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Milé čtenářky, vážení čtenáři, 
téměř prázdninové vydání 
Týneckých listů Vám při-
náší aktuální informace 
z dění města i ze života 
jeho obyvatel, tak jak jste 
za těch několik desítek let 
jeho tisku, zvyklí. 
Nejprve chci vyjádřit ob-
div a poděkování Vám 

všem za naprosto zodpovědné chování 
v době koronavirové krize. Poctivě jste nosili 
roušky, respektovali vyhrazenou dobu v ob-
chodech, dodržovali rozestupy a především 
pomáhali jeden druhému. Říká se: „V nouzi 
poznáš přítele,“ a podle tohoto rčení je Tý-
nec bezesporu nejpřátelštějším městem širo-
ko daleko. I díky tomu se nemocí Covid – 19 
nakazilo pouhých 12 týneckých obyvatel 
a všichni už se uzdravili. Vycházím z údajů, 
které nám poslali hygienici. Ještě jednou tedy 
říkám: „Děkuji Vám.“

Týnecké listy přináší velmi inspirující roz-
hovor s novým Blanickým rytířem, panem 
Ladislavem Žížalou. Je prostě důkazem, že 
věk je opravdu jenom číslo, protože jeho vi-
talita, znalosti a přehled vypovídají o člověku 
věčně mladém. 

Představíme Vám také projekty, na kterých 
pracujeme. Musím ale zmínit, že součas-
ná vláda nám hází klacky pod nohy. Obcím 
prostě bere peníze, kde může, aby splnila 
a zaplatila sliby, které bohatě rozdává pouze 
některým. A my musíme šetřit a šetřit, takže 
akce bez dotací – především opravy komuni-
kací a dalšího majetku – se odkládají. Stavba 
vodovodu se za této situace stává téměř neře-
šitelná. Více se dočtete uvnitř tohoto vydání. 

O prázdninách se opět rozjíždí kulturní 
program. Zastavte se na hradě. Bude Letní 
pohádková scéna, Týnecký střep, Netopýří 
noc. Nebo si můžete prohlédnout výstavy. 

Milé čtenářky a čtenáři, radujme se, že jsme 
tuto těžkou dobu přežili, užívejme si léta 
a prázdnin. Přeji Vám krásné dny volna, ro-
dinnou pohodu, spoustu sluníčka i vláhy A. 

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Co se dělo v době nouzového stavu v Týnci
•   V době, kdy jsme měli informace, bylo v Týn-

ci 12 nakažených. Nyní informace nemáme 
– pouze za celý okres – k dnešnímu dni jsou 
na okrese Benešov 2 nakažení.

•  Paní Hana Kronovetrová (terénní sociální pra-
covník v Týnci) byla koordinátorem a zajišťo-

vala pomoc potřebným. Patří jí velký dík!
•  Město provádělo desinfekci veřejných pro-

stranství, zapojili jsme se do tisku ochranných 
štítů, úřednice šily roušky.

•  Pomoc státu a kraje byla tristní. Žádné meto-
diky, minimum ochranných pomůcek… 

•  Nyní se vše vrátilo do normálu, úřad je (a vždy 
byl) plně funkční, školy, knihovna, tělocvič-
ny… fungují dle nařízení vlády.

•  Očekává se významný propad příjmů. S rezer-
vou bychom měli vystačit na realizaci připra-
vených projektů s dotací, projekty bez dotace 
byly pozastaveny (zateplení ZUŠ, opravy ko-
munikací …)

Běží veřejná zakázka Týnec nad Sázavou – Pe-
cerady – cisternová automobilová stříkačka. 
Do roka by mělo být nové vozidlo dodáno hasi-
čům do Pecerad.

Získali jsme dotace
•  kamerový systém – modernizace a rozšíření 

(nové kamery, propojení jednotlivých lokalit 
a centrální úložiště dat) – ministerstvo vnitra

•  modernizace WC a nákup notebooků v ZŠ 
(rekonstrukce WC v Benešovské i Komenské-
ho). Dotaci poskytuje Posázaví.

•  modernizace kuchyně MŠ včetně vybavení. 
Dotaci poskytuje Posázaví.

•  vybavení zahrady MŠ (herní prvky, úložné 
boxy,…) Dotaci poskytuje Posázaví.

Chodník z Týnce do Podělus – žádost nedo-
sáhla bodového hodnocení pro získání dota-
ce (SFDI) – jsme v zásobníku. Podařilo se ale 
získat dotaci z Posázaví na opravu stávajícího 
chodníku v Podělusích. Tato oprava proběhne 
ještě v roce 2020.

Obhajujeme audity udržitelného rozvoje – smě-
řujeme ke kategorii C+++. Jde o hodnocení 
postupů a měření kvality výkonu státní správy 
i samosprávy.
Připravujeme žádost o dotaci Zdravé město III 
– zaměřujeme se na pokračování v systému certi-
fikace MA21 – kategorie B, a součástí bude také 
řešení odpadového hospodářství města.
Proběhla schůzka s obyvateli ulice Příčná, aby 
se projednal způsob opravy. Práce na vodovodu 
v ulici jsou dokončeny, nyní se pracuje na úpra-
vě vedení elektro. Poté ČEZ postaví chodník, 
město dokončí zbývající povrchy. Dle požadavku 
obyvatel zůstanou zachovány parametry ulice, ale 
ulice bude jednosměrná směrem do Sadové. Při 
pravém okraji budou vyznačena parkovací místa.
Participativní rozpočet města míří do finále. 
Všechny předložené návrhy prošly kontrolou 
úřadu a následně veřejným hlasováním. Reali-
zovat se tak budou projekty Jedlá zahrada v MŠ 
a Obnova hrobu rodiny Micků a Veselých. 
Rozpor u obyvatel Chrástu vzbudil psí cvičák. 
Svolali jsme tzv. kulatý stůl, kde se probraly va-
rianty jiných lokalit. Bohužel se nepodařilo najít 
vhodné místo a cvičák tak zatím zůstane na pů-
vodním místě v ohradě chovatelů za městským 
úřadem.
Před dokončením je rekonstrukce ulice Na Po-
točině.
Intenzivně se pracuje na projektu vodovodu 
v místních částech. Jsou dokončeny hydraulické 
výpočty. Finalizuje se dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí ve všech lokalitách (do 8/2020). 
Začíná inženýrská činnost pro vydání územní-
ho rozhodnutí v Kostelci a Peceradech. Ostatní 
části budou následovat v průběhu podzimu.
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Proběhl kontrolní den na projektu Zlepšení od-
tokových poměrů v lokalitě Hlinka (pole pod 
studánkou). Řešení nakládání s povrchovou vo-
dou je nezbytné pro další řešení výstavby v lo-
kalitě. Dokončení a návrh opatření se očekává 
po prázdninách
Před dokončením je intenzifikace čistírny od-
padních vod Chrást. 

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•   Kupní smlouva s KOWA spol. s r.o. na zaří-

zení pro úpravu pitné vody pro zdroj v Pe-
ceradech, Podělusích a Zbořeném Kostelci 
(nové studny v obecních domcích) za cenu 
151.240 Kč včetně DPH. 

•  Smlouva o dílo s firmou Sypos-stavby s.r.o. 
na rekonstrukci sociálních zařízení na nové 
škole za cenu 582.216 Kč bez DPH. 

•  Smlouvy o sdružených službách dodávky ply-
nu a elektřiny pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 
2022. Po proběhlém poptávkovém řízení byla 
nejvýhodnější nabídka od společnosti ČEZ 
ESCO, a.s. Proti cenám roku 2020 se předpo-
kládá úspora 6%. 

•  Dodatek ke smlouvě se společností Vodafone 
Czech Republic a.s. na mobilní služby. Smlou-
va je uzavřena na 2 roky, měsíční fakturace 
4.900 Kč bez DPH (40 SIM, 16x data).

Byly poskytnuty dary a dotace
•  Magdaléna o.p.s. získala příspěvek 10.000 Kč 

na provoz kontaktně-poradenských služeb 
v rámci Centra adiktologických služeb Be-
nešov pro občany města Týnec nad Sázavou 
na rok 2020. 

•  Osadní výbor Krusičany získal finanční pří-
spěvek ve výši 9.000 Kč na kulturní akce v roce 
2020. 

Rada stanovila školné v mateřské škole pro 
školní rok 2020/2021 ve výši 600 Kč/měsíc.
Základní škola pro školní rok 2020/2021 opět 
zřídí přípravnou třídu. Ta je určena především 
budoucím prvňáčkům, kterým usnadní nástup 
do školy.
Byla schválena Vnitřní směrnice č. 2020/3 
o postupu při pořádání akcí ekologičtěji. Směr-
nice omezuje používání plastů při akcích, kte-
ré pořádá město, nebo jsou podpořeny dotací. 
Doporučeno je používání kompostovatelných 
výrobků.
Rada projednala seznam komunikací a chod-
níků k opravě pro rok 2020. Vzhledem k oče-
kávanému poklesu příjmu se provedou pouze 
dotované a již běžící akce (Chrást Potočina, 
Chrást zastávka, Podělusy chodník v obci, Tý-
nec Příčná, drobné opravy a údržba). Dále bu-
dou zpracovány dokumentace, abychom mohli 
žádat o dotace (zastávky Pecerady hřiště, Koz-
lovice, Čisté potoky, Krusičany; chodník v Kos-
telci, most v Krusičanech, chodník do Chrástu)
Proběhla Valná hromada Technické služby Tý-
nec s.r.o. Rada projednala výsledky roku 2019. 
Hospodářský výsledek společnosti po zdanění 

v roce 2019 činil 1.959.365 Kč. Zisk bude po-
užit nákup nového vozidla – nosiče kontejnerů. 

Informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo zvolilo místostarostou Petra 
Znamenáčka. 
3. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 
2020 významně snižuje příjmy (dopad utlumení 
ekonomiky) a zároveň jsou do rozpočtu zařaze-
né projekty, na které byly získány dotace (nový 
povrch ulice Na Potočině v Chrástu, kamerový 
systém, výstavba nové zastávky v Chrástu u kr-
hanického hřbitova, vybavení zahrady mateřské 
školy, oplocení areálu školy a školky, rekon-
strukce WC v nové i staré škole, nákup počíta-
čů do školy, dokumentace pro řešení nakládání 
s povrchovou vodou Na Hlinkách). Pokles pří-
jmů je kompenzován z rezervy minulých let.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet a zprávu 
o přezkoumání hospodaření města Týnec nad 
Sázavou. Audit neshledal v účetnictví žádné 
závady, město hospodařilo s přebytkem 26 mi-
liónů Kč. 
Byla aktualizována Obecně závazná vyhláška 
o zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku. Jde především o pokyny pro držitele 
psů a jejich pohyb po veřejném prostranství.
Zastupitelstvo schválilo dotaci 650.000 Kč pro 
Svazek obcí Obecní lesy Benešovska na hos-
podaření v obecních lesích. Kůrovcová kalami-
ta a pád výkupní ceny dřeva významně zasáhla 
do hospodaření v obecních lesích. 

Stále je co dělat …
PartIcIPatIvnÍ rOzPOčet

Máme za sebou první ročník participativ-
ního rozpočtu. V jeho rámci město ze své-
ho rozpočtu uvolnilo půl miliónu korun pro 
nápady týneckých obyvatel. Navrhli jste tři 
projekty, které Vám představujeme dále v 
Týneckých listech. Vzhledem k tomu, že 
navržené projekty se vešly do zmiňované-
ho půl miliónu, dojde k realizaci všech tří. 
Pouze u projektu Psí škola bylo nutné najít 
nové působiště. Původně zamýšlená louka 
v Chrástu u kostela nevyhovovala míst-
ním obyvatelům. Proto se hledala nová 
místa. Více dodává starosta města Martin 
Kadrnožka:

„V pondělí 8. června proběhl kulatý stůl 
k tématu Psí škola. Setkali se u něj obyvatelé 
Farského vrchu a ulice Sadová, tedy zástupci 
předpokládaných náhradních míst za původně 
plánovanou louku u kostela v Chrástu nad Sá-
zavou. Vyslechli jsme názory všech stran a na-
konec došli k závěru, že nejlepší by bylo cvičák 
umístit mimo dosah obydlených částí města. 
K tomu se jako nejvhodnější řešení nabízí loka-
lita u čističky odpadních vod při hlavní silnici 
do Chrástu nebo areál chovatelů u městského 
úřadu. Iniciátorky projektu však zřízení psí-
ho cvičiště u čističky nevidí jako šťastné řešení. 
Z toho důvodu se rozhodly vyčkat, než bude do-
končena revitalizace území u teplárny, kde by 
v budoucnu psí škola mohla vzniknout. Do té 

doby plánují po dohodě s chovateli i nadále vy-
užívat jejich areál u úřadu.“

vOda
V souvislosti s participativním rozpočtem 

a projekty, které z něj vzešly, se lidé ptají, kdy 
se dočkají nejen dětského hřiště, psí školy, 
ale především vodovodu. Pro město je toto 
téma prioritou číslo jedna. Ač práce na jeho 
přípravě není zatím vidět, k závěru se třeba 
blíží příprava dokumentace pro územní roz-
hodnutí, jak Martin Kadrnožka Týneckým 
listům potvrdil:

„Jsme ve fázi, kdy máme téměř hotovou doku-
mentaci pro územní rozhodnutí. V Peceradech 
a Kostelci se začínají projednávat majetkové 
vztahy. To znamená, že vlastníci pozemku, 
přes které povede hlavní přivaděč vody, budou 
v průběhu měsíce požádáni o stanovisko. Pokud 
se vše podaří, na podzim by měla být kompletně 

připravená dokumentace k podání na stavební 
úřad. Následně by do Vánoc mohlo být vydáno 
územní rozhodnutí a do konce roku 2021 sta-
vební povolení. Pak přijde na řadu asi nejtěžší 
část, a to najít nejlepší řešení, jak tuto nesmír-
ně finančně náročnou akci zaplatit. V úvahu 
připadá spoluúčast státu ve formě dotace, spo-
luúčast města, kterou budeme financovat prav-
děpodobně úvěrem a spoluúčast občanů. Stavba 
takového rozsahu je totiž téměř nad finanční 
možnosti města i za spoluúčasti dotace. Tam 
budou muset zastupitelé říct, jak moc se chtějí 
zadlužit a zda do toho jdou.“

S vodou souvisí i další téma, a to je přípra-
va lokality Na Hlinkách k možné budoucí 
výstavbě. Nejprve je však nutné vyřešit její 
odvodnění.

„Na Hlinkách bychom rádi připravili její 
možnou zástavbu, ale zatím nemáme vyřešeno, 
kam odvádět dešťovou vodu z komunikací i bu-
doucích rodinných domů. Proto jsme požádali 
o dotaci na zpracování dokumentace, která nám 
na tuto otázku odpoví. Se žádostí jsme uspěli 
a studie by během podzimu měla být dokončená. 
Už teď víme, že v úvahu přicházejí dvě možná 
řešení. To první navrhuje vodu odvést do řeky. 
To druhé se jeví možná trochu zajímavěji, pro-
tože voda by zůstala v lokalitě. V návrhu je 
vytvoření vsakovacího poldru, tedy takového 
jezírka, kde budou kameny a rostliny. Pokud 
naprší, naplní se odvedenou vodou, v případě 
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sucha bude prázdné. Po dokončení studie za-
čneme pracovat na projektu,“ doplnil Martin 
Kadrnožka.

Protože vody alespoň v posledních letech 
není nikdy dost, i další projekt se jí týká. 
Město požádalo o dotaci na zpracování 
adaptační strategie na řešení správného na-
kládání s vodou na celém území Týnce. Jde 
o něco podobného jako v případě lokality 
Na Hlinkách, ale v mnohem větším rozsahu. 
Strategický dokument by nám měl poradit, 
jak má město na svém území nakládat nejen 
s povrchovou vodou jako je dešťovka, ale také 
jak se snažit zapojit šedou vodu, to znamená 
přečištěnou v čističkách, zpátky do koloběhu. 
Nyní čekáme, zda budeme se žádostí úspěšní. 
Pokud ano, následovat bude výběrové řízení 
na zpracovatele dokumentu.

náklÍ a OStatnÍ PlOchy
U vody ještě zůstaneme. Nádherná týnec-

ká lokalita v Náklí možná už brzy dostane 
zcela jinou podobu. Vzhledem k blízkosti 
řeky, rozsáhlým travnatým plochám i snadné 
dostupnosti týneckých občanů, by se v bu-
doucnu mohla stát místem pro aktivní trá-
vení volného času všech věkových kategorií. 
Martin Kadrnožka upřesnil, jaké má město 
a vlastníci pozemků plány:  

 „Chystáme se vyhlásit urbanistickou soutěž 
na využití tohoto celého území. Mělo by tam 
vzniknout koupaliště, sportoviště, ale nejen to. 
Přemýšlíme, jak zaintegrovat tábořiště, fotba-
listy a zbytek volné plochy. Co by tam vlastně 
mělo a mohlo být tak, aby území bylo využíváno 
jako sportoviště nebo jako občanská vybavenost. 
S vlastníky jsme se na všem podstatném shodli. 
Zpracování urbanistického návrhu bude trvat 
možná rok, rok a půl, než ho dokončíme. Poté 
budeme zpracovávat změny územního plánu, 

a pak teprve přijde na řadu samotná stavba. 
To znamená, že by mohla začít nejdříve za tři 
roky. Do té doby bude už minimálně rozhodnuto 
o tom, jak to bude s vodovodem. Zda na něj bu-
deme mít nebo ne.“ 

Dobrou zprávou je, že také probíhají úspěš-
ná jednání s potomky rodiny Janečkových. 
Město si vstřícného setkání zástupců rodiny 
váží a poděkování patří také panu Šanderovi, 
který má zásluhu na přátelské atmosféře prů-
běhu těchto jednání.

PenÍze v kOrOnavIrOvé krIzI
Město Týnec nad Sázavou přišlo díky ko-

ronavirové krizi zhruba o 20 procent svých 
příjmů. To v našem případě dělá 20 milionů 
korun. Vzhledem k tomu, že týnecký rozpo-
čet je zhruba 100 milionů korun ročně, jde 
o propad poměrně významný. 

„Provozní náklady se snažíme udržovat 
na minimální hranici, tak jak je to jenom mož-
né. Z toho však vyplývá, že se propad příjmů 
odrazí na údržbě městského majetku a investi-
cích. Byli jsme donuceni zastavit veškeré projek-
ty, které nejsou financovány z dotace nebo nejsou 
rozběhnuté. Každý rok jsme opravovali zhruba 
za 10 miliónů korun rozbité komunikace. Letos 
si můžeme dovolit opravit silnice řádově za po-
lovinu. To znamená, že většinu rekonstrukcí 
musíme odložit. Týká se to ulice 1. máje nebo 
U Janovického potoka. Ty měly přijít na řadu 

v letošním roce, stejně jako zateplení budovy 
základní umělecké školy. Ani ta se nového ka-
bátu nedočká. Původně zamýšlené financování 
pomocí dotace jsme vyloučili, protože by nás vy-
šlo moc draho. Náklady na zateplení z dotací by 
byly tak vysoké, že by ani nebyly návratné. Tak-
že jsme se rozhodli, že to zrealizujeme za své 
a v trochu menším rozsahu. Ale i tato akce je 
odložená,“ říká starosta.

Naopak pomocí dotací se nám daří rekon-
struovat ulici Na Potočině, připravujeme 
opravu chodníku v Podělusích a stavbu auto-
busové zastávky a kousku chodníku v Chrás-
tu u krhanického hřbitova.

POMOc Státu?
„Vnímám to tak, že jsme v současné situa-

ci dostali ránu do zad z ministerstva financí. 
To sice kompenzačním bonusem odpustilo část 
daní podnikatelům, což je samozřejmě správ-
né, ale tyto peníze nyní sebere obcím a nikoliv 
státu. To je pro nás další úbytek 5 miliónů ko-
run. Byť samozřejmě v médiích slyšíme, že to 
bude financováno nějakou samostatnou dotací. 
To je naprosto chybný systémový krok. Pokud 
dostaneme plošně všechny obce dotaci, tak nám 
vykompenzuje pokles příjmů. Na druhou stra-
nu pokud budou jenom posíleny národní do-
tační tituly, tak to znamená, že už nám někdo 
z ministerstva diktuje, co máme dělat, a ne to 
co opravdu potřebujeme dělat. My potřebujeme 
novou lávku na Brodce, potřebujeme vodovod 
do místních částí. To jsou věci, na které jsou 
dotace zpravidla přísně vázány takovými pod-
mínkami, jež jsou pro nás velmi těžko splnitel-
né. Navyšování národních či evropských titulů 
je prostě systémově špatně,“ vyjádřil rozhořčení 
nad současnou situaci starosta města Martin 
Kadrnožka.

lm

Městský úřad už pro veřejnost  
funguje v běžné úřední době. 
Přesto Vás prosíme, v zájmu  

ochrany Vašeho i našeho zdraví,  
o dodržování uvedených  

doporučení. 

Moc děkujeme

Provoz městského 
úřadu bez omezení PrOvOz MěStSkéhO úřadu

vážení spoluobčané:
►  upřednostňujte především telefonický  

či elektronický kontakt s úřadem 
►  v případě nutné osobní návštěvy  

vás žádáme o:
 • dezinfekci rukou
 •  používání ochranných prostředků dýchacích cest  

(nos, ústa)
 •  dodržování odstupu min. 2 metry  

(kde není bariéra) 
►  dokumenty předejte do podatelny městského úřadu
►  v případě pocitu onemocnění chřipkovou virózou  

odložte návštěvu úřadu
děkuJeMe váM

cOvId-19

2 m

www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni
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V současné době probíhá obnova místní komunikace Na Potočině 
v Chrástu nad Sázavou. Hotova by měla být do 24. července 2020. 
Silnice bude z asfaltového betonu s novými konstrukčními vrstvami 
Celkové náklady projektu jsou ve výši 2.044.088 Kč s DPH, dotace 
uhradí 1.214.528 Kč, město 829.560 Kč. Stavbu provádí vítěz výběro-
vého řízení BES s.r.o. Benešov. Projekt „Obnova MK38c – část I.“ je 
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj.

lm

Cílem projektu je vybudování dvou autobu-
sových zastávek (v každém směru po jedné) 
a navazujících bezbariérových chodníků po-
dél silnice II/106 v obci Chrást nad Sázavou 
včetně osvětleného přechodu pro chodce. 
Vítězná firma B E S s.r.o. Benešov stavbu 

dokončí do září 2020. Celkové náklady jsou 
ve výši 2.778.655,24 Kč s DPH, z toho dota-
ce z Integrovaného regionálního operačního 
programu činí 1.757.206,99 Kč, spoluúčast 
města je 1.021.448,25 Kč.

lm

rekonstrukce ulice na Potočině
Projekty

chrást nad Sázavou – autobusové zastávky podél silnice II/106

rozšíření a modernizace 
městského kamerového  
dohlížecího systému

660 LET  
OBCE PECERADY

sál peceradské hasičárny 

Výstava potrvá  
od 29. srpna do 5. září 2020

OTEVŘENO: So – Ne: 10 – 17 

Po – Pá: 14 - 17

Osadní výbor Pecerady,

v rámci oslav 660 let trvání obce,
Vás srdečně zve na výstavu

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

Akce je pořádána za finanční podpory 
města Týnec nad Sázavou 

a pod záštitou Středočeského kraje.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

29. srpna 2020 od 15:00

V průběhu výstavy se bude  
prodávat nové vydání knihy  

RYCHTA PECERADSKÁ

Ve spolupráci s Policií ČR bude zřízen hlavní uzlo-
vý bod na panelovém domě v Okružní 275, díky němuž 
dojde k propojení na městský úřad / městskou policii, 
na Obvodní oddělení Policie ČR Týnec nad Sázavou 
a na Obchodní dům Hruška. Modernizace se dočká také  
7 kamerových bodů včetně příslušenství a montáže. 
Na Obvodním oddělení Policie ČR Týnec nad Sázavou 
vznikne nové dohledové pracoviště, které bude sloužit 
k 24hodinovému monitoringu operátorem. Projekt by 
měl být dokončený do 30. listopadu 2020 a předpoklá-
dané náklady činí 780.135,40 Kč s DPH (644.740,00 Kč 
bez DPH), z toho dotace 350.000 Kč, spoluúčast města je 
430.135,40 Kč. Konečná cena bude stanovena na zákla-
dě výsledků výběrového řízení. Poskytovatelem dotace je 
Ministerstvo vnitra České republiky – Program prevence 
kriminality.

lm
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Rekonstrukce silnice do Chrástu, a dále přes křižovatku na Krhanice 
až do Prosečnice, začala 15. června. Končit by měla 19. prosince. Po-
dle informací Středočeského kraje, jako investora stavby, probíhá v šesti 
etapách.

Mapy a TerMíny eTap rekonsTrukCe: 

rekonstrukce silnice do chrástu začala

úsek 1: 15.06. - 21.07. 2020
úsek 5: 15.06. - 02.11. 2020

úsek 2: 22.07. - 26.09. 2020
úsek 5: 15.06. - 02.11. 2020

úsek 3: 27.09. - 11.11. 2020
úsek 6: 03.11. - 19.12. 2020

úsek 4: 12.11. - 19.12. 2020
úsek 6: 03.11. - 19.12. 2020

úsek 3: 27.09. - 11.11. 2020
úsek 5: 15.06. - 02.11. 2020

oBjíZdné Trasy
Po celou dobu uzavírky bude silnice neprůjezdná a řidiči musí volit objízdné 
trasy přes Lešany, Břežany, Podělusy a Týnec nebo na opačnou stranu přes 
Krhanice, Čakovice a Týnec. Protože se jedná o staveniště, za které zodpovídá 
zhotovitel, bude z bezpečnostních důvodů příjezd k nemovitostem přes stav-
bu zakázán. Dle zákona je zhotovitel povinen zajistit pouze přístup.

auToBusová doprava
V lokalitě nejede autobus, takže doprava je možná jen vlakem, případně au-
tobusem po objízdné trase.
Autobusová linka 452 je z důvodu rekonstrukce od 15. 6. do 2. 11. vedena 
odklonem přes Podělusy, Břežany a Lešany. Zrušeny jsou zastávky „Týnec n. 
Sáz., Sídliště”, „Týnec n. Sáz., Chrást”, „Krhanice, Žel.st.”, „Kamenný Pří-
voz, Kamenný Újezdec” a „Kamenný Přívoz, Žel.st.”. Linka PID 332 navíc 
provede obsluhu zastávky „Kamenný Přívoz, Žel.st.”. Jako náhradu za ne-
obsluhované úseky lze využít pravidelné spoje železniční linky S8.

svoZ odpadu
Svoz odpadu probíhá mezi 6:00 – 7:00 hod. Stavba vždy informuje o tom, 
zda je silnice pro svoz odpadu sjízdná. V případě, že ano, popeláři se do-
stanou k jednotlivým domům. Pokud to nebude možné, pracovníci stavby 
popelnice přistaví na okraj uzavírky, kde bude proveden svoz odpadu.

Česká pošTa
Česká pošta je o této uzavírce informována a doručování by mělo probíhat 
beze změn.
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Lenka Filipová
a smyčcový oktet Brno Strings  
pátek 6. 11. 2020 od 19 hodin

Společenské centrum Týnec

váS zve  
na podzimní koncerT

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

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

vstupné 400 kč

Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio záznam za účelem prezentace města. Data mohou být zveřejněna  
v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.
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Týnec nad Sázavou letos poprvé pro Vás - 
obyvatele města připravil participativní rozpo-
čet. V jeho rámci nabídl 500 tisíc korun na rea-
lizaci Vašich nápadů, které budou přínosem pro 
zkvalitnění života ve městě.

