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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
počátkem října jsme 

si zvolili nové poslance. 
Volby v Týnci dopadly 
podobně jako republiko-
vé průměry. Volební účast 
obyvatel z Týnce byla té-
měř 69 %, což je vyšší, 
než je celostátní průměr. 
Ve volebních místnostech 
jsme nemuseli řešit žád-

né konflikty a nezaznamenali jsme žádnou 
stížnost na průběh voleb. Děkuji všem, kte-
rým nebyla a není lhostejná budoucnost naší 
země a zúčastnili se voleb. Vítězům voleb 
přeji moudrost, odvahu, ale i pokoru do příš-
tích čtyř let.

Epidemiologická situace doposud umožni-
la rozběhnout i akce pro veřejnost. 

V polovině září proběhlo veřejné fórum. 
Obyvatelé města měli po dvou letech opět 
možnost sdělit své návrhy, nápady a náměty 
co a jak v našem městě zlepšit nebo vybudo-
vat. Náměty byly následně ověřeny veřejným 
hlasováním a výsledkem je TOP 10 priorit, 
na kterých budeme postupně pracovat. Ve-
řejné fórum spolu s participativním rozpoč-
tem jsou nástroje, kterými můžete ovlivnit, 
jak se naše město bude rozvíjet, vylepšovat 
a proměňovat. Využívejte je!

Opět začala Univerzita třetího věku 
na téma lidské zdraví. Jde o vzdělávací akci 
především pro seniory. Pokud se chcete za-
pojit, přihlaste na úřadě u paní Kratochví-
lové. Týnecké spolky uspořádaly již tradiční 
Den pohybu a zdraví. Přišlo více než 550 
návštěvníků, kteří si mohli si vyzkoušet růz-
né pohybové aktivity i sportovní pomůcky. 
Všem pořadatelům a organizátorům děkuji 
za jejich práci, ochotu a osobní nasazení.

Týnec má nové významné občany. Ocenění 
bylo uděleno panu Jiřímu Frischmannovi, 
paní Jaroslavě Rakové a panu Vojtěchu Ok-
tábcovi. Všem děkuji za jejich aktivní spol-
kovou činnost a přeji jim pevné zdraví.

5. listopadu se můžeme těšit na podzimní 
koncert Lenky Filipové a smyčcového okte-
tu Brno Strings, 11. listopadu bude tradiční 
svatomartinský průvod a mílovými kro-
ky k nám pospíchá adventní čas.  Vánoční 
strom společně rozsvítíme v sobotu 27. listo-
padu. Těším se na setkání s Vámi!

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Byla vyhlášena veřejná zakázka na stavbu In-
tenzifikace čistírny odpadních vod Týnec nad 
Sázavou. Na projekt bude požádáno o dotaci 
z Operačního programu životního prostředí, 

příp. Ministerstva zemědělství. Připravuje se 
vyhlášení zakázky na stavbu vodovodu a kana-
lizace v Krusičanech.
Příspěvková organizace Kulturní centrum Tý-
nec zahájila svoji činnost. Jejím úkolem bude 
zajistit provoz budovy hotelu a organizace kul-
turního i turistického dění v Týnci. Do funkce 
ředitele byl jmenován Václav Pošmurný. Budo-
va hotelu je již ve vlastnictví města a objekt byl 
předán.
Proběhla čtyři setkání s veřejností v Podělu-
sích, Čakovicích, Chrástu nad Sázavou – síd-
lišti a Chrástu nad Sázavou – osadě. Cílem 
setkání byla diskuze občanů za účasti osadních 
výborů s vedením města Týnec nad Sázavou. 
Řešily se připomínky k údržbě zeleně (stále je 
co zlepšovat), bezpečnost chodců a dopravní 
situace (stavba chodníků je důležitá a požada-
vek na měření rychlosti vozidel), třídění a lik-
vidace odpadů v souvislosti s novou legislati-
vou. 

Dokončené projekty:
 •   nový povrch hřiště před družinou v nové 

škole – vítězný projekt vybraný veřejností 
v participativním rozpočtu města

  •   rozdělení sportovní haly stahovací oponou – 
více skupin může společně sportovat

  •   workoutové hřiště na Farském kopci – ven-
kovní posilovna pro všechny věkové kategorie

  •   nová cisterna Tatra je připravena k výjez-
du v Peceradské hasičárně. Jednotka dob-
rovolných hasičů v Peceradech a v Týnci je 
zařazena do výjezdní skupiny a nyní mají 
moderní vybavení srovnatelné s profesionál-
ní technikou. Vozidlo stálo přes 8 milionů 

a s financováním nám pomohla dotace Stře-
dočeského kraje i Ministerstva vnitra.

  •   nový chodník u domů 409-412 – stará dlaž-
ba byla nahrazena novou

  •   nový chodník spojující Týnec a Podělusy je 
dokončen. Zvýšila se bezpečnost chodců, 
stejně jako v Čakovicích a Kostelci, kