoval celých sedm
tříletých volebních období, tedy jednadvacet
roků. A tato doba také hovoří o tom, jakou
důvěru občanů celé obce tento člověk měl.

„V oblasti cestovního ruchu působíme už 15 let.
Za tu dobu jsme shromáždili obrovské množství
dat na webu, který se kvůli tomu stal nepřehledným. Rozhodli jsme se ho proto zmodernizovat,“
řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka
Zemanová. „Webové stránky se stále ještě dotvářejí,
uvítáme proto zpětné vazby od uživatelů,“ dodala.
Na úvodní stránce jsou čtyři základní sekce
s informacemi o turistických cílech, gastronomickými tipy, nabídkou ubytování a kalendářem
akcí. Kalendář akcí s pozvánkami na kulturní,
www.mestotynec.cz
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sportovní a společenské akce v regionu se denně doplňuje – stačí poslat plakát nebo informace
o akci na e-mail: info@posazavi.com.
Uživatel si prostřednictvím vyhledávače může
sám zvolit konkrétní místo, které ho zajímá. Postupně se pak může „proklikat“ do bohaté databáze, kde kromě památek, služeb a dalších zajímavostí z regionu najde také podrobné mapy,
plánovač výletů, regionální výrobky a služby,
reportáže nebo propagační materiály a publikace o Posázaví. Ve spodní liště jsou pak odkazy
na propojené weby Místní akční skupiny Posázaví, společnosti Posázaví o.p.s., projektů Čistá řeka
Sázava a Řeka Sázava, kontakty a propagace.
Kromě nového webu připravuje společnost
Posázaví o.p.s. také novou propagační brožuru Poznáváme Posázaví, v níž budou informace o zajímavých a dostupných místech regionu
od Stvořidel po soutok Sázavy s Vltavou. Představí nejen řeku Sázavu a její blízké okolí, tedy
Jílovsko, Týnecko, město Sázavu, Český Šternberk, Kácovsko a Zručsko, ale i Benešov, Konopiště a Jemniště, Neveklovsko, Netvořicko,
Dolní Břežany, Průhonice nebo Velké Popovice.
Přinese také praktické informace a tipy na výlety nebo služby. Budou v ní i upoutávky na místa
v Posázaví, která si „zahrála“ ve filmech nebo
seriálech. Publikace vyjde na konci září. Nové-

ho, aktualizovaného vydání se dočká také série
skládacích map Rodinné výlety v Posázaví, která
vyšla loni a je už rozebraná. Oba propagační materiály se distribuují zdarma.
Z hlediska turistické návštěvnosti je nejvíce exponovanou částí Posázaví okolí řeky Sázavy, pro
niž je charakteristická zejména vodácká a takzvaná aktivní turistika. Oblasti dále od řeky jsou
hlavně cílem poznávací turistiky. Region protínají
dvě důležité dopravní tepny – dálnice D1 a IV.
železniční koridor z Prahy do Českých Budějovic.
Pro turistický ruch je velmi důležitá také železniční trať z Prahy-Braník přes Čerčany do Zruče
nad Sázavou nazývaná Posázavský Pacifik. Region disponuje také veřejným letištěm pro mezinárodní provoz v Nesvačilech u Benešova.
Společnost Posázaví o.p.s. je koordinátorem
cestovního ruchu v turistické oblasti Posázaví,
region propaguje také v zahraničí, spolupracuje
s agenturou CzechTourism, Středočeskou centrálou cestovního ruchu, Středočeským krajem
a destinačními společnostmi ve Středočeském
kraji. Propagační materiály partnerů Posázaví
distribuuje v rámci celé České republiky. Připravuje a koordinuje také činnosti informačních
center a pracovníků v cestovním ruchu v regionu
Posázaví.
Jaroslava Tůmová
31
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Týnecký střep
nás také minidělostřelba v podání Míly Vaváčka nebo historické sokolnické ukázky v podání Jaroslava Pelíška. Slavnosti nabídly také
dílny, soutěže pro naše nejmenší a tržiště, kde
jste zakoupili věci se středověkou tématikou.
Všechny moc zaujala středověká hrnčířská
dílna, kde jsme se mohli seznámit s výrobou
keramiky v dávných dobách. Týnecký střep
zakončil výročním koncertem středověké
hudby Richard Pachman. Těšíme se na Vás
zase příští rok na městských slavnostech.
Johana Timplová

Letos se konal 4. srpna. V 10 hodin proběhlo oficiální zahájení v rámci oslav 700 let
od první písemné zmínky o našem městě.
Tropické teploty naštěstí neodradily stovky
návštěvníků ani naše statečné trhovce a vystupující. Všichni dorazili a tak mohl další
„Střep“ začít. Jako každý předešlý rok jsme si
mohli vychutnat středověkou hudbu díky kapele Dei Gratia, děti se pobavily u pohádek
Jarmily Vlčkové nebo Jana Bílka a mohly si
zažonglovalat s kejklířem Slávkem.
Berounští měšťané a Aesculus předvedli
středověké turnaje a hru s katapultem. Čekala

Netopýří noc na hradě v Týnci
V sobotu 25. srpna proběhla na hradě tradiční Netopýří noc. Program započal v 19 hodin. Děti se mohly zúčastnit naučné netopýří
stezky - dohromady se jednalo o 6 stanovišť,
kde si zasoutěžily a zároveň jednotlivé aktivity otestovaly jejich znalost malých dravých
kamarádů. Házely se například papírové koule na plechovky, luštily se názvy 4 netopýrů
s různými strategiemi lovu, určovalo se, která
zvířátka mohou mimo netopýrů také bydlet
v dutinách stromů nebo se vybírala pravdivá
tvrzení v textu. Děti si také vymalovaly netopýří keramickou ozdobu ve výtvarné dílně.
Jako každý rok bylo součástí programu pozorování netopýra velkého s výkladem ve
3. patře věže. V přízemí věže se pak ukazovali
32

ochočení handicapovaní netopýři. Po přírodovědné naučné stezce pro děti následovala
přednáška na letním pódiu o různých druzích
netopýrů, jejich potravě, zvycích atd. Akce se
na konci programu přesunula k řece, kde se
netopýři sledovali ultrazvukovými detektory.
Johana Timplová

www.mestotynec.cz
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www.mestotynec.cz
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Loučení s prázdninami

Letní divadelní scéna
v Posázaví

Loučení s prázdninami v Chrástu nad Sázavou proběhlo v sobotu na louce u kostela. Akci připravil osadní výbor Chrást osada a bavili se při ní opravdu všichni, a to až do pozdních večerních
hodin. Děti řádily na atrakcích i mimo ně, rodiče zapíjeli dobrým pivem, že všichni prázdniny
přežili více či méně ve zdraví, a praseti na rožni už to bylo jedno A.
r

Spolu s letními prázdninami 2018 jsme zahájili již 15. ročník Letní divadelní scény v Posázaví. Jedná se o pravidelné sobotní pohádky
pro děti a dospělé, které jsou hrané na venkovním dřevěném podiu. Mohli jsme vidět například pohádku O pejskovi a kočičce od Zuzky
Fricové, O princi z knížky v podání Honzy
Hrubce nebo Popelku s Evou Hruškovou,
děti moc pobavila i Bára Novotná s pohádkou
O statečné Margitce.
Johana Timplová

Poděkování
Dne 7. července uspořádal Tomáš Zazvonil se svou partou už 22. ročník Memoriálu J. Štichy.
V uvedenou sobotu se vzorně připravený program vydařil. Přispělo k němu 6 mužstev, organizace, občerstvení a pěkné počasí.
Na závěr dne se tančilo. Za pěknou vzpomínku na manžela srdečně děkuji.
Marie Štichová s rodinou

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM VYSTOUPENÍM

Pojďme si společně připomenout,
jak nám to slušelo na letošním vystoupení VÍTÁME LÉTO.

RockPark
V rámci městských slavností Týnecký střep
proběhl 3. a 4. srpna na parkovišti před městským úřadem RockPark. Akce pro všechny
příznivce svižné hlasité muziky, akce pro ty,
co si rádi zazpívají, někteří z nás zakřičí A,
písničky známé i neznámé. Ohromná příležitost potkat se s přáteli, sousedy, popovídat si
u dobrého piva i ochutnat tradiční klobásy ze
stánku. Jednou za rok nám to určitě zastánci
zdravé stravy prominou A. Od pátečního večera až do sobotní půlnoci se na podiu střídala jedna kapela za druhou, počasí bylo stejné
jako celé léto, deštníky jsme tedy tak nějak nepotřebovali, a nálada výborná. Za rok znovu,
tak nezapomeňte.
r
34

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit!
Na další shledání - 9. 12. 2018 - se těší
Mgr. Tereza Kadlecová a dětští umělci z pěveckého
a dramatického kroužku

www.mestotynec.cz
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Taekwon-do ITF oddíl Hwa-Rang
Máme za sebou více jak polovinu roku 2018
a náš oddíl toho stihl spoustu.
Dovolím si vypsat několik akcí, kterých se
zúčastnili členové našeho oddílu a v několika
případech byli i velmi úspěšní.
• Czech Open Nymburk 18. 3. 2018.
• ME Estonsko 23. – 29. 4. 2018.
• Jarní soustředění Zbraslavice.
• Setkání při opékání špekáčků v Podělusích
• MČR barevných pásků Nymburk
12. – 13. 5. 2018
• Sonkal Open 26. 5. 2018

srpen / ZÁŘÍ 2018
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Rozvrhy tělocvičen na rok 2018/2019

• Romania Open 16. 6. 2018
• Celorepublikové setkání členů STM
9. – 10. 6. 2018 v Brně
• Letní soustředění 14. – 21. 7. 2018
ve Zbraslavicích

Rozvrh hodin ZŠ Komenského – velká tělocvična
14:00

Akcí bylo opravdu požehnaně a děti si přivezly spoustu medailí, cen a především zážitků. Za největší úspěch by se dala považovat
medaile Veroniky Kokášové z ME, kde se
umístila na 1. místě ve speciálních přerážecích technikách. Další velký úspěch byl pro
Filipa Kučeru, který se stal, po zisku dvou
zlatých medailí na MČR barevných pásků,
nejúspěšnějším závodníkem.
Úspěchů byla celá řada a k nahlédnutí jsou
na stránkách Českého svazu TKD ITF nebo
na našich FB stránkách.
Od září začínáme opět trénovat na ZŠ Komenského. Časy tréninků budou vypsány na
našem FB Hwa-Rang Týnec-Praha.
Věra Vomáčková

14:30

16:00

16:30

pro děti 1.–3. tř.

Věra Junová,
Eva Boušková

zš gaia

Adéla Svobodová

19:00

19:30

20:30

Zdravotní
zaměření
Věra Junová

Věra Vomáčková
12/2018–2/2019

Mirka Petrášková

TJ SPV / sport
pro děti a mládež
žactvo 4.–9. tř.