Sešly se čtyři zajímavé projekty, každý z úplně 
jiné oblasti. Jeden navrhovatel nakonec vzal svůj 
nápad zpět, tak se vybíralo ze tří následujících 
projektů.

První je určený především dětem. Mateřská 
školka navrhla kvetoucí a jedlou zahradu. Ta 
vznikne v jejím areálu, a promění tak přírodní 
zahradu na přírodní učebnu. Díky vybudování 
kvetoucí a jedlé zahrady se dětem přiblíží růst 
a zrání některých plodových rostlin. Dostanou 
možnost o rostliny pečovat a sledovat jak příro-
da pracuje. Tímto přirozeným způsobem získají 
pracovní návyky, mají možnost být u toho a vi-
dět tyto zázraky na vlastní oči. Formou hry se 

tak naučí ohleduplnému chování k živé přírodě.
Druhý nápad ocení milovníci psů. Psí škola 

v Týnci chybí, a díky přihlášenému projektu se 
jí dočkáme. Oplocený a profesionálně vybave-
ný obecní cvičák nabídne místo, kam mohou 
chovatelé zajít se svým psem a samostatně nebo 
pod dohledem certifikovaného trenéra provádět 
výcvik jeho poslušnosti. Informovanost majite-
lů, výcvik základní poslušnosti psa a jeho socia-
lizace přispívají ke klidné a bezpečné atmosféře 
ve městě, a také pomáhají minimalizovat zdra-
votní rizika.

Třetí nápad nás zavede do historie a k odkazu 
našich předků. Na starém týneckém hřbitově 
se nachází neogotická, léta neudržovaná hrob-
ka kdysi významné rodiny Micků. K hrobu se 
delší dobu nikdo nehlásí a hrobka chátrá. Proto 
se navrhovatel projektu rozhodl nad hrobem 
převzít záštitu a pravidelně se o něj starat, aby 
mohla být zachována památka na rodinu, jejíž 
člen byl prvním starostou Týnce.

Od 4. do 22. května jste hlasovali pro ná-
vrh, který Vás nejvíce oslovil. Vyhrála kvetou-
cí a jedlá zahrada, na druhém místě se umístil 
projekt Psí škola a třetí místo obsadila rekon-
strukce hrobky rodiny Micků. Všechny tři pro-
jekty dohromady se vešly do 500 tisíc korun, 
které město v rámci participativního rozpočtu 
uvolnilo. Dobrou zprávou tedy je, že nakonec 
dojde k realizaci všech tří nápadů, a to v pořadí 
dle umístění. U projektu Psí škola bylo nutné 
rozhodnout o jeho novém místě, protože pů-
vodně navržená lokalita na louce za kostelem 
v Chrástu není dle místních obyvatel k tomu-

to účelu vhodná. Proto jsme se 8. června sešli 
ve velké zasedací místnosti městského úřadu 
„u kulatého stolu“, a hledali nové umístění. 

„Jako nejvhodnější řešení se ukázalo umístit cvi-
čák mimo dosah obydlených částí města u čističky 
odpadních vod. To se ale navrhovatelkám projektu 
příliš nezamlouvalo, a proto se rozhodly vyčkat, 
než bude dokončena revitalizace území u teplár-
ny, kde by v budoucnu psí škola mohla vzniknout. 
Do té doby plánují po dohodě s chovateli i nadále 
využívat jejich areál u úřadu,“ upřesnil starosta 
města Martin Kadrnožka

Město Týnec nad sázavou děkuje všem, 
kteří se do prvního ročníku participativního 
rozpočtování zapojili a doufáme, že v příštím 
roce zase budete vymýšlet a plánovat a reali-
zovat další projekty, ze kterých budeme mít 
radost všichni.

lm

za půl milionu tři projekty

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



květen / červen  2020týnecké listy

8 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Projekt Dopravní hřiště v Týnci nad Sáza-
vou usiluje o podporu Středočeského kraje. 
Ten rozděluje mezi žadatele v rámci par-
ticipativního rozpočtu 50 milionů korun. 
Do soutěže se přihlásilo 126 žadatelů a Týnec 
nad Sázavou byl jedním z nich. Hlavním dů-
vodem je, že v současné době ve městě, které 
sportem přímo žije, nenajdete žádné podobné 
zařízení, a přitom na kole zdejší děti umí jez-
dit snad dřív než chodit. Každoroční doprav-
ní soutěž, kterou pro školáky pořádá týnecká 
městská policie, má vždy velkou účast, a to 
i přesto, že se odehrává na nevyhovující ploše 
parkoviště před městským úřadem.

Dopravní výchova dětí a mládeže má v sou-
časné době své nezastupitelné místo. Děti 
bohužel patří k nejohroženějším účastníkům 
silničního provozu. Na dopravním hřišti se 

tak budou moci zábavnou formou naučit pra-
vidlům bezpečného pohybu po komunika-
cích a zároveň dostanou možnost své znalosti 
a dovednosti bezpečně vyzkoušet.

Doufejme tedy, že budeme v žádosti úspěšní 
a už příští rok se v blízkosti školky a školy bu-
dou děti na svých strojích bezpečně prohánět 
po novém hřišti. To plánujeme nechat vyro-
bit z povrchu SmartSoft, který zajišťuje větší 
bezpečnost. Doplněno by mělo být několika 
herními prvky, jako je trampolína, twister, 
skákací panák a hra zrcadlo. Chybět samo-
zřejmě nebudou dopravní značky, semafory, 
přechody i parkoviště. Hřiště bude navíc ote-
vřeno i pro veřejnost, takže znalosti silničního 
provozu si zde bude moci vyzkoušet každý.

Jak jsme v hlasování dopadli, a zda se bude 
hřiště v našem městě z participativního roz-

počtu Středočeského kraje realizovat, bude-
me vědět až v době, kdy Týnecké listy budou 
ve Vašich schránkách. Sledujte proto naše 
webové stránky i zprávy mobilního rozhlasu, 
kde Vás budeme ihned po zveřejnění výsled-
ků informovat. Podrobné informace přinese-
me v dalším vydání.

lm

dopravní hřiště v týnci nad Sázavou 

Kde seženete pomoc, kde se najíte, kam 
k lékaři, kam zavolat. To vše se prostřednic-
tvím mobilního rozhlasu dozvíte. V rámci 
této služby jste prostřednictvím e-mailu či 
SMS zpráv informování o všem podstatném. 

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

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

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

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

funkce v aplikaci.

užItečné funkce aPlIkace  
MObIlnÍ rOzhlaS:
•  Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplika-

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

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

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

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

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

lm

Mobilní rozhlas informuje hned
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V posledních dnech se nad námi 
nebe konečně smilovalo a spustilo 
tolik potřebnou vláhu. Týnec roz-
kvetl a zazelenil se. Daří se staré 
i nové výsadbě. A té není zrovna 
málo. Na dopravním terminálu už 
rostou trvalky a okrasné traviny, 
které v budoucnu vytvoří krásný 
barevný koberec, tak jak ho známe 
z okružní křižovatky pod hotelem. 
Projektant sadových úprav Martin 
Adamíra dále navrhl prostor termi-
nálu doplnit i něžnými sakurami, 
takže v budoucnu půjde o opravdu 
hezké místo pro posezení v jejich 
stínu.

O týneckou zeleň se kromě technických služeb starají také zaměst-
nanci ČSOP Vlašim. Ti na novém hřbitově vysadili novou lípu jako 
náhradu za starý strom, který byl v havarijním stavu a musel se poká-
cet. Podobný osud měla i jabloň v zahradě základní školy v Benešovské 
ulici. Na jejím místě už ale hezky roste nová jablůňka. Ošetření proti 
houbové chorobě se dočkaly všechny hlohy v Týnci a proběhl postřik 
proti mšicím na všech ovocných stromech v areálu nové základní školy.

Péče o zeleň bude probíhat samozřejmě i v letních měsících. Kromě 
pravidelné zálivky a sekání trávníků Technickými službami Týnec, 
nám ČSOP Vlašim ošetří stromy, které potřebují nejnutnější péči. Pro-
vede zdravotní a výchovné řezy, půjde i o stabilizaci koruny, případně 
montáž dynamické vazby a nadále bude pokračovat kácení uschlých 
stromů. V Podělusích se dočká ošetření, a doufejme, že i záchrany, zlo-
mená vrba u rybníka. Pokud se to podaří, snad se za pár měsíců zase 
zdravě zazelená.

U hasičské zbrojnice ve Zbořeném Kostelci arboristé prořežou pře-
rostlou lípu a po ce-
lém městě zlikvidují 
přibližně 20 kusů pa-
řezů.

Na podzim na no-
vém hřbitově nově 
vysázených 75 tisů 
červených opticky od-
dělí prostor rozptylo-
vé loučky, a vytvoří tak 
potřebnou bariéru pro 
toto pietní místo.

Jílovská ulice se příští jaro rozvoní 30 šeříky, které pracovníci ČSOP 
v podzimních měsících vysází, stejně jako dalších 30 stromů v lokali-
tách Okružní, na novém hřbitově a u městského úřadu. 

Těší nás, že je naše město díky péči o stromy, keře i trávníky čím dál 
více zelenější. Děkujeme panu Adamírovi a ČSOP Vlašim za pomoc 
s obnovou zeleně a s ošetřením stromů. Děkujeme také Technickým 
službám Týnec za zajištění pravidelné zálivky pro novou výsadbu, 
za péči o travní porosty, záhony, keře a stromy. 

lm

zeleň města 

UKLIĎME  
NÁŠ TÝNEC

 

 

 
 

 

Více informací o městě naleznete  
na www.mestotynec.cz   
f tyneckevlneni

  
Ahoj, jmenuji  
se František 

a rád bych Vám ukázal  
naše zdravé město.

Akci Čistá řeka Sázava a Den Země zabránila pandemie koronaviru.  
My to ale nevzdáme a všem, kteří chtěli s úklidem pomoci, navrhujeme:

UKLIĎME TO SAMI
Je to jednoduché. Až půjdete třeba na procházku, vezměte s sebou 
i rukavice a pytel a naplňte ho odpadky, které najdete. Pokud se vám podaří 
během výletu naplnit více pytlů, odneste je k nejbližšímu kontejnerovému 
stání nebo nám místo vyfoťte a pošlete přes Mobilní rozhlas, případně 
e-mailem na vrbicka@mestotynec.cz. Zajistíme odvoz.

Ahoj, jmenuji 
se František

a rád bych Vám ukázal 
naše zdravé město.

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“
Více informací naleznete  
na www.mestotynec.cz   
f tyneckevlneni

rušení klidu 
Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na rušení nočního klidu 

a nedodržování stanoveného klidu o nedělích a svátcích, uvádíme 
pro připomenutí výňatek obecně závazné vyhlášky města Týnce nad 
Sázavou č. 3/2020 o regulaci hlučných činností a nočního klidu.  

Čl. 3 oMeZení ČInnosTí 
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pra-
covního klidu v době od 6:00 hodin do 09:00 hodin a od 12:00 hodin 
do 22:00 hodin veškerých prací a činností spojených s užíváním zařízení 
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, moto-
rových pil, křovinořezů apod. 

Čl. 4 doBa noČního klIdu 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. 

Pokud Vás v době vymezené vyhláškou obtěžuje hluk ve Vašem okolí, kontaktujte městskou policii  
- telefon  606 393 382, která zjedná nápravu. Je to nejrychlejší a nejefektivnější řešení.
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Pracovníci technických služeb se stále po-
týkají s hromadami nepořádku před sběrným 
dvorem i v okolí kontejnerových stání. Prosí 
všechny, kdo odkládají objemný a nebezpečný 
odpad vedle kontejneru, aby ho odnesli nebo 
odvezli do sběrného dvoru na Brodcích. Stejně 
už ho máte naložený, tak ho bezplatně můžete 
odevzdat o kousek dál. Popelářům to hodně 
komplikuje život, pokud je ještě po práci čeká 
další šichta v podobě úklidu naší nepořádnosti. 
Pro odpad se musí vracet, naložit ho, odvézt. 

Vezměte si, kolik takových kontejnerových 
stání po Týnci je. To se týká i velkých karto-
nů, které sice patří do kontejnerů na papír, 
ale sešlapané tak, aby se tam vešly. Další velký 
problém je dřevěný odpad a nábytek. Skládka 
Přibyšice velké kusy nechce odebírat, proto 
je zaměstnanci technických služeb musí řezat 
na malé části. Jenže nejsou lidé. Popeláře nikdo 
moc dělat nechce. Když to jen trochu půjde, 
rozřežte velký odpad sami. Jestli je to nad Vaše 
možnosti, v technických službách Vám s tím 
pomohou. Tato služba je ale zpoplatněna. 

Pokud Vás černé skládky, které hyzdí naše 
hezké město, trápí jako nás, můžete využít 
i Mobilní rozhlas a aplikaci Zmapujto. Pomo-
cí ní nahlásíte černé skládky, poničený maje-
tek, nesvítící lampu, výmol na silnici, ztrátu 
věcí, ale i zvířat. 

Poznámka redakce: Víte, že za znečišťování 
veřejných prostranství, což se týká i ukládá-
ní odpadu mimo určená místa, hrozí pokuta až 
20 000 Kč?  

lm

Odpad, odpad, odpad

Pokud Vám nebyla doručená složenka na platbu za psa nebo 
odpad, prosíme, kontaktujte podatelnu Městského úřadu v Týnci nad 

Sázavou. Složenka Vám bude znovu zaslaná. Děkujeme

Město Týnec nad Sázavou nabízí k pronájmu nebytový prostor v Be-
nešovské ulici, číslo popisné 13. Jde o prostor po opravně obuvi, který 
se nachází ve sníženém přízemí o rozloze 44,6 m2 + společné WC v pa-
tře. Prostor bude volný od 1. července 2020. Minimální nabízená částka 
za pronájem činí 513 Kč/m2/rok + inflační doložka. Bližší informace jsou 
zveřejněny na úřední desce městského úřadu.

lm

upozorněníPronájem nebytových prostor
Poplatek za psa,  
platba za odpady

Pondělí 08.00 – 11.00    
 12.00 – 14.00

úterý 08.00 – 11.00    
 12.00 – 16.30

Středa zavřeno   

čtvrtek 08.00 – 11.00    
 12.00 – 16.30

Pátek 08.00 – 11.00    
 12.00 – 14.00

Od května do října je sběrné  
místo otevřeno v sudý týden  
v sobotu od 2. 5. do 31. 10.  

od 9:00 do 12:00 hodin.

OtevÍracÍ dOba

ZALÉVÁNÍ 
ZELENĚ MĚSTA

požadavek: ŘP sk. B
pracovní doba 2x týdně od května do září

BLIŽŠÍ INFORMACE: Mgr. Ĺubica Jáglová
tel.: 317 701 238, mobil.: 725 561 470, e-mail: jaglova@tstynec.cz

PŘIJMOU BRIGÁDNÍKA NA

www.tstynec.cz

Městská policie v Týnci nad Sázavou nabízí obyvatelům  
města možnost zvýšeného dohledu nad vybranými  

budovami v době nepřítomnosti majitelů. 
Pokud například odjedete na dovolenou, strážníci budou  

v rámci své služby Váš dům kontrolovat a Vy se  
o případných problémech okamžitě dozvíte. 

Podrobné informace vám poskytne velitel Městské policie 
v Týnci nad Sázavou Tomáš Klenovec – telefon: 721 285 073.

Městská policie nabízí  
dohled nad domem
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Strážníky městské policie v jarních měsících 
hodně zaměstnávaly kontroly dodržování no-
šení roušek. Vyjížděli ke stovkám případů, kdy 
porušení nařízení hlásili lidé v ulicích. Naprostá 
většina obyvatel města roušky nosila. Zlomek 
případů, kdy rouška opravdu chyběla, strážníci 
vyřešili domluvou.

Dále asistovali zaměstnancům stavebního 
úřadu při šetření nedovolených stavebních prací 
na rodinném domě a řešili nedovolené přebý-
vání v městském bytě osobou, která zde nebyla 
hlášena. Ve dvou případech bylo nahlášeno pá-
lení větví a obtěžování sousedů silným kouřem. 

V osadě Čisté potoky také naháněli zaběhlou 
ovci a po městě tři psí útěkáře. Hlídce PČR 
Týnec pomáhali hledat ztracenou ženu ve špat-
ném zdravotním stavu, řešili opilce i nález ne-
vybuchlé munice vedle baru Neplecha. 

A pojďme dál. Čtyři rybáři na louce pod Zbo-
řeným Kostelcem parkovali tam, kde neměli, 
do Lidlu chodili mladí lidé v době vyhrazené 
pro seniory, řešení nepřehledné dopravní situace 
na parkovišti před prodejnou bylo také parke-
tou městské policie. 

Mezi další případy, které strážníky v dubnu 
zaměstnaly, patří rušení nočního klidu, soused-
ské spory v Peceradech, opilec ve sklepě, který 
na tom byla tak špatně, že ho odvezla záchranná 
služba i nález střelné zbraně v DPS, z níž se na-
konec vyklubala dětská pistolka. 

A výčet dubnových případů ještě nekončí. Pa-
tří do něj nahlášená nebezpečná práce na silnici 
a špatně označené místo za benzinovou pum-
pou, vykázání opilců z večerky u pošty nebo 
páchnoucí hnůj v Čakovicích u rybníka. 

Strážníky zaměstnalo i poškozené signali-
zační zařízení na železničním přejezdu v Týn-
ci, nedovolené parkování v lesíku Brdce i noví 
bezdomovci v kempu. 

Květen, co do počtu případů, za dubnem také 
nezůstal pozadu. Opět špatné parkování, opilci 
ležící na zemi i hlučící před večerkou, zaběh-
lí psi, ale i zapomenutá peněženka na střeše 
projíždějícího auta nebo nález batohu. Stráž-
níci řešili i vraky v ulicích, které se povedlo 

po domluvě s majiteli odstranit, zajistili likvi-
daci uhynulých srn. Přivoláni byli také k na-
padení agresivními psy, asistovali při kontrole 
bezdomovce v bunkru v Chářovicích a měli co 
do činění i s vandaly. Ti si dokazovali svou sílu 
a chytrost na dopravních značkách a popelni-
cích v osadě v Peceradech. Výsledkem jejich 
konání je zjištění, že vandalové jsou asi silnější 
než ty vyvrácené popelnice a značky, a co se týče 
inteligence, nejspíš je stav vyrovnaný - 0:0.

Klenovec Tomáš, vedoucí městské policie

Městská policie v dubnu a květnu

významný občan – nominace
Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany k podávání nominací na titul „výZnaMný oBČan TýnCe 

nad sáZavou“. Toto ocenění se letos bude udělovat již po devatenácté. Pokud tedy víte o někom, kdo se za-
sloužil o rozvoj města, významně ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do historie města svou prací, nominujte ho! 

své návrhy můžete zasílat na Městský úřad Týnec nad sázavou do pátku 21. srpna 2020, poté je rada města 
projedná a předloží ke schválení zastupitelstvu.

Ocenění „Významný občan“ se začalo udělovat poprvé v roce 2002. Prvním oceněným byl pan František Šípek. 
Tato slavnost se v našem městě postupně stala tradicí. Navrhovat může široká veřejnost, zájmové i společenské 
organizace. Návrh by měl obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí, nebo působil, odů-
vodnění návrhu a kontakt na navrhovatele.

Věříme, že spolu s Vámi, připravíme oceněným, jejich rodině a přátelům nevšední zážitek, na který budou rádi 
vzpomínat.

lm

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU VÁS ZVE NA 56. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU

v sobotu 12. září 2020
Přes čtyři zámky

START:  BISPORT 7:00 – 10:00 hodin      CÍL: BISPORT do 19:00 hodin     TRASY:  8, 17, 24, 35, 50 km
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Mudr. Marta hudecová – zubní lékař 
317 701 235, 728 516 663

Mudr. dagmar Bumbálková – zubní lékař 
317 701 606  

Mudr. František kroužek – gynekologie 
602 211 403  

Mudr. antonín obr  – gynekologie 
317 701 537 
www.vysetreniplodu.cz

Mudr. jana Mravcová – ušní, nosní, krční  
317 701 688

Mudr. josef Fuchs – oční lékař 
317 701 240, 603 155 056

Mudr. josef Zemánek – dětský lékař 
317 701 234, 602 315 543 
www.detskylekar.com

Mudr. vlasta hvězdová – dětská lékařka 
317 701 080

Mudr. erika paroulková – dětská lékařka 
315 559 528, 777 859 495

Mudr. Tomáš Macháček – praktický lékař 
317 704 758

Mudr. Miloslava Fumferová  
– praktická lékařka 
317 701 232

Mudr. alice Čečilová – praktická lékařka 
317 701 633

vraťte se k lékařům – nezanedbávejte prevenci

Koronavirová epidemie vyhnala lidi z ordi-
nací lékařů. Nyní se situace výrazně zklidnila 
a zdravotníci pacienty nabádají, aby neodklá-
dali preventivní prohlídky. Následky by mohly 
být mnohem nebezpečnější než nákaza koro-
navirem. Podle lékařů například stačí odložit 
o pár týdnů kontrolu vysokého krevního tla-
ku, a už to může mít velký a mnohdy i neod-
vratitelný dopad. Stejné je to třeba i při zane-
dbání pravidelné kontroly na gynekologii.

K tomu, aby se lidé opět začali do ordinací 
vracet, vyzývá i ministerstvo. „To, co dnes cítí-
me, je, že se nám může v nějakém odstupu, ze-
jména u těch onkologických onemocnění, projevit, 
že lidé budou přicházet se zanedbanými přípa-
dy,“ myslí si náměstkyně ministra zdravotnic-
tví Alena Šteflová. Zdravotnická zařízení jsou 
podle resortu na návrat lidí do čekáren a ordi-
nací připravená. 

V Týnci nad Sázavou lékařka MUDr. Ali-
ce Čečilová ordinuje bez omezení a změny 
ordinační doby. To znamená v pondělí, úte-
rý a středu od 7 do 13.30., ve čtvrtek od 12 
do 18 a v pátek od 7 do 13 hodin. Je však 

nutné, aby pacient vždy před návštěvou léka-
ře, a to včetně odběrů krve, očkování, apod., 
do ordinace zavolal – tel. číslo 317 701 633, 
případně zvolil kontakt mailem – simonova.
alice@seznam.cz, a objednal se na určitou 
dobu. Bez toho není možné pacienty k ošet-
ření přijmout. „Je to prevence přenosu infekčních 
chorob z jednoho pacienta na druhého, a také 
součást ochrany personálu. Je nutné, aby si paci-
enti uvědomili, že je zapotřebí předcházet všem 
infekčním nemocem, nejen aktuálnímu covidu 
19,“ upřesnila MUDr. Alice Čečilová.

Lékařka MUDr. Miroslava Fumferová ordi-
nuje také podle běžné ordinační doby. v pon-
dělí, úterý a čtvrtek od 7.15 do 13 hodin, 
ve středu od 7.30 do 11.30 a následně od 14 
do 18 hodin, v pátek od 7.15 do 12 hodin. 
Lékařka doplňuje: „Je ovšem nutné se objed-
návat na telefonní číslo 317 701 232. V čekárně 
mohou být nejvýše dva pacienti. I předepsání re-
ceptu je návštěva ordinace!“

Zubní lékařka MUDr. Marta Hudecová také 
ordinuje podle běžných ordinačních hodin. 
Týneckým listům řekla: „Moje ordinační doba 
je už stejná jako v době před epidemií. Pouze pa-
cienti s bolestivými případy se nemohou nekont-
rolovatelně shromažďovat v naší společné čekárně 
mezi 8 a 9 hodinou jako to bylo dříve. Po telefo-
nické domluvě na čísle 317 701 235, případně 
zanechání vzkazu na záznamníku, domluvíme 
přesný den a hodinu, kdy mohou přijít.“

Většina týneckých lékařů zvolila podobný 
režim. Jejich vyjádření však do doby uzávěrky 
Týneckých listů redakce neobdržela. 

lm

vzpomínka na vzácného člověka
Čtvrtého dubna by oslavil 95. narozeniny 

nestor všech týneckých spolků a organizací – 
pan Jiří Borovička.

Měla jsem to štěstí, že jsem ho poznala 
a dodnes čerpám z jeho moudra a zkuše-
ností. Od pana Borovičky například vím, že 
v Týnci nemohlo být za totality vybudováno 
chybějící náměstí, neboť by se mohlo stát 
místem shromažďování nežádoucích živlů.

Přítel Borovička byl známý zahrádkář 
a dlouholetý člen zahrádkářského spolku. 
Až do posledních dnů svého života se zají-
mal o týneckou zeleň. Na jednom setkání se 
zahradními architekty, kteří občanům před-
stavovali, jak bude vypadat budoucí tzv. bez-
údržbová zeleň, vystoupil a řekl památnou 
větu: „Bezúdržbová zeleň neexistuje“.

Jeho slova mi stále přicházejí na mysl 
i v současnosti. S měsícem májem lidé vyhle-
dávají třešně, aby se pod nimi mohli podle 
staré tradice políbit. Zašla jsem se za třešně-
mi podívat do Sadovky, což je prostor podél 
trati naproti bývalému Metazu.

Před dvěma léty byla tato plocha rekulti-
vována. Staré třešně byly ošetřeny, některé 
z nich vykáceny a bylo vysazeno mnoho no-
vých stromů. Jaké však bylo moje překvapení, 
když jsem napočítala osmnáct zcela uschlých 
třešní z této nové výsadby.

Opět se ukázalo, že pan Borovička měl 
pravdu, že bezúdržbová zeleň vlastně nee-
xistuje. Přihlédneme-li k finanční částce cca 
1500 Kč za jeden strom, dostaneme se k do-
cela zajímavým číslům, a to nejsou jediné 
uschlé stromy z nových výsadeb na území 
Týnce.

Na druhou stranu by pan Borovička mohl 
mít radost z pěkně osázeného kruhového ob-
jezdu pod kulturním centrem, kde postupně 
rozkvétají narcisy, modré anemonky, česne-
ky obří, fialové mexické kopřivy a vegetaci 
ukončují rozevláté kavyly. Zajímavě je též 
upraven prostor před bývalým Bílým domem 
neboli ředitelskou budovou dřívějšího Meta-
zu. Zde mezi kameny z lomu Bělice se poros-
ty proměňují spolu s roční dobou. Nejdříve 

vykvétají střemchy, narcisy a nakonec třa-
patky a růže. Pan Borovička by nepochybně 
pochválil také malé náměstíčko s plastikou 
motocyklu na protější straně silnice. Zde by 
zřejmě doporučil oživení barevnou mobilní 
zelení, ta by však vyžadovala pravidelné ošet-
řování.

Pane Borovičko, měl jste pravdu: Bezúdrž-
bová zeleň opravdu neexistuje!

Eva Vyskočilová
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Ocenění Blanic-
ký rytíř v roce 2020 
získaly tři nové 
osobnosti, které se 
významně zasloužily 
o ochranu a rozvoj 
přírodního a kultur-
ního dědictví Pod-
blanicka. Jsou jimi 

Ladislav Žížala z Týnce nad Sázavou, Věra Čihá-
ková z Prahy a ze Zahrádky a Jiří Maršíček z Vo-
tic. Ocenění udělují třem navrženým kandidátům 
zástupci neziskových organizací Podblanicka. 
V letošním roce porota vybírala z třiceti osmi no-
minací.

Pan Ladislav Žížala ocenění získal za celoživotní 
dílo, zejména za dokumentaci a interpretaci kul-
turního dědictví Týnecka.