Míša Hendrychová

TJ SPV / švihadla

Taekwondo

Jana Smitková
Dáša Bartůšková

Věra Vomáčková

zš

20:00

Taekwondo

Jana Zídková, Blanka Hrubá

do 15:10

TJ SPV / sportovní
gymnastika

do 13:20

8:00

18:30

rodiče a děti

TJ SPV / sportovní
gymnastika

zš

čtvrtek

18:00

TJ SPV / sport TJ SPV / předškoláci,

do 16:00

do 14:15

17:30

Jana Zídková, Radka Součková

zš

zš

17:00

TJ SPV /
sportovní gymnastika

do 16:00

úterý

pátek

15:30

zš

PONDĚLÍ

středa

15:00

Jana Zídková, Radka Součková

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

20:00

21:00

fk týnec
přípravka

sobota

TJ Jawa Pecerady

neděle

SPORTUJ S NÁMI V TÝNCI NAD SÁZAVOU

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

15:00 – 17:00

PONDĚLÍ

v PÁTEK 28. 9. 2018 od 13.00 do 18.00 hodin
v Týnci nad Sázavou - Náklí

TJ-SPV Florbal

p. Landa

Čechovi

Veřejnost bez ohledu na věk, výkonnost a zdravotní stav čeká bohatý program:
JÍZDA NA PONÍCÍCH A PROJÍŽĎKY NA VOZÍTKÁCH SEGWAY, RYBAŘENÍ, FOTBAL, SOFTBALL, FLORBAL, TAEKWONDOO, MÖLKKY, KROKET, TRX, MASÁŽE,
PRÁCE S DECHEM, RELAXAČNÍ CVIČENÍ, HASIČI, ZÁCHRANÁŘI A PRVNÍ POMOC, PORODNÍ ASISTENTKA, BLUDIŠTĚ, HAMAKY, LUKOSTŘELBA, SLACKLINE,
ŠLAPAČKY/PEDALA, DVOJLYŽE, WOODBALL, DISC GOLF, BOCCIA/PETANQUE, KANOISTIKA, RAFTING, ORIENTAČNÍ ZÁVOD RODIN, STŘELBA ZE
VZDUCHOVKY,
„PŮJČOVNA“ SPORTOVNÍHO NÁČINÍ, LANOVÝ PARK PRO OSOBY NAD 140 cm,
OBČERSTVENÍ V BISTRO-BUSU V NÁKLÍ A BLÍZKÝCH RESTAURACÍCH

Na volejbalových kurtech u mostu žákovský turnaj

16:30 – 18.00

fk fercom
mladší
a starší žáci

16:00 – 18:00

pátek

8:30 – 12:00

www.mestotynec.cz

9:00 – 12:00
Chmelař

f tyneckevlneni

20:00 – 22:00

Nohejbal
Petr Klíma

18:00 – 20:00
Naďa Zámečníková

17:00 – 20:00

mladší přípravka

TJ Jawa Pecerady

18:00 – 20:00

volejbal

Nohejbal

fk fercom

sportu pro všechny

Vnouček

J. Kuchta

tenis senioři

Středočeská krajská asociace

Nohejbal

přípravka Týnec
Michal Petrášek

Adéla Svobodová

čtvrtek

20:00 – 22:00

Fotbal

sport zš gaia

sobota

f tyneckevlneni

Petra Kotoučová

17:00 – 18:30

14:00 – 16:30

středa

neděle

volejbal

mladší
a starší žáci

Přijďte si zkusit známé i neznámé sporty a sportovní aktivity, podívat se na vystoupení oddílů TJ Týnec nad Sázavou a Sokola Netvořice
Účastnický poplatek 20 Kč pro dospělé umožňuje využít všechna stanoviště, děti do 15 let zdarma.

18:00 – 20:00

fk fercom

úterý

19:00

18:00 – 20:00

tenis senioři
16:30 – 18:00

DEN POHYBU A ZDRAVÍ

www.mestotynec.cz

Blanka Hrubá, Radka Součková

Rozvrh hodin ZŠ Komenského – víceúčelové sportoviště

Z POVĚŘENÍ STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY POŘÁDÁ
ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY TJ TÝNEC NAD SÁZAVOU Z. S. A ZDRAVÉ MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

36

TJ SPV / sportovní
gymnastika

Vladimír Chmelař
Michal Krumpholc

Vnouček

15:00 – 17:30

tenis muži
p. Landa
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Rozvrh hodin ZŠ Komenského – sportovní hala
8:00