Ladislav Žížala se narodil 4. listopadu 1929 
ve Skalici u Benešova. Po studiích pracoval v Pra-
ze, v podniku zahraničního obchodu Skloexport. 
Po vojenské službě u Pomocných technických 
praporů se vrátil do Prahy a po dalším roce se 
stěhoval s manželkou a malým synem do Týnce 
nad Sázavou. Zaměstnání našel v brodecké Jawě, 
kde si v uvolněnějších politických poměrech v lé-

tech 1961–1966 mohl doplnit vzdělání dálkovým 
studiem na Vysoké škole ekonomické. Ladislav 
Žížala byl od svých mladých let aktivní v kultur-
ním životě. V podstatě od dětství byl ochotnickým 
hercem a herectví zůstal věrný i v době, kdy byl 
u PTP a aktivní byl i v týneckém Ochotnickém 
spolku.

Od dětství bylo jeho koníčkem malování. Na be-
nešovském gymnáziu se stal uznávaným kreslířem 
a výtvarné vzdělání na sklářské škole značně roz-
šířilo jeho dovednosti. Založil dnes již padesáti-
letou tradici výstav malířů Týnecka - Týneckého 
bienále, kterého se sám také aktivně účastnil. Své 
vášni pro kreslení a malbu se věnuje i v důchodo-
vém věku. Od 90. let se angažuje ve Vlastivědném 
spolku Týnce nad Sázavou. Má rozsáhlý kulturní 
a historický přehled o lokálních reáliích. Svých 
znalostí využil při psaní knihy Týnec nad Sázavou, 
k historickým kořenům města, kde se stal jedním 
z jejich editorů a velkou část sám sepsal. Kniha vy-
šla v roce 2006. Rovněž se podílel na jejím druhém 
doplněném vydání, které vyšlo v roce 2018. Kniha 
je doplněna jeho několika akvarely a perokresba-
mi s motivy z Týnce a jeho osad. Dále je autorem 
mnoha článků, které vyšly v Týneckých listech 
nebo Benešovském deníku. V nich přibližuje ži-

vot významných i často zapomínaných osobností 
regionu. Benešovský deník otiskl na pokračování 
jeho vyprávění o studiu na benešovském gymná-
ziu v době protektorátu. Zpracoval řadu dalších 
témat: o živnostnících a obchodech, průmyslových 
podnicích, o zemědělství, týneckých malířích, byly 
to i články o týneckých vilách z období před po-
slední válkou. Pro pomník padlých vypracoval 
seznam válečných obětí. Spolupracoval na řadě 
informačních a propagačních materiálech, kde 
dokázal spojit své znalosti s malířstvím a namalo-
val řadu pohledových plánků, jako propagace měst 
Týnce nad Sázavou a Netvořic. V rámci přednáš-
kových cyklů Vlastivědného klubu přednášel mj. 
o životě v Jawě.

V devadesátých letech měl výrazný podíl na do-
končení opravy budovy týneckého městského 
muzea, jeho vybavení novým mobiliářem, novými 
exponáty a po dlouhých deseti letech jeho opětov-
ném otevření v roce 1996. Pomáhal i s kulturní 
činností muzea.

Ladislav Žížala i ve svém vysokém věku zůstává 
nadále velmi aktivním a jeho nezdolný optimis-
mus a pozitivní přístup k životu je velkou inspirací 
pro mnoho lidí.

lm

blanický rytíř je z týnce

Slavnostní udělování ocenění Blanický ry-
tíř, které tradičně probíhá ve Vlašimi na Velký 
pátek, se nemohlo vzhledem k vyhlášenému 
nouzovému stavu uskutečnit. Město Týnec nad 
Sázavou je však na svého obyvatele, pana Ladi-
slava Žížalu, velmi hrdé, a proto jsme mu podě-
kování a gratulaci předali po uvolnění vládních 
opatření při jeho osobní návštěvě. Zároveň jsme 
ho požádali, aby nám o svém bohatém životě vy-
právěl. Přepis rozhovoru si nyní můžete přečíst.

Pane Žížalo, můžete se tedy vrátit na samý začá-
tek Vašeho života, do Skalice. Je už jen málo pamět-
níků, kteří tu dobu zažili. Jak to tehdy bylo?

Já jsem se narodil pár let po první světové 
válce. V roce 1929. Maminka zůstala se mnou 
sama, když mi byly dva roky. Táta zemřel. Měli 
jsme hospodářství, 24 hektarů, ty potřebova-
ly hospodáře. Tak se maminka znovu vdala. 
A ani nemusela měnit jméno. Můj druhý táta se 
jmenoval zase Žížala. Teprve mnohem později  
jsem zjistil  z rodokmenu rodu Žížalů (od roku 
1600), že předkové obou mých otců pocházeli 

ze stejného rodu z prvé hospodářské usedlosti 
ve Skalici čp. 1. Ve Skalici jsem prožil celé mlá-
dí, až do těch 18 let, kdy jsem dokončil benešov-
ské gymnázium. Zažil jsem tam první republi-
ku. Z té doby se mi vybavuje vzpomínka, když 
zemřel prezident Masaryk. V rozhlase volali, ať 
už se s ním lidé nejezdí do Prahy rozloučit, že 
jsou plné hotely a lidé spí i v průjezdech domů.

Ve Skalici jste také poprvé přičichl k divadlu, které 
je Vaší téměř celoživotní láskou

Moje maminka mě k tomu přivedla. Pocháze-
la z Čeňovic a chodila do školy v Teplýšovicích. 
Uměla výborně počty a hlavně zpívala. Třeba 
i árie z Rusalky. Vedl je k tomu jejich učitel. 
Dobrý učitel opravdu dokáže hodně. Ve Skalici 
jsme tedy začali hrát divadlo. Celou režii vedl 
jeden tesař, který byl nadšený divadelník, ama-
tér. Já hrál první roli, když jsem chodil do druhé 
třídy obecné školy. Byl to trpaslík. Maminka pak 
říkala: „Ládíku hrál jsi to dobře, ženský říkaly, jak 
jsi se jim líbil.“ A tak jsem začal hrát. Měli jsme 
vynikající masky. Líčil nás maskér státního fil-
mu, který se do Skalice přiženil. Sice jsme hráli 
hrozně, ale masky jsme měli jako z Barrandova.

Do školy jste chodil v Benešově …
Ano, do úplně nové Masarykovy školy. Ta pro 

mě byla velkým překvapením. Já byl kluk z ves-
nice. Louky, lesy, ze spaní mě budil akorát tak 
sýček. A z té nové, krásné školy jsem byl úplně 
vykulený. Měla velké učebny, sklápěcí lavice, 
na chodbách pítka, moderní tělocvičnu. Vyba-
vuji si vzpomínku na našeho učitele, pana Vojtu. 

To byl legionář, 
národovec, který 
si zakládal na tom, 
že pomohli Masa-
rykovi vybudovat 
republiku. Vyprá-
věl nám, jak bojo-
vali na Sibiři proti 
Rusům. Každého 
7. března sundal 
ze zdi obraz Ma-
saryka, dal ho na stůl, k němu do vázy kytku 
a povídal nám o jeho životě.

Pak přišla válka…
„Jde sem německá návštěva,“ řekl nám ředitel 

školy. Pamatuji si příchod Němců do Benešo-
va, to mám jako film. Když jsem šel přes ulici, 
nemohl jsem přejít, protože německé kolony 
najížděly na benešovské náměstí. Změnilo se 
všechno. Učení bylo úplně jiné. Zrovna nedáv-
no jsem si to znovu připomněl, když paní Jíl-
ková v televizi vyvolávala, jak a kdo nahradí ten 
tříměsíční výpadek v učivu. Proboha, od roku 
1939 do roku 1945 jsme měli úplně pokřivenou 
výuku. Neměli jsme moc hodin češtiny, ale o to 
více bylo němčiny. Matematika, zeměpis, i to se 
učilo německy. Kantoři sice uměli ten jazyk hůř 
než my, ale učit se to muselo. Třeba český děje-
pis nebyl vůbec. Skončili jsme v roce 1945 napůl 
vzdělaní, a v některých věcech úplně neznalci. 
Nevěděli jsme nic o Americe, o východní Ev-
ropě, o Dálném Východě, Tak jsem si říkal, jak 

Staré vzpomínky v hlavě zůstávají
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jsme vlastně mohli ten výpadek šesti let dohnat, 
když tady paní Jílková se bojí o tři měsíce.

To už jste byl na gymnáziu a vzhledem k Vašim 
znalostem je zřejmé, že se Vám ten šestiletý výpadek 
dohnat rozhodně podařilo …

Do dneška vzpomínám na kantorku češtiny, 
profesorku Šístkovou. Maturovali jsme v roce 
1948. Ona přišla a řekla: „Já se Vám omlouvám, 
ale nebudeme tolik probírat literaturu. Ono nebude 
příliš vadit, když nebudete všechno vědět o světo-
vých básnicích. Musíte ale umět česky.“ A před-
stavte si, během tří měsíců jsme zopakovali 
celou gramatiku od vybraných slov až po čárky 
v souvětí. Do dneška z toho žiju. A matika to 
samé. Profesor Procházka to najednou do nás 
začal hustit, rovnou vysokoškolskou matema-
tiku. Probírali jsme integrály, derivace. Tedy 
vlastně to, co já až pak studoval na vysoké škole 
ekonomické. A ještě něco. V hlavě mi zůstala 
němčina a já jsem celý život z té protektorát-
ní němčiny těžil. Také je zajímavé, že nás bylo 
ve třídě na gymnáziu padesát. Představte si, pa-
desát dětí!  A zvládli jsme to!  Bez psychologů 
a pomocných asistentů. 

Gymnázium jste zdárně dokončil a pak jste se šel 
učit na skláře do Železného Brodu. Proč? 

Na gymnáziu mně celkem dobře šla a bavila 
matika. Lákaly mě technické věci, chtěl jsem 
třeba stavět moderní domy. Hodně se mi líbila 
ta brněnská vila. Jenže na vysokou jsem kvů-
li původu ze sedlácké rodiny nemohl, bylo to 
v roce 1948. Protože jsem dobře kreslil, profe-
sor mi doporučil něco uměleckého. Padla volba 
na sklářskou školu v Železném Brodu. A nikdy 
jsem toho nelitoval. Byly to hezké roky. Maloval 
jsem, užíval studentského života a hrál divadlo. 
Dokonce do školy jednou přijela návštěva z mi-
nisterstva, pan profesor Matějíček. A odvezl 
si mojí vázu, kterou pak ministerstvo darovalo 
prezidentu Gottwaldovi. Byly na ní vyleptané 
obrázky od nás ze Skalice. Já si říkal: „No pro-
boha.“ 

Další škola Vám předala poslední vysvědčení a Vy 
jste za prvním zaměstnáním zamířil do Prahy…

 Na výstupním vysvědčení ze sklářské školy 
bylo napsáno, že mě opravňuje k založení sou-
kromé firmy a podnikání. Jenže v té době už 
bylo všechno znárodněné. Tak jsem nic neza-

ložil a šel hledat místo 
do Prahy. Jak došla při 
pohovoru řeč na pů-
vod, tím to skončilo. Až 
ve Skloexportu na Vác-
lavském náměstí po-
třebovali skláře, tak mě 
vzali. V podstatě jsem 
prodával a nakupoval 
sklo sklárny Kavalier. To 
už jsem byl ženatý. Man-
želku jsem poznal, když 
byla na brigádě s mou 

sestřenicí u nás na poli. Pořád se mi pletly před 
traktor se samovazačem do cesty a  já se na ně 
zlobil tak moc, až jsem si jí nakonec vzal. Tři 
roky jsme bydleli v podnájmu v ulici V Holešo-
vičkách. Manželka byla vrchní sestrou v nemoc-
nici. Pak jsem šel na dva roky na vojnu k PTP. 
Pracoval jsem v dole, dobýval uhlí, stavěl roz-
vodnu. A hráli jsme divadlo. Holky ze zdravotní 
školy nám dělaly herečky. Dokonce i taneční 
soubor jsme měli. Takoví černí baroni jsme byli. 
Ten film je docela pravdivý.

Po vojně jste už zamířil do Týnce …
Nejprve jsem se vrátil zpátky do Prahy, 

do Skloexportu. Pak se nám narodil syn. Man-
želčini rodiče žili v Týnci a zařídili nám tady 
bydlení. Já nastoupil do Jawy. Ve stejnou dobu 
přišel i ředitel Hvězda, chytrý a vzdělaný chlap. 
Tím, že jsme nastoupili stejně, tak nám obě-
ma vadily ty nedokončené motorky, které tam 
byly. Domy po vojácích v Bukovanech byly plné 
motocyklů, které neměly přední kola. Muselo 
se vyrábět, plnit plány, ale kola nebyla. Tak se 
to všechno začalo dávat dohromady.  Pak jsem 
i v Týnci začal hrát divadlo a vydržel u toho 
po dlouhé roky. Hráli jsme s Otou Hadačem, 
s Jirkou Borovičkou… Byli jsme tak dobří, že se 
na nás jezdili dívat i slavní ochotníci z Bystřice.

S Jawou to moc dobře nevypadalo …
Antonín Kapek, tehdejší předseda pražské ko-

munistické partaje, miloval ČKD, dlouhé roky 
tam pracoval. Rozhodl se, že v Praze je místo 
právě jen pro ČKD a ostatní firmy vyháněl. Po-
tkalo to i Jawu. To, co měl Janeček pohromadě 
pod jedním vlastníkem, tak tihle vládní činite-
lé zcela roztříštili. Motory strčili do Budějovic, 
přední vidlice do Březnice, pérování na sever. 
Na Jawu zůstaly plechy a rám, a pak montáž kol.

Dělal jsem nákupčího, což byla hrozná práce. 

Zboží se nenakupovalo, dobývalo se od partne-
rů. Neexistovala nabídka, protože nic nebylo. 
My jsme něco vyrobili, ale nemohli jsme to jako 
fabrika prodat. Tady existovala pro tuzemsko 
Mototechna a pro zahraničí Motokov. Janeček 
to všechno řešil sám. Ten měl svoje prodejní od-
dělení a všechno fungovalo. Po něm se to všech-
no roztrhalo.

Byly ale i dobré věci. Díky klukovi z vedlejší 
vesnice, Kladiva se jmenoval  a byl  kulturním 
referentem  okresního výboru strany, mi oni dali 
svolení vystudovat vysokou školu ekonomickou. 
Zasloužil se o to nejvíce ředitel Jawy Hvězda, 
který se za mě přimluvil. Toho později z Jawy 
odstavili. Našel si ale krásnou práci, jak vždycky 
říkal. Dělal šéfa investičního oddělení Moto-
techny.  Jenže Mototechna nic nestavěla. A on 
mi povídal: „Ladislave, to je život jako v ráji.“

V roce 1983 jsem dokončil kandidaturu na vy-
soké škole, a se ženou jsme moskvičem odjeli 
za prací do Moskvy. Žili jsme tam 5 let. Pak 
jsem se vrátil do Jawy. 

Pak přišel rok 89 …
Začal jsem pracovat v ODS, protože jsem věřil 

Klausovi. Do Týnce přijel i Zeman. Kluk jedi-
náček s umíněnou povahou. Ani se moc nezmě-
nil. Pak jsme postavili první kandidátku, kterou 
už vedl Zdeněk Březina. Ten byl zatím nejdéle 
sloužícím starostou města. On přišel s tím ná-
padem udělat knihu o Týnci. Tam jsem poprvé 
začal používat počítač, do té doby jsem pracoval 
na psacím stroji. Zajímavé bylo shánění mate-
riálu pro knihu. Třeba válečné a poválečné roky 
mi pomohly dát dohromady bohužel většinou 
už vdovy, které velmi ochotně poskytly dobové 
fotografie, dopisy, apod. A založili jsme vlasti-
vědný klub.

A současnost, pane Žížalo?
Pořád maluji. Teď po dobu koronaviru jsem 

musel být doma, dcera mi nedovolila jít ven. Tak 
jsem dopoledne vařil a odpoledne maloval. Na-
maloval jsem dvacet perokreseb, míst z Týnecka, 
která si pamatuji, ale už nejsou. Maluji volněji 
a baví mě to. Snad je to i vidět, protože dcera 
mi obrazy pochválila. Tak to mě těší. A děti, 
vnoučata, pravnoučata. Těch mám dokonce de-
vět. Dělají práci, která je těší, a jsou v ní úspěšní. 
Na ně jsem hrdý.

Pane Žížalo, moc děkuji za rozhovor. Pro mne 
bylo velkou radostí naše dnešní setkání a Vaše vy-
právění. S jakou nesmírnou lehkostí a pokorou 
dokážete mluvit i o těžkých věcech, jako by vlastně 
o nic nešlo. Přitom Váš život nebyl vůbec jednodu-
chý. Jste velkou inspirací pro naši generaci, která 
sebemenší problém považuje za ten největší. Děkuji

A prý je to jenom pověst …
„Blaničtí rytíři nad vší pochybnost existují a do-

konce se pohybují mezi námi. Jsou nenápadní, 
skromní, nehluční a nekonečně pracovití…"

lm
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PrO StrávnÍky – Prvňáčky PrO škOlnÍ rOk 2020/2021

Úřední dny v šj komenského ulici:
26. 8. 2020 Středa   8.00 –14.00
27. 8. 2020 Čtvrtek 10.00–16.00

přihlášku ke stravování pro nové strávníky naleznete na www.sjtynec.cz

1)  vyplnit přihlášku na webových stránkách a odeslat  
(přihláška je platná od 1. do 9. třídy), přihlášku můžete vyplnit i přímo ve školní jídelně

2)  úředních dnech si zakoupíte čip za 135 kč a zaplatíte v hotovosti stravné na září 2020 
čipy přehraji i použité po sourozencích nebo kamarádech

3)   systém plateb stravného 
•  souhlas s inkasem, číslo účtu ŠJ 100003401/0800, variabilní symbol nezadávat,  

limit 1000 Kč, zadat na dobu neurčitou (1.platba na září v hotovosti, dále bude inkaso  
strženo 20. 9. na měsíc říjen.

 Kopii inkasa přinést do kanceláře ŠJ. Dvě a více dětí – navýšit pouze limit bez variabilního symbolu.
 •  trvalý příkaz, číslo účtu 100003401/0800, variabilní symbol je k dispozici v kanceláři ŠJ,  

k 20.v měsíci, částka 700 Kč.

Doporučujeme zvolit platbu inkasem (o stržení částky se postaráme za Vás, platíte částku za skutečně projedené obědy)

1. září 2020 bude již oběd připraven od 9 hodin, rádi bychom přivítali i rodiče prvňáčků.

InfOrMace ze škOlnÍ JÍdelny PrO všechny žáky 

1. 9. 2020 je oběd pro žáky přihlášen. Odhlášky přes internet je možno do 28. 8. 2020, 1. 9. nebude možnost oběd telefonicky zrušit.

Obědy budou vydávány od 10.30 hod. do 12 hod.

První inkasní stržení proběhne již 20. 8. pro obědy na září.

Platba trvalým příkazem – částku 700 Kč je nutné zaslat na číslo účtu 100003401/0800,  
v.s. zůstává dne 20. 8. 2020 na stravu na měsíc září, následně 20. 9. na měsíc říjen.

Přeplatky za stravu za školní rok 2019/2020 budou vráceny na váš účet do 15. 7. 2020.
                                                               
Stravu dospělých strávníků budeme řešit v měsíci září – dle kapacity ŠJ.

otevírací doba šj pro výdej obědů 1. září 2020
09.00 – 10.00 – prvňáčci 
10.00 – 12.00 – ostatní žáci a pedagogický sbor

veškeré informace budou také vyvěšeny na obou školních jídelnách
a na webových stránkách školní jídelny www.sjtynec.cz.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců školní jídelny.
                                                                   

 Malinová Jana, ředitelka ŠJ

Informace ze školní jídelny 

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Jaroslavě Kuchtové a paní Daniele Kuchtové za velikou pomoc, kterou nám prokázaly.

Děkuji Ivana Müllerová, Týnec 352

Poděkování
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Na začátku března jsme se na kroužcích v Mo-
týlku bavily s maminkami o nastávající situaci 
ve světě a nikdo nic nevěděl a názory nás všech 
byly roztříštěné. Částečně jsme se bály, částečně 
zlehčovaly a někdy obojí najednou.

V úterý 10. března proběhlo poslední před-
koronavirové Hračkování -Výlet do Karkulčina 
háje, a hned ten den začala platit první velká 
opatření proti šíření koronaviru. 

Rozhodly jsme se, že Motýlek také uzavřeme, 
ačkoli nám nikdo žádný pokyn nedal a jiná ma-
teřská centra fungovala dál. Přeci jen se nachází-
me v domě, kde žijí senioři.

Další týden se uzavřely i školy a začal platit 
zákaz vycházení.

Asi 14 dní jsme se s nastalou situací vyrovná-
valy - ostatně jako každý v ČR. Pak začala mít 
Katka Pikousová nápady :).  A vůbec nebyly 
špatné. Jeden z nich jsme zrealizovaly. A na za-
čátku dubna jsme vyhlásily  Výtvarnou soutěž 
KARANTÉNA.

Po čtyři týdny jsme vždy zadaly téma a děti 
tvořily.

Rodiče jejich díla házeli do připravené krabice 
před Městským úřadem, odkud jsme je vyzvedá-
valy my z Motýlku a zveřejnily je na Facebooku.
Témata byla:
VELIKONOCE
CO DĚLÁM DOMA V KARANTÉNĚ 
TVOŘENÍ Z KVĚTIN
ČARODĚJNICE

Děti měly slíbeno, že po uvolnění opatření do-
stanou za své tvoření odměnu. A to se opravdu 
stalo 27. května. 

V Motýlku proběhlo předání cen a mohli jste 
si tam ta výtvarná díla prohlédnout naživo.

Na začátku května se některé zákazy zrušily, 
a tak začal Motýlek opět lehounce fungovat as-

poň venku. Přísně jsme dodržovaly hygienická 
opatření, desinfekcí jsme kropily sebe, kočárky 
a pomalu i louku, na které jsme se scházely.

Proběhly venkovní herny - Zdravověda, Mi-
miklub, Herna v lese i Zpívánky na louce.

A od 25. května se svět pomalounku začal vra-
cet do normálu a stejně tak i herny uvnitř v Mo-
týlku.

Děti se nemohly nabažit společnosti ostatních 
dětí a hraček. A maminky jakbysmet. Znovu jsme 
začali trénovat potřebné sociální dovednosti.

Koronavirová karanténa zamezila tradičním 
událostem a festival pro rodiny S lehkostí mo-
týlka se bude konat až na jaře 2021. Ale některé 
menší akce, jako Bojovku na týneckém hradě, 
Bazárek a Pohádkový les, máme připravené 
a snad při vydání Týneckých listů už budou 
úspěšně za námi, což bude znamenat, že se situ-
ace nezhoršila a my je nemusely rušit. 

Sledujte náš web a Facebook, ať nepřijdete 
o další mimořádné akce třeba o prázdninách.

A na pravidelných hernách na shledanou 
v září.

 Ludmila Klimusová

Letošní rok hromadným akcím zatím moc ne-
přál, což zasáhlo i tradiční akci s názvem Čistá 
řeka Sázava. Každý však může i přes nepřízeň 

aktuální situace individuálně či v menších sku-
pinách přidat ruku k dílu, strávit volný čas venku 
v přírodě, a při tom pomoci dobré věci, a ani pro 
tento rok na Sázavu nezanevřít a zbavit ji pře-
bytečného odpadu, který hyzdí krajinu Posázaví, 
naše okolí. Obecně prospěšná společnost Posá-
zaví každou takovou aktivitu podporuje a dodá 
veškerý materiál nezbytný k čištění, jakými jsou 
pytle či rukavice, za což jim patří velké díky. 

Čištění řeky podpořili každoročně také členo-
vé Sboru dobrovolných hasičů Pecerady. V sobo-
tu 9. května se vydali za slunného počasí vyčistit 
řeku na úseku od lávky ve Zbořeném Kostelci 
až po jez u Jawy na Brodcích. Kromě pěších 
sběračů využili i dvě doprovodná plavidla, která 
vzhledem k obtížně dostupnému pravému bře-
hu byla velkými pomocníky. Díky motorovému 
člunu a kánoi se mohli dostat k odpadkům ne-
jen na špatně dostupných místech pravého bře-
hu, ale také na řece samotné. Podařilo se nalézt 
a odstranit přibližně 6 pytlů drobných odpadků, 

a k tomu i několik kusů objemného odpadu 
(pneumatiky, palety, apod). Po úklidu využili ha-
siči tuto příležitost k taktickému cvičení zásahu 
na vodě, neboť vzhledem k blízkosti vodního 
toku musí být na takovou událost připraveni. 

Všem zúčastněným členům děkujeme a dalším 
partám přejeme k čištění tak pěkné počasí, jako 
jsme měli my. Věříme, že se brzo u řeky Sázavy 
sejdeme opět všichni společně.

Jitka Žabová, SDH Pecerady

Motýlek v době koronaviru

Sbor dobrovolných hasičů Pecerady a čistá řeka Sázava 2020
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Jistě nemusím sáhodlouze líčit, že výjimeč-
ná situace, kterou jsme jako lidstvo prodělali 
(a stále ještě proděláváme) na jaře letošní-
ho roku, dopadla i na nás jako na skauty. Jen 
pro pořádek: od 11. března byla naše činnost 
z rozhodnutí našeho starosty (podotýkám, že 
jde o starostu Junáka, pan Kadrnožka je v tom 
nevinně) pozastavena až do odvolání. Takové 
rozhodnutí bylo plně v souladu s vážností situ-
ace a veškeré pravidelné schůzky i naplánované 
akce jsme zrušili.

V historii českého skautingu šlo o výjimeč-
nou situaci – pozastavení činnosti jsme ještě 
nezažili. Na druhou stranu, naše hnutí prošlo 
již i vážnějšími situacemi, svojí činnost nikdy 
úplně neukončilo a vždy vstalo z popela. Mlu-
vím samozřejmě o situaci z dávnější doby a do-
volte mi zde proto malou odbočku, abychom si 
tuto historii připomněli.

V českých zemích skauting oficiálně vzni-
kl už v roce 1914 a skauti tak hráli roli již při 
vzniku naší republiky v roce 1918 a vyvíjeli 
činnost po celé období první republiky. Vzhle-
dem ke sdružování mladých lidí a vštěpování 
vlastních idejí rovnosti, svobody a morálky, 
se český skauting stal terčem nacistů a dopadl 
na něj první zákaz činnosti - psal se rok 1940. 
Mnoho skautů bylo tehdy perzekuováno, ale 
zbylí vyvíjeli dál svou činnost a po konci vál-
ky tak dosáhli rychlé obnovy hnutí. Ba co víc, 
díky projevené statečnosti za dob okupace 
získal skauting skvělé jméno a noví členové 
se jen hrnuli. Po roce 1948 přišel samozřejmě 
další zákaz, do velké míry ze stejných důvodů 
jako o 8 let dříve – nezávislá organizace vy-
chovávající mladé lidi podle vlastních hodnot 

a pravidel nebyla trpěna. Řada skautů však opět 
působila dál, pouze pod jiným názvem či v po-
lo-legálním režimu, a tak při období uvolnění 
v roce 1968 nebyl problém oficiální skautské 
struktury rychle obnovit, nikdy totiž nezanik-
ly. Doba však ještě nepřála a v roce 1970 došlo 
k 3. a nejdelšímu zrušení činnosti, trvajícímu až 
do prosince 1989. Ovšem tak jako se opakovaly 
zákazy, opakovalo se i rychlé obnovení činnos-
ti, podávající tak důkaz o vytrvalosti a stálosti 
našich členů i idejí.