9:00

10:00

11:00

PONDĚLÍ

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

tenis

zš týnec

Roman Plachta

Čechovi

Michal Petrášek
12/2018–3/2019

zš týnec

středa

zš gaia

zš týnec

čtvrtek

Badnimton

Adéla
Svobodová

20:00

21:00

tenis

Roman Plachta

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

19:00

V. Povolný

Janda

Taekwondo

Věra Vomáčková
4/2018–11/2018, 4/2019–11/2019

TK tenis
Týnec

úterý

20:00

21:00

TJ ZK
TJ ZK
Sálová cvičení
kopaná ženy

TJ-Týnec
badminton

TK tenis

PONDĚLÍ

18:00

Ottová

stolní tenis

Florbal

Klub stolního tenisu

Trojánek

volejbal

Povolný

Petra Kotoučová, Kuchta

TJ Jawa Pece- TJ-Týnec TJ ZK–ženy
rady–Děti badminton badminton

středa

tenis

zš týnec

pátek

19:00

Florbal

Fotbal

úterý

Rozvrh sokolovny ve Zbořeném Kostelci

Chmelař

V. Povolný

Mikitová

Roman Plachta

zš týnec

Michal Petrášek

TK Týnec
tenis

čtvrtek

volejbal

Fotbal

Naďa Zámečníková

pátek

volejbal/
Nohejbal

neděle

Florbal
Klíma

stolní tenis

FK Týnec

Klub stolního tenisu

TJ ZK Volejbal
Vrbata

Hruška

Rozvrh hodin ZŠ Komenského – zrcadlová tělocvična
16:00
PONDĚLÍ

16:30

17:00

TJ SPV / sportovní
gymnastika
Blanka Hrubá

17:30

18:00

18:30

Dancing
Crackers

19:00

19:30

20:00

20:30

sobota
21:00

TK Týnec

21:30

Power jóga
pro dospělé

Jaroslav Havelka

fk Pecerady

TK Týnec

TJ SPV / step
aerobiK

dopoledne

Míša Hendrychová

TJ SPV / AE děti
čiperky Markéta Paulu-

TJ SPV /
aerobiK ženy

sová, Lucka Mikolášková

TJ SPV / sportovní
gymnastika

pátek

PO

Markéta Paulusová

TJ SPV / posilování
stabilizační systém

Jana Zídková, Blanka Hrubá

neděle

TANEC V ŠÁTKU

16:30

17:00

17:30

Dancing Crackers
Jaroslav Havelka

18:00

18:30

hračkování
Katka Pikousová
(od 12 m)

MC–Motýlek

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

9:30 – 11:00

cvičeníčko

ST

Míša Krásová
(od 12 m)

TJ Týnec Karate
Vlastimil Vanžura

MC–Motýlek
9:30 – 11:00

ČT

SVOBODNÁ HRA
Lenka Mucková
(od 12 m)

TJ Týnec Karate

Vlastimil Vanžura / od 18:15 hod.

Pádivý

PÁ

Hynek Husák

Michal Pěkný

TJ Týnec Karate
Vlastimil Vanžura

Aktuální rozvrhy tělocvičen a sportovišť v Týnci nad Sázavou najdete na webových stránkách města Týnec nad Sázavou,
v sekci společnost-zájmová činnost.
www.mestotynec.cz

odpoledne
DPS

12:00 – 15:00

setkávání
obyvatel
domu
DPS

12:00 – 15:00

setkávání
obyvatel
domu

DPS

15:00 – 17:00

cvičení
seniorů
Věra Junová

MC–Motýlek

15:00 – 17:00
skupinka pro kontaktní rodičovství
Lída Klimusová
(každé druhé úterý v měsíci)

DPS

MC–Motýlek

MC–Motýlek

setkávání
obyvatel
domu

taneční
kroužek

organizační
schůzka

12:00 – 14:00

DPS

12:00 – 14:30

setkávání
obyvatel
domu

každá 4. středa
v měsíci

14:00 – 15:00

Jitka Stibůrková

MC–Motýlek
14:30 – 16:00

tvoření

Katka Vojířová

divadlo
netopýr

19:00 - 21:00
Jaroslava Raková

17:30 – 19:00

MC–Motýlek

MC–Motýlek

16:00 – 18:00

19:00 – 20:30

Zimní herna

kurz jógy

Míša Krásová
(od října)

Margit Koláčková

MC–Motýlek

Historický šerm

čtvrtek
SDH Týnec

Lenka Zoulová
(od 1 roku)

9:30 – 11:00

Barbora Hervertová

středa

38

Mimiklub

10:30 – 12:00

Lenka Zoulová
(od 6 týdnů)

ÚT

úterý

pátek

MC–Motýlek

9:00 – 10:30

MC–Motýlek

Rozvrh hodin ZŠ Benešovská
PONDĚLÍ

MC–Motýlek

Blanka Hrubá

Taebo

16:00

SDH
Chářovice

Rozvrh pravidelných aktivit DPS

Jana Zídková, Blanka Hrubá

Blanka Hrubá

Skopec

neděle

Erika Paroulková

TJ SPV / sportovní
gymnastika

TJ SPV / sportovní
čtvrtek gymnastika – přípravka

Novák

16:00 – 19:00 Stolní tenis – soutěž / Kašpárek

úterý
středa

fOtbal Florbal fOtbal
děti
děti
D. Hájek

f tyneckevlneni

9:30 – 11:00

Šachový oddíl

zpívánky

Katka Vojířová/ Lenka Mucková
(od 18 m)

Šachový oddíl

Ne
www.mestotynec.cz

9:00 – 14:00/15:00

f tyneckevlneni

17:00 – 20:00/21:00

divadelní spolek studio 3
9:00 – 14:00/15:00 / Marie Veselá
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ŘÍJEN
Po 15. 10.
SENIORSKÉ HRY
15:00
Sportovní odpoledne určené seniorům 55+. Disciplíny: jednoduché a zábavné sportovní i dovednostní úkoly, které plní účastníci ve skupinách. Termín a místo konání: 15.10.2017, klubovna MC Motýlek v domě s pečovatelskou službou V Týnci nad Sázavou. Bližší informace budou zveřejněny cca měsíc před konáním akce na www.tjtynecns.iplace.cz. Pořadatel: Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad
Sázavou z.s., Město Týnec nad Sázavou
St 10.10.
Lucie Bílá s klavírem Petra Maláska
19:00
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény. Místo konání: Společenské centrum Týnec; Předprodej vstupenek v Informačním centru Týnec; Pořadatel.: ALTUM HR, s.r.o.
So 13. 10.	KEKS
Vstupné 200,-Kč. Místo konání: Společenské centrum Týnec. Pořadatel: JV Agency, s.r.o.

www.mestotynec.cz

Kalendář akcí

21:00

Čt 18.10.
TÝNEC NAD SÁZAVOU A OKOLÍ VE STARÉ FOTOGRAFII
17:30
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na besedu, kterou povedou Stanislav Šípek a Jan Jiráň. Beseda se koná tradičně od 17.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.