Co jsem tímto exkurzem do 20. století chtěl 
říci? Možná několik věcí: jednak připomenout, 
že my skauti i naši spoluobčané jsme již proži-
li a zvládli horší věci, než bylo pár uplynulých 
měsíců. A také ukázat, že vše se dá překonat 
a svět nekončí a nakonec si i vybudovat oslí 
můstek pro sdělení, že i během tohoto (zdaleka 
nejmírnějšího) přerušení naší činnosti jsme zů-
stali aktivní a dokonce, že se již vracíme zpátky 
do starých kolejí.

Během jara se skauti po republice zapojovali 
do dobrovolnické činnosti, jak nám přikazuje 
náš slib i skautské zákony („...duší i tělem být 
připraven pomáhat vlasti i bližním“). Nechce-
me se chlubit cizím peřím, takže tu o nich 
nebudu hovořit. My jsme se soustředili hlavně 
na zachování kontaktu s našimi členy – roz-
ptýlit jednotvárnost karantény a udržet ducha 
družin a oddílu. V rámci družinové činnosti 
byly aktivní naše skautky – jak si karanténu 
zpestřily, se dočtete v jejich článku.

Pro celý oddíl a rodiny jsme připravili speci-
ální etapovou hru „týnecké korálky“, 
inspirovanou celosvětovou hrou geo-
caching, při které se nemusí lidé po-
tkávat. Jde o takové hledání pokladu 
(schránky) podle GPS nebo jiných 
doprovodných informaci. Do hry se 
nejprve zapojili Mravenci (mladší 
kluci neboli vlčata) a Sovy (skaut-
ky), později i ostatní družinky oddí-
lu. Kluci i holky a často celé rodiny 
vycházeli ven do přírody, aby ulovili 
poklad, zvěčnili své jméno a zís-
kali z ní korálek do sbírky. Hledali 

schránky tu u studánek, v bunkrech, u pomníč-
ků a rybníčků v celém okolí Týnce (na Čížově, 
v Peceradech, ve Vazovnici i v Chrástu). Pro-
šli jsme místa a cesty, kam se běžně nechodí, 
potkali jsme nutrie i srnky. Kdo byl pozorný, 
mohli vidět  i známky činnosti bobra. Hledání 
nebylo vždy jednoduché. Někdy byla potřeba 
morseovka, jindy jsme využili buzolu nain-
stalovanou na naučné stezce na Cihelně nebo 
mapy pro orientační běžce. Velikonoce jsme 
oslavili malovanými kraslicemi, které se shro-
máždily v lomu u cesty do Vazovnice, některé 
s věnováním pro kamarády z oddílu, jiné jen 
pro okrasu. Celkem jsme na 20 různých ko-
rálcích v okolí Týnce zaznamenali 100 nálezů, 
často celé rodiny nebo skupinky, takže doufej-
me, že jsme udělali radost a pěknou procházku 
spoustě lidem.

I přes netradiční a trochu romantické sbírání 
korálků se však těšíme na obnovení naší běžné 
činnosti – týdenní schůzky, víkendové výpra-
vy a nezapomenutelné letní tábory. A máme 
v tomto ohledu skvělé zprávy. Vzhledem 
k zlepšující se situaci, obnovili skauti svou čin-
nost, a od června se už uvidíme na výpravách. 
Platí samozřejmě řada hygienických i orga-
nizačních omezení, ale ty rádi splníme. Navíc 
jsme po dobu karantény nezaháleli a pokra-
čovali s přípravou tradičních letních táborů 
v chatě a teepee, které jsou v současných pod-
mínkách povolené, a na které se v druhé polo-
vině července už těšíme.

Za oddíl TYSAN, Marek

Jak se naše skautky „Sovičky“ měly v době 
pandemie? Po omezení veřejného života se 
naše páteční soví schůzky rázem přerušily. 
Moc nás to mrzelo, ale jinak to nešlo – zdra-
ví máme jen jedno. Díky aplikaci WhatsApp 
jsme však spolu i v této době zůstaly v kontak-
tu. Společně si se Sovičkami píšeme a těšíme 
se, až se zase společně uvidíme. Dokonce jsme 
vyzkoušely i videohovor, ale v počtu našich 
21 členů to nebyla zrovna nejlepší zkušenost 
a našim pátečním schůzkám se to zdaleka 
nevyrovná. Znáte to: lepší ale něco, než nic. 

Nyní se už těšíme na naší červnovou výpravu 
do táborské ZOO a hlavně společné strávení 
letního tábora.

A jak to vidí samy Sovičky?
Svět postihl koronavirus, ale i přesto se my 

skautky nevzdáváme a jdeme dál. Sice jsme 
byly doma dva měsíce, ale přesto jsme si každá 
z nás našla zábavu. My Sovy si píšeme a ko-
munikujeme přes aplikaci WhatsApp – tam si 
píšeme, jak se máme, co děláme a povídáme si 
o novinkách ve skautingu.

Za družinu, vedoucí Káťa a Sovičky

Skautem v dobách krize

Skautky Sovy a karanténa

Sledujte nás na facebooku:  
3. smíšený skautský  

oddíl Tysan

nebo navštěvujte naši stránku:  
tysan.skauting.cz

náš oddíl toho dělá  
mnohem víc!  

chcete vědět co?
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Posázavský Pacifik se řítí údolím už 120 let

Letošní rok je bohatý na významná výročí že-
lezničních tratí v Praze a okolí. Hned to první 
jsme si připomněli na jaře. Dne 1. května 2020 
uplynulo 120 let od zprovoznění trati Posá-
zavského Pacifiku. Trati, kolem které se zrodil 
tramping. 

ŽeleZnICe Míří do posáZaví
První úsek se začal budovat z Čerčan na Tý-

nec a tehdejší Požáry, dnes zastávku Prosečnice. 
Představitelé samosprávy požadovali, aby ko-
leje vedly co nejblíže jejich obcí. Při trasování 
dráhy tak vznikla řada sporů. Původní projekt 
dráhy měl z Čerčan sledovat tok řeky Sázavy 
a vést rovinatým terénem přes obec Nespeky. 
Jiné plány však mělo konopišťské panství. To 
chtělo železnici využívat k dopravě vytěženého 
kamene z  lomů v okolí Pecerad. A tak si správa 
panství prosadila trasu přes Svárov. Ta ale byla 
kopcovitější, a v Týnci musel být postaven most 
pro překonání řeky Sázavy, což stavbu výrazně 
prodražilo. 

jílové Mělo ZůsTaT MIMo  
dráhu

Druhým sporem, který se rozhořel, bylo vede-
ní železnice od Požárů (Prosečnice) dále k Da-
vli. Železnice měla vést podél Sázavy a zdaleka 
se vyhnout městu Jílové u Prahy.

Jílovští radní požadovali, aby železnice byla 
vedena přes jejich město. Proti tomu se ohradila 
obec Kamenný Přívoz, od které by se železnice 
naopak vzdálila. Komise pro výstavbu trati zvo-
lila kompromis – železnice nakonec přes Jílové 
postavena nebyla, pouze se k městu přiblížila. 
Od železniční stanice jsou to na jílovské ná-
městí stále tři kilometry. 

Úsek z Jílového na Davli a do Skochovic, 
se stal nejnáročnějším stavebním úsekem. Pro 
cestující je však dnes tou částí tratě nejkrásněj-
ší. A právě díky zdejším přírodním scenériím, 
vedení trati na náspech vysoko nad řekou, se 

zrodilo pojmenování Posázavský 
Pacifik.  

Na trati bylo nutné prorazit 
několik tunelů, vytvořit vysoké 
náspy, vykopat zářezy, zhoto-
vit desítky propustků a mostů 
a zbudovat kamenný viadukt 
Žampach. 

Stavba, přes svou náročnost 
probíhala poměrně rychle, a tak 
poslední úsek Pacifiku byl uve-
den do provozu za dva roky, dne 
1. května 1900. Od tohoto dne 

začaly jezdit vlaky v celém úseku trati - z Čer-
čan přes Týnec, Davli až do Prahy. 

svěToZnáMý vIadukT
Raritou trati je Žampašský kamenný viadukt. 

Délka mostu je 110 metrů a viadukt se klene 
ve výšce 41 metrů nad údolím Kocour. Most je 
tak o necelý metr nižší než Nuselský viadukt. 
Viadukt má sedm oblouků a patří mezi nejvyšší 
kamenné mosty v Evropě. 

Tajné Továrny v TuneleCh
Na trati z Vršovic do Čerčan, se nachází sedm 

tunelů. V roce 1942 byl celý region kolem le-
vého břehu řeky Sázavy zabrán jako vojenský 
prostor. Většina obyvatel byla z obcí vystěho-
vána. Tunely, které se v tomto úseku nacházely, 
byly využity pro válečnou výrobu. Své pobočky 
tu zřídily vídeňské továrny, vyrábějící letecké 
komponenty. 

V tunelech byly zbudovány podlahy, vstup-
ní vrata, zázemí pro zaměstnance a elektrické 
osvětlení. Odhaduje se, že v tunelech bylo za-
městnáno několik set lidí. Kromě Čechů tu byli 
nuceně nasazení Francouzi, Rusové, Srbové či 

Chorvaté. Po skončení války byly tunely opět 
předány železničnímu provozu. 

přeprava CesTujíCíCh  
na sTřeCháCh voZů

Zajímavostí, vztahujících se k Posázaví by 
byla celá řada. Například stavba Slapské pře-
hrady a doprava materiálu lanovkou ze stanice 
Luka pod Medníkem, jílovské štoly, vrch Med-
ník s rostlinou Kandík psí zub či Ostrovský 
klášter, pod nějž patřilo i území dnešních Ko-
lovrat. Je je potřeba zmínit to, čemu Posázavská 
železnice výrazně pomohla. A to je fenomén 
trampingu a výletnictví. Nejstarší česká osada 
byla založena kolem roku 1918 u řeky Vltavy, 
v místech zvaném Svatojánské proudy. Tram-
pingu se za celou éru věnovaly sta tisíce lidí, 
a podle odhadů existovalo kolem čtyřiceti tisíc 
trampských skupin. Většinu trampů dopravo-
vala do osad železnice. Byly vypravovány vlaky 
až s dvanácti vozy, které přesto měly problémy 
všechny zájemce odvést. Místem odjezdu se 
stávalo branické nádraží, které o víkendu za-
plavily tisíce trampů a výletníků. Na nádraží 
v Braníku bylo otevřeno několik výdejen jíz-
denek, které za jednu jarní sobotu prodaly až 
třicet tisíc jízdenek. 

Nechme promluvit pamětníka, herce Jaroslava 
Štercla: 

 „Už jen to čekání na vlak bylo ohromný. Vjíž-
děl na branické nádraží za neustálého houkání 
a křiku průvodčích: Ustupte!, protože kolejiště bylo 
plné cestujících. Když konečně vagony zastavily, 
byli jste dovnitř vtlačeni hrnoucím se davem. Lidé 
obsadili úplně všechno. Služební vůz, záchody, 
žebříky na střeše vozů i střechy samé. Odjezd se 
nedával výpravkou, ale povelem strojvedoucímu: 
Trvale pískejte a pomalu zabírejte, jinak neodjede-
te. Před prvním tunelem bylo třeba zastavit a sun-
dat trampy ze střech, aby někdo nepřišel o hlavu. 
Za Jarovem zase cestující pobízeli na stupátkách, 
aby zatlačili a přeplněný vlak se vůbec rozjel, pro-
tože trať tam má stoupání 15 promile“. 

Tomáš Bezouška

Parní vlak v týnci nad Sázavou
zastaví

v sobotu 29. srpna 2020
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 5. září 2020
od 14.00 hodin

Areál hradu  
Týnec nad Sázavou

sobota

• pohádky pro děti s Lenkou Hamajdovou
•  písničky a pohádka o Karkulce a třech vlcích 

od divadla Netopýr
• kouzelník a jeho kouzelnická dílnička
• večerní divadlo pro dospělé

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

V případě nepříznivého počasí program v galerii muzea

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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

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

Změna programu vyhrazena

Parní vlak v týnci nad Sázavou
zastaví

v sobotu 29. srpna 2020

Poděkování a blahopřání uveřejňujeme zdarMa

Své příspěvky můžete zasílat na:          radnice@mestotynec.cz
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www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

kalendář akcíTýnecko
červenec
pá 17. 7. leTní kIno 21:30 
Promítání filmu Bohemian Rhapsody. Místa k sezení jsou omezena, deky a židličky s sebou. Začátek promítání po 21.30 hodině po setmění. 
Za nepříznivého počasí se nepromítá, změna programu vyhrazena. Místo konání: parkoviště před MěÚ Týnec. Pořadatel: městoTýnec nad 
Sázavou. Vstupné ZDARMA.
so 18. 7. leTní dIvadelní sCéna v posáZaví 17:00 
V rámci  divadelní scény v Posázaví Vás muzeum a město Týnec zve na pohádku Vodník ženichem – Zuzka Fricová. Místo konání: 
Venkovní areál hradu Týnec nad Sázavou. Za deště hrajeme v galerii muzea. Pořadatel: městoTýnec nad Sázavou. Vstupné dobrovolné.
so 25. 7. leTní dIvadelní sCéna v posáZaví 17:00 
V rámci divadelní scény v Posázaví Vás muzeum a město Týnec zve na pohádku Čert a Káča – Eva Hrušková. Místo konání: Venkovní areál 
hradu Týnec nad Sázavou. Za deště hrajeme v galerii muzea. Pořadatel: městoTýnec nad Sázavou. Vstupné dobrovolné.