Týnecko

Ne 21.10.
ZÁVODY PŘEDŠKOLÁKŮ VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE	
9:00
Trojboj (lavička, prostná, skok do dálky z místa) gymnastické drobotiny. Termín a místo konání: 21.10.2018 v tělocvičně ZŠ Komenského ul, v Týnci nad Sázavou. Bližší informace budou zveřejněny cca měsíc před konáním závodů na www.tjtynecns.iplace.cz. Pořadatel: Oddíl gymnastiky odboru sportu pro všechny, TJ Týnec nad Sázavou, z.s.
Ne 21.10.	KOCOUR V BOTÁCH – DIVADLO DOKOLA	
16:00
Výpravné loutkové představení pro děti od 6 let, na motivy francouzské pohádky Charlese Perraulta o chudém mládenci a jeho veselém
společníku, kterému nikdo jinak neřekne než Kocour v botách. Vstupné 70,-Kč; Místo konání: Společenské centrum Týnec; Pořadatel.:
Divadlo Dokola z.s.

září
1. 4.-30. 9.
TÝNEC 100x JINAK	
Výstava v hlavním sále muzea. Výstava předmětů s motivem Týnce k 700. výročí Týnce nad Sázavou.
Pořadatel: Městské muzeum, Vlastivědný klub, Turistický oddíl
1. 4.-30. 9.
RETRO VÝSTAVA	
Výstava pořádaná družinou ZŠ k výročí 700 let města. 1. patro gotické věže - Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou;
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
1. 4.-30. 9.
ŘEMESLA A ŽIVNOSTI V TÝNCI
Řemesla v Týnci – výstava starých řemesel a řemeslníků z Týnce a okolí. Mezipatro muzea. Výstava k 700. výročí Týnce nad Sázavou,
Pořadatel: Městské muzeum Týnec n./S. ve spolupráci s Vlastivědným klubem
1. 7. - 30. 9.
VÝSTAVA MALÍŘŮ POSÁZAVÍ
Společná prodejní výstava místních malířů k 700. výročí Týnce nad Sázavou. Pořadatel: Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou.
Pá 21. 9.
CESTA KE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA	
17:00
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Dagmar Hájkové, Ph.D.
Přednáška se koná mimořádně v pátek od 17.00 ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.

Po 22.10.
FRANCOUZSKÝ VEČER
19:30
Koncert francouzských písní v podání Gaca Novomesského (zpěv v původním francouzském jazyce + kytara) s klavírním doprovodem
Lindy Winterové a s průvodním slovem Gaca ve slovenštině. Kavárna Hotelu Týnec
Vstupenky v předprodeji od 1.7.2018 v informačním centru Hotelu Týnce. Vstupné 220,-Kč; Pořadatel.: Historický klub z.s.
So 27.10.
POSVÍCENSKÁ DISKOTÉKA	
Vstupné: 100,-Kč; Místo konání: Společenské centrum Týnec. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

20:00

Po 29.10.
MIROSLAV DONUTIL – CESTOU NECESTOU
19:00
Populární herec, bavič, vypravěč a mimo jiné i zpěvák Miroslav Donutil Vás navštíví se svojí show Cestou necestou. Vstupné 380 Kč /
390 Kč, PŘEDPRODEJ: TÝNEC - INF. CENTRUM, dále v síti: TicketArt

Po 24. 9.
ZDENĚK IZER - NA PLNÝ COOLE	
19:30
Předprodej vstupenek v Informačním centru Týnec (Klusáčkova 2); Vstupné 250,-Kč; Místo konání: Společenské centrum Týnec;
Pořadatel.: ALTUM HR s.r.o.
Čt 27. 9.	OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OBČANŮ A KŘEST KNIHY O TÝNCI
17:00
Křest aktualizovaného dotisku knihy o Týnci nad Sázavou – ke kořenům města a vyhlášení nových Významných občanů města ve Společenském centru Týnec (Klusáčkova 2). Kniha bude na místě k prodeji. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
Pá 28. 9.
DEN POHYBU A ZDRAVÍ
13:00
Již osmý ročník úspěšné, sportovně zaměřené akce, kde si účastníci mohou zkusit známé i neznámé sporty a sportovní aktivity, podívat se
na vystoupení sportovních oddílů a získat užitečné informace z oblasti zdravého životního stylu. Akce je určená nejširší veřejnosti, bez rozdílu věku a výkonnosti, vhodná je i pro handicapované osoby. Letošní novinka - projížďky na vozítkách seqway. Místo konání: Týnec nad
Sázavou - Náklí; Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a mládež do 15 let vstup zdarma; Pořadatel: Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou,
z.s., Město Týnec nad Sázavou
So 29. 9.	KELTSKÝ VEČER
16:00
Hrad Týnec Vás zve na odpoledne a večer plný irské, keltské, severské i rockové hudby. Nebudou chybět irské tance i s výukou. Vstupné je
dobrovolné a nebude chybět občerstvení. Místo konání: Hrad Týnec nad Sázavou. Pořadatel: Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou,
Město Týnec nad Sázavou
Foto: Jiří Langpaul
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Město Týnec nad Sázavou
pořádá

9. 11. 2018

1
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Inzeráty do

týneckých listů

radnice@mestotynec.cz

ve Společenském centru koncert

BALADA PRO BANDITU

ve Společenském centru Týnec od 1. září 2018
Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audiozáznam za účelem prezentace města. Data mohou být zveřejněna
v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.

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

VÍC PRAVOMOCÍ OBCÍM
NEZÁVISLÝ SENÁT

Nabízíme práci v rostoucí ﬁ rmě, možnost platového růstu a práci ve vstřícném kolektivu

Životopis zasílejte na adresu: roman.dolezal@metalik.cz
Kontakt: Roman Doležal, vedoucí výroby, tel.: 775 415 067

www.martinsveda.cz, www.facebook.com/svedadosenatu

148x210mm.indd 1

23.8.2018 8:33:14

Nabízím volná místa
v kurzech angličtiny pro dospělé

OTEVÍRACÍ DOBA
ZÁŘÍ
PO 8:00 – 16:00
ÚT 8:00 – 16:00
ST 8:00 – 15:00
ČT 8:00 – 16:00
PÁ 8:00 – 18:00
SO 9:00 – 14:00
NE ZAVŘENO

ŘÍJEN
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 15:00
8:00 – 16:00
8:00 – 17:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Tento termín je závazný.

OBSLUHA CNC STROJŮ
KONTROLOR/KONTROLORKA
POMOCNÝ DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OPRAVDU NEZÁVISLÝ SENÁTOR
vstupné
390 Kč

je v pátek 5. října 2018.

Obrobna METALIK spol. s r. o. přijme
do svého přátelského kolektivu
na Racku (Benešov) svědomité
a pracovité spolupracovníky na pozici:

Martin
Šveda
Předprodej vstupenek zahájen

příspěvků do příštího čísla

Týneckých listů

posílejte na

od 19 hodin

Uzávěrka

Čt

8-9:30 začátečníci
9:30-10:20 mírně pokročilí
Út 18:30-19:20 středně pokročilí
(2místa)

(1místo)

Nově v prodeji kalendář na rok 2019 (85 Kč)

•
•
•
•

VÝZVA POŘADATELŮM AKCÍ PRO VEŘEJNOST

Pokud nahlásíte svoji akci do Informačního centra, bude zařazena do kulturního přehledu na webových
stránkách Města Týnec nad Sázavou a do tištěných podob. Nejen, že se tak o akci dozví veřejnost, ale také jiní
pořadatelé, a předejdete tak souběžnému pořádaní akcí a nižší návštěvnosti ☺ .

(1místo)

Výuka probíhá 1x týdně. Můžete se přijít nezávazně zdarma na hodinu podívat.
Vhodné pro maminky na MD, lidi pracující na směny, aktivní seniory, OSVČ…kohokoliv 
skupiny 2-4 studenti, smějeme se, posloucháme, hrajeme si a mluvíme a mluvíme a mluvíme …
Jo, a taky děláme chyby – to se u nás může ….vlastně musí 

Příhlásit se můžete Ing. Eva Hrubé
mailem nebo SMSkou:
Tel: 605 222 040, mail: hrubaeva@gmail.com

Informace nám můžete předat osobně, telefonicky nebo emailem.

Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
Tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz
42
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Kam s vysloužilou úsporkou?
Dosloužila vám doma úsporná žárovka? Nebuďte lhostejní a odneste ji
na sběrné místo, jen tak se dostane k recyklaci. Velkou měrou přispějete
k ochraně životního prostředí, protože recyklací zářivek lze získat
a znovu použít více než 95% materiálů, ze kterých jsou vyrobené –
zejména sklo, plasty, kovy a rtuť.

v Týnci nad Sázavou

NOVĚ OTEVŘENO

Zpětný odběr a zpracování osvětlovacích zařízení pro spotřebitele
i ﬁrmy zdarma zajišťuje společnost Ekolamp. Síť sběrných míst se
neustále zahušťuje, nejbližší místo si můžete najít zde:
http://www.ekolamp.cz/mapa-sbernych-mist

Úsporné žárovky patří
do malé sběrné nádoby, kterou najdete například v elektro
prodejnách, supermarketech, budovách úřadů, obecních
a státních institucí apod.

Úsporné žárovky
nepatří

na sběrný dvůr vaší obce, kde jsou na světelný elektroodpad
k dispozici velké kovové kontejnery.

Pěší 518, Týnec nad Sázavou

do elektro prodejny, kde můžete odevzdat stejný počet
vysloužilých zářivek, jaký si tam nakoupíte. Některé
prodejny však odebírají zářivky k recyklaci i bez nákupu
nových.

(v budově za klenotnictvím Vanžura)

do popelnice
na směsný odpad
do červeného
kontejneru
na elektroodpad
do kontejneru
na sklo
do sběrné nádoby
na baterie
do lesa, parku
či volné přírody

K recyklaci je potřeba odevzdat: lineární a kompaktní zářivky, výbojky a světelné zdroje s LED diodami.
Do sběrných nádob nepatří klasické wolframové, reﬂektorové a halogenové žárovky a samozřejmě ani baterie, obaly nebo jiné odpadky.

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ

MASÁŽE od 290 Kč
(tradiční Thajská masáž, olejová, aromatická,
masáže zad nebo masáže nohou)

Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci do výroby a konstrukce do trvalého
pracovního poměru v oboru výroby nerezového nábytku. Předcházející zkušenosti ze
stejného (zámečník, chlaďař, svařeč) nebo příbuzného (např. truhlář, elektrikář) oboru
jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Objednávky na tel.: +420 608 095 079

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami
MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy.

PONDĚLÍ – NEDĚLE od 9.00 do 20.00 hod.