SrPen
so 1. 8. TýneCký sTřep 10:00 
Šerm - Okořská garda, dobová kuchyně, zbrojnice s výkladem, středověká střelnice, ukázka vojenského ležení, řemesla, tržiště, dílny pro děti, 
hry a soutěže, středověká hudba Jagabab, Falconia - sokolnické ukázky, Liduščino divadlo – pohádky pro děti, prohlídka hradu, věže a výstav, 
Vernisáž výstavy Marie Kolářové. 20.00 koncert skupiny Pozdní sběr. Pořadatel Hrad Týnec a město Týnec nad Sázavou.
so 8. 8. leTní dIvadelní sCéna v posáZaví 17:00
V rámci  divadelní scény v Posázaví Vás muzeum a město Týnec zve na Ekopohádky - Divadlo ŠUS. Místo konání: Venkovní areál hradu 
Týnec nad Sázavou. Za deště hrajeme v galerii muzea. Pořadatel Hrad Týnec a město Týnec nad Sázavou. Vstupné dobrovolné. 
pá 14. 8. leTní kIno 21:30  
Promítání filmu Po čem muži touží. Místa k sezení jsou omezena, deky, židličky s sebou. Začátek promítání po 21 hodině po setmění. 
Za nepříznivého počasí se nepromítá, změna programu vyhrazena. Místo konání: parkoviště před MěÚ Týnec. Pořadatel: městoTýnec nad 
Sázavou. Vstupné ZDARMA.
so 15. 8. leTní dIvadelní sCéna v posáZaví 17:00
V rámci  divadelní scény v Posázaví Vás muzeum a město Týnec zve na pohádku Havraní sliby - Petr Vlk Lněnička. Místo konání: Venkovní 
areál hradu Týnec nad Sázavou. Za deště hrajeme v galerii muzea. Vstupné dobrovolné. Pořadatel Hrad Týnec a město Týnec nad Sázavou.
ČT 27. 8. parTIČka 20:00 
Open Air Partička opět vyráží na turné pod širým nebem! Vysoká škola improvizace se poprvé ukáže v Týnci nad Sázavou!  
Předprodej zde: https://www.ticketstream.cz/akce/particka-open-air-divadelni-predstaveni-129423 
Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, Dalibor Gondík, nebo Dano Dangl, Marian Čurko 
Vše je improvizace! Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi! Geňa je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předním! A je to 
taky hlavně o Vás! Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička! Kluci improvizují dopředu, tak neví nikdo (včetně nich), co se odehraje 
v dalších vteřinách! Předprodej začal v síti Ticketstream. Vstupenky k sehnání i v Informačním centru v Týnci nad Sázavou. Cena 550,-. 
Místo konání: zahrada Hotelu Týnec, 775 290 032
so 29. 8. 660 leT oBCe peCerady 15:00
Osadní výbor Pecerady, v rámci oslav 660 let trvání obce, Vás srdečně zve na výstavu 660 let obce Pecerady. Výstava potrvá od 29. srpna  
do 5. září 2020, otevřeno: so – ne: 10 – 17 hodin, po – pá: 14 - 17 hodin. V průběhu výstavy se bude prodávat nové vydání knihy  
RYCHTA PECERADSKÁ. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. Místo konání: Sál peceradské hasičárny.  

zářÍ
pá 4.  9. neTopýří noC 18:00
Naučná stezka pro děti, přednáška o životě netopýrů, pozorování kolonie netopýra velkého, procházka k řece s ultrazvukovými detektory. 
Pořadatel Hrad Týnec a město Týnec nad Sázavou.
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so 5. 9. oChoTnICký dIvadelní FesTIval 14:00
Divadelní představení ochotnických spolků, šermíři, písničky pro děti, dílny pro děti, kouzelník, představení Divadla Netopýr  
– O jedné Karkulce a třech vlcích. Pořadatel: Hrad Týnec a město Týnec nad Sázavou.
pá 11. 9. osM eur na hodInu 19:00
Osm euro na hodinu je zběsilá komedie o sobectví i štědrosti. Jacques a Laurence, bohatý buržoazní pár středního věku, zaměstnává 
na černo podivnou paní na úklid. Rosa je hotová nešťastnice: nejenže se nechá vykořisťovat svými „zaměstnavateli“ a stará se o svého 
přítele, který se od ní nechá živit, ale každý den se jí přihodí nějaký malér. Jednou ztratí telefon, podruhé si zablokuje krk, třetí den krvácí 
z nosu… Řízením osudu se ta smůla přenese na Jacqua s Laurence, kteří se rozhodnou udělat cokoli, aby Rosu a především sebe zachránili 
od podivného prokletí. Nutno zmínit, že Rosa je ve skutečnosti muž – transvestita. Proč vlastně pomáháme druhým, pakliže nejde o náš 
vlastní prospěch? Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová / Daniela Šinkorová, Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček. 
Vstupenky v předprodeji v Informačním centru Týnec (775 290 032, ic@centrumtynec.cz) nebo na www.ticket-art.cz.  
Cena vstupenky 440,-. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum.
so 12. 9. přes ČTyřI ZáMky - 56. ročník pochodu 7:00 
Start: Bisport s.r.o., Týnec nad Sázavou. Čas startu: 7.00 – 10.00, trasy:  8, 17, 24, 35, 50 km. Pořadatel: KČT Týnec nad Sázavou
so 26. 9. kelTský veČer 16:00 
Irská, keltská, rocková i populární hudba – Cowentina, Slowhand, Hekelén Tekelén, Lufft, irské tance s výukou – Wild Rose, Symple 
Dance. Pořadatel: Hrad Týnec a město Týnec nad Sázavou.
ne 27. 9. váClavská deChovka 14:00 
K poslechu a tanci hraje kapela Týnečanka. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou. Místo konání: Hotel Týnec – Společenské centrum, 
775 290 032, ic@centrumtynec.cz. Vstupné 50 Kč.
po 28. 9. den pohyBu a Zdraví 13:00 
Desátý ročník úspěšné, sportovně zaměřené akce, kde si účastníci mohou zkusit známé i neznámé sporty a sportovní aktivity,  
podívat se na vystoupení sportovních oddílů a získat užitečné informace z oblasti zdravého životního stylu. Akce je určená nejširší 
veřejnosti, bez rozdílu věku a výkonnosti, vhodná je i pro handicapované osoby. Projížďky na vozítkách seqway.  
Místo konání: Týnec nad Sázavou – Náklí. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a mládež do 15 let vstup zdarma.  
Pořadatel: Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s., město Týnec nad Sázavou.  
sT 30. 9. Manuál Zralé Ženy 19:00
Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat... Zralost je 
báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale 
jste jedinci s moudrým pohledem na svět. Talk show s Halinou Pawlowskou. Místo konání: Hotel Týnec – Společenské centrum; Vstupenky 
v předprodeji v Informačním centru TÝNEC; 775 290 032; ic@centrumtynec.cz; www.centrumtynec.cz
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Sobota 4. září  
od 18.00 hodin

na hradě v Týnci

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

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

Netopýrří 
      noc

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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

Akce probíhá v rámci projektu finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP.

PÁTEK 17. 7. 
 BOHEMIAN RHAPSODY

PÁTEK 14. 8. 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Začátek po setmění – červenec po 21.30 hod., srpen po 21.00 hod. 
Židličky, deky a dobrou náladu s sebou / místa k sezení jsou omezena.

PARKOVIŠTĚ  
PŘED MěÚ TÝNEC

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

Letní kinoLetní kino

www.mestotynec.cz 
 ` tyneckevlneni

VSTUP VOLNÝ

VÁS SRDEČNĚ 
ZVE NA
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Pořádá město Týnec nad Sázavou
www.mestotynec/muzeum 
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou

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

Venkovní areál hradu Týnec nad Sázavou. Za deště hrajeme v galerii muzea.
Vstupné dobrovolné / Změna programu vyhrazena.

Pohádky na letním pódiu hradu od 17.00 hod.

17
6

6
6

6
66

6
66

18. 7. Zuzka Fricová – Vodník ženichem

25. 7. Eva Hrušková – Popelka

8. 8. Divadlo ŠUS – Ekopohádky

26. 9. Keltský večer  – od 14.00 hod. – irská, rocková  i populární hudba

5. 9. Ochotnický divadelní festival – od 14.00 hod.

15. 8. Petr Vlk Lněnička – Havraní sliby

4. 9.  Netopýří noc – od 18.00 hod. – stezka pro děti, přednáška  
o netopýrech, pozorování kolonie ve věži

1. 8.  Týnecký střep – od 10.00 hod. – divadlo pro děti, šermíři,  
sokolnické ukázky, středověká hudba, tržiště, ukázky řemesel, 
dílny pro děti, koncert skupiny Pozdní sběr

MODELY
ROTUNDY

Modely jsou vytvořeny z přírodních materiálů  
žáky 8. ročníků ZŠ Týnec nad Sázavou

28. 5. – 30. 9. 2020 / 1. patro rotundy

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

Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou  
a ZŠ Týnec Vás zvou na komorní výstavu
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uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

týneckých lIStů 

je v pátek 31. července 2020. 

Tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

týneckých lIStů

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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PARTY
TIME

PARTY
TIME

PARTY
TIME

PARTY
TIME

POŘÁDÁNÍ NAROZENINOVÝCH OSLAV

NAVRHNEME    PŘIPRAVÍME    ZAŘÍDÍME  

UPEČEME    UVAŘÍME    PŘIVEZEME    NAZDOBÍME 

sladké a slané občerstvení

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

grafický design a tisk narozeninových  
pozvánek a tiskovin na oslavu

výzdoba podle vybraného tématu 

606 052 299         organizujemeparty@gmail.com

z veterinárně kontrolovaných chovů, které  
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20,  
588 05 Dušejov, tel.567 212 754, 567 214 502,  
mob.731 701 331, 734 833 158, volejte po-pá 7-15h!,  
email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

• 11 hod.  Vlašim  /parkoviště u železničního přejezdu  
– u autobus. nádraží/ 

• 12 hod. Postupice /před nákupním střediskem/ 
• 12.30 Bystřice /parkoviště na náměstí/  
• 13 hod. Maršovice /před pohostinstvím/ 
• 14 hod. Neveklov /u Hřbitova/  
• 14,30 Netvořice /u OÚ/ 
•  15 hod. Týnec nad Sázavou /parkoviště před MěÚ/ 
• 15,30 Jílové u Prahy /u kostela/
• 16 hod. Velké Popovice /naproti baru Kozlovka/ 
• 16,30 Pyšely /na náměstí T.G.M./ 
• 17 hod. Čerčany /na návsi/
• 17,30 Chocerady /před kostelem/ 
• 18 hod. Uhlířské Janovice /před stavebninami Kašpar/

ProdeJ 20. 7. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé  
/nesou bílá vejce/, sussex /hnědá 
vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci, 
Kačeny Moularden /kříženec pižmové 
a pekingské kachny/, Husy bílé, 
Brojlerová kuřata, Perličky   
 

ProdeJ CHoVNÉ drŮBeŽe
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  Taneční škola Blanky Vášové pořádá 

  TANEČNÍ TANEČNÍ pro MLÁDEŽ 
 pro dospělé 2020–2021 
Kamenice: středy od 7.10.2020 Sokolovna JÍLOVÉ 
K1 – začátečníci 19:00–20:35 hod. soboty od 3. 10. 2020, 1x za 14 dní 
K3 – středně pokročilí 20:45–22:20 hod. J8: Základní kurz, 17:00–18:50 hod. 
     
Strančice: neděle od 4.10.2020  
S1 – začátečníci 15:15–16:50 hod.  
S2 – mírně pokročilí 17:00–18:35 hod.  
S3 – středně pokročilí 18:45–20:25 hod.  
S4 – více pokročilí 20:35–22:15 hod.  

Jílové: soboty od 3.10.2020  
J2 – mírně pokročilí 19:00–20:30 hod.  
J3 – středně pokročilí 20:40–22:15 hod.  
 
 

Zápis a info: tel. 603 238 090, vasova@volny.cz, www.tanecni.net radnice@mestotynec.cz
Své příspěvky můžete zasílat na:          

PDF v tiskové kvalitě, CMYK,  
obrazová data v min. rozlišení  

300dpi – maximální kvalita obrázků,  
při dodání podkladů v Ai musí  

být texty v křivkách.  

CENY JSOU UVEDENY  
VčETNĚ DPH.

A   
1/1 celostrana
192 x 272 mm 

4 356 kč
(50% slevA 2 178 kč)

b   
1/2 strany

192 x 134 mm 
2 420 kč

(50% slevA 1 210 kč)

b   
1/2 strany

94 x 272 mm 
2 420 kč

(50% slevA 1 210 kč)

c   
1/3 strany

134 x 87 mm 
1 694 kč

(50% slevA 847 kč)

řádková inzerce
cena za 1 řádek

242 kč
(50% slevA 121 kč)

d   
1/4 strany

94 x 134 mm 
1 331 kč

(50% slevA 666 kč)

e   
1/8 strany

65 x 95 mm 
726 kč

(50% slevA 363 kč)

fOrMáty  
a ceny Inzerce
Občané a podnikatelé v týnci 
nad Sázavou mají Slevu 50% 

týnecké 
listy
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ZÁMEČNICTVÍ, 
NÁSTROJÁŘSTVÍ

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

Petr Batha, Čakovice 81, Tel.: 604 744 865

Bližší informace na www.tynec.net, www.pc-servis.cz nebo na prodejně

PC Computer servis s.r.o, Pěší 192, Týnec nad Sázavou Po-Pá 13-17 ; So 9-11

cena od 236,- Kč / měs., včetně DPH!

Víte že, jsme výdejním místem PPL Parcelshop a nově i Zásilkovny?

Díky nové službě Zásilkovny Mezi Námi můžete posílat své zásilky bez front za cenu od 65 Kč!
Více na www.zasilkovna.cz/mezi-nami/

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

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

rychlost až 30/30 Mbps
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Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá  
nové parťáky  
do výroby

Neváhej a staň se součástí 
Velkopopovického Kozla. 
Nástup možný ihned!

Za práci nedáváme jen pivo  
na dovolenou a na Vánoce,  
ale nabízíme taky:

•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %
•   5 týdnů dovolené
•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma
•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru
•   Příspěvek na kulturu, sport,  
     dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně
•   Příspěvek na penzijní/životní  
     připojištění ve výši 12 000 Kč ročně
•   Multisport kartu
•   Autobusovou dopravu pro zaměstnance
•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017
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