Nástup ihned nebo dle dohody.

e-mail: info@hatthathip.cz www.thajskamasaz-thip.cz
44
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Hostinec U Holubů
Zbořený Kostelec 172, Týnec nad Sázavou

restaurace, penzion, zahrádka, dětské hřiště

Slévárna ALUMETALL CZ s.r.o. přijme do svého přátelského kolektivu
v Týnci nad Sázavou svědomité a pracovité spolupracovníky na pozice:

• konstruktér forem a zařízení
• slévač pro kokilové a nízkotlaké lití
• cídič/cídička odlitků
• tavič
Praxe výhodou

O naší firmě

Nabízíme:
• Práci v rostoucí firmě
• Možnost platového růstu
• Práci ve vstřícném kolektivu
• Firemní obědy

Poctivá česká a světová kuchyně, pouze z čerstvých surovin. Příjemné zahradní posezení nejen s přáteli, ale i s
rodinou. K dispozici je vám dětské hřiště, viditelné parkování pro motoristy, cyklisty i motocyklisty.

OD 3. ZÁŘÍ ROZVOZ OBĚDŮ

Životopis zasílejte na adresu jiri.flieger@alumetall.cz, nebo kontaktujte:
Jiří Flieger, vedoucí výroby, tel.: 608 643 242

do domácností, firem, institucí
od 5 jídel rozvoz, možno i osobně do 12:30 hod
výběr ze tří druhů jídel
jídelní lístek vždy na týden dopředu
objednávky do 9:00 hod, den předem,
na pondělí v pátek
￭ vlastní nádoby na výměnu, krabička zavařená fólií
22 Kč polévka
85 Kč hlavní jídlo
￭
￭
￭
￭
￭

Ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích
￭

pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, WIFI

￭

penzion leží 400m od řeky Sázavy, v malebné krajině Posázaví

￭

cena od 345 Kč za lůžko na noc

PRAHA

Hostinec U Holubů

BENEŠOV

NABÍDKA VÝUKY
Kytarová škola – Petr Chomát
Týnec nad Sázavou
tel.: 604 843 427
46

Kontaktujte nás
Tel: 777 011 697 E-mail: uholubu.kostelec@seznam.cz Web: uholubu.kostelec/facebook
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Z dotací 120 milionů za 4 roky!!!
O zhodnocení uplynulého
volebního období požádala redakce Týneckých listů
místostarostu města Bedřicha Pešana.
Získali jsme 103 milionů
korun na dotacích v průběhu 4 let. Navíc jsme v pondělí 3. září na Ministerstvu
financí byli dokládat průběh stavby spojovacího
krčku a podali žádost o navýšení dotace o 17
milionů. Vzhledem k aktuální situaci na stavebním trhu jsme jedni z těch, komu se podařilo
„doplakat“ stavbu ke zdárnému konci. Mnoho
obcí totiž řešilo stejné problémy jako my, a proto Ministerstvo nemá vyčerpané dotace na rok
2018. My máme nyní téměř jistotu, že naší žádosti bude vyhověno. Pak bude celková suma
získaných dotací 120 milionů!!! Investovali jsme
celkem 170 milionů, takže pomocí dotací jsme
zaplatili více než 70 procent. Když vezmeme
v úvahu, že část rozpočtu, kterou máme ročně
na investice, je 15 milionů korun, tak během 4
roky trvajícího volebního období jsme částku
na investice zvýšili na trojnásobek a v roce 2017
hospodařili ještě s přebytkem 29 milionů. Hospodařili jsme tedy, troufnu si říct, velice dobře!
Můžete zrekapitulovat, jak jste s těmi penězi naložili? Co za ně bylo pořízeno?
Nejnákladnější byla škola a tělocvična. Tam
bylo proinvestováno 90 milionů. Máme připravenou stavbu dopravního terminálu, daří se propojit místní části chodníky, doplňujeme veřejné
osvětlení, což je velmi důležité z hlediska bezpečnosti obyvatel. Staví se chodník v Kostelci,
hotovo je v Čakovicích, v části Chrástu, připravujeme chodník do Podělus a Pecerad. Je jasné,
že by se mohlo v některých místních částech
dělat s infrastrukturou víc, nové povrchy vozovek, další chodníky. Je to ale vázané na stavbu
vodovodu a kanalizace. Za dva, tři roky po dostavbě by se to muselo udělat znovu. Z toho důvodu se rekonstrukce vozovek plánuje až poté.
Dali jsme dohromady sportoviště, volejbalisté
mají nový kurt a zázemí, tenisté budou mít novou klubovnu, tělocvična v Kostelci dostala nový
kabát i podlahu. Ještě by Kostelci slušelo hřiště
beachvolejbalové. Chystáme také cvičící prvky
pro všechny věkové kategorie v lesíku Brdce. Co
je hodně vidět, je městský úřad. Tam proběhla
rekonstrukce, zateplení, stal se bezbariérovým,
vypadá úplně jinak, jako nová moderní stavba.
Podobně je na tom i poliklinika. Navíc díky zateplení se snížila energetická náročnost budovy
a tím i náklady na vytápění. Dáváme dohromady skládku Vánovec za 8 milionů. Z toho spolu-

účast města je milion a půl. Opravujeme dětská
hřiště, nová jsme postavili v Týnci, Chrástu osadě i sídlišti. Osvětlení Týnec nám navíc darovalo sponzorský dar 250 tisíc, za který postavíme
hřiště další. A zmínit musím i projekt, na který
jsme sice dotaci nedostali a je navíc dost neobvyklý i v porovnání s jinými městy. Troufnu si
však říct, že jeho úspěšné dokončení mělo vliv
na kvalitu života většiny obyvatel Týnce. Řešil se
více než 15 let a nakonec se podařil dokončit.
Je jím ukončení problémů s nekontrolovatelným
chovem více jak 50 psů v Sadovce.
Co Vás během těch 4 let na radnici překvapilo?
Nevěděl jsem, že státní správa je tak strašně
těžkopádná. Nedivím se, že někteří schopní
lidé tohle nevydrží, vezmou nohy na ramena
a utečou. Zkostnatělost státní správy v téhle
míře nemůže normálně schopný člověk s tahem
na branku dlouhodobě dávat. Problém je úplně
všechno. Ty věci vznikají od stolu a z pera toho,
kdo by v praxi s tímhle prostě nemohl obstát.
Od schvalování investic po zákon o veřejných
zakázkách. My nemáme problém se zveřejňováním smluv a každé utracené koruny. Problém je
v tom, že je zákonem úplně jasně dané, co v té
smlouvě může a nemůže být. Normálně v praxi funguje - já platím, já si diktuji. Po nás, jako
po městu, se požaduje jet podle pravidla - já
platím a ještě se podřizuji diktátu dodavatele.
Pak vypadáme před lidmi jako blbci, co si neumí
spočítat 2 a 2. Schopní lidé od toho utíkají a raději jdou dělat do soukromé sféry podle svého.
Tím se dostáváme k výběrovým řízením. Výběrové řízení na školu Vás postavilo do dost obtížné
situace urychleně sehnat někoho, kdo stavbu dokončí. Po krachu prvního dodavatele hrozilo, že se
děti budou trvale učit na staveništi. Školu se Vám
podařilo dokončit, děti se učí v novém. Dá se ale
takovým komplikacím se špatným dodavatelem zabránit?
Pokud podmínky diktuje stát, tak zřejmě ne.
Ve výběrových řízení je jedním z rozhodujících
faktorů cena. To je v pořádku, pokud je opravdu
reálné za tu cenu postavit dobrý projekt. Nejlevnější projektant ale určitě neudělá nejkvalitnější
projekt. Má nejlevnější profesisty, nejlevnější
rozpočtáře, kteří tam udělají nejvíce chyb. Je to
boj s větrnými mlýny, bezmoc, bojuješ s nesmysly. Když chceš něco udělat, tak tě to stojí strašně
úsilí. Mně to vlastně úplně otrávilo stavebnictví. Státní zakázky, u kterých nemůžeš mít svojí smlouvu, nemůžeš si vybrat sám dodavatele,
u kterého víš, že to bude bez problémů, to je boj.
Postavil jsem v životě 200 prodejen, 4 logistická
centra, každé za 300 milionů bez koruny vícepráce. Tady postavíš tělocvičnu za 40 milionů
a máš tam hned 10% vícepráce. Nakonec jsi rád,

že je to jenom těch 10%, když je rozpočet obsáhlý jako telefonní seznam.
Přes toto všechno, přes všechny ty problémy a rozčarování, znovu v letošních volbách kandidujete.
Co Vás k tomu vedlo?
Já jsem vlastně minimálně čtvrtá generace, co
tady žije. Pro mě město bylo, je a snad zůstane
nejhezčí na světě. Z téměř každého jeho koutu
je vidět les, zeleň, stromy. My nechceme jeho ráz
měnit. To jsou myšlenky těch, co se sem většinou
přistěhovali a chtěli by Týnec předělat tomu,
na co možná byli původně zvyklí. Jako příklad
uvedu myšlenky na nové náměstí. Proč náměstí?
Proč měnit to, co tu je po staletí. Máme Pěší,
spojenou s prostorem před obchodním domem,
máme starý Týnec. Nechceme se stát periferií
hlavního města. Takovým smutným obrazem
toho je třeba Jesenice. Tam už se nedá rozeznat kde je staré, nové, nemá absolutně žádnou
tvář. Chceme udržet ráz té „VESNIČKY NAŠÍ
STŘEDISKOVÉ“ a zabránit přeměně Týnce
na město podobné všem ostatním a vlastně bezejmenným. Prostě stejným.
Bilancování a úvahy nad 4 roky strávenými
na pozici místostarosty bychom měli zakončit
nějak pozitivně. Spoustu věcí se vám povedlo,
spoustu věcí se podařilo dokončit, dopadli velmi
pěkně. Máte z nich radost?
Radost mám z toho, že jsme dokázali sehnat
120 milionů korun, což tady ještě nebylo. I když
teď město čeká něco podobného na vybudování infrastruktury do místních částí. Vodovod
a kanalizace. To jsou hodně nákladné projekty
a udělat se musí. Když někde neteče voda dva
dny, tak se to dá vydržet. Když to trvá třeba celé
léto, tak to si málokdo z nás, komu teče voda
po každém otočení kohoutku, dokáže představit. Máme v kase 15 milionů na rok. Pokud
někdo slíbí, že vodu přivede bez dotací, tak lže
nebo zadluží město na třicet let. Pak nebudou
peníze ani na opravu například dětského hřiště,
chodníku, cesty atd. I proto kandiduji pod hlavičkou ODS, protože je sice hezké být nezávislý,
ale jako nezávislý neseženete tolik peněz. To mě
také ty 4 roky na radnici naučily. Musíme někam patřit, potřebujeme být v kontaktu s těmi,
co jsou u zdroje informací. V podstatě člověk
musí obětovat svou nezávislost, aby se mohl
dostat k penězům, za které pak postaví třeba tu
školu nebo vodovod. Takže když jsme přemýšleli ke komu se přidat, tak vedle názvu strany pro
nás byli rozhodující lidé v ní.
A co dál?
A co dál? To by bylo docela zavádějící teď říkat. Necháme to až po volbách, pak uvidíme.
Děkuji za rozhovor
r

Vážení přispěvovatelé, své příspěvky do Týneckých listů posílejte na novou
mailovou adresu: redakce@mestotynec.cz. Děkujeme a těšíme se na ně.
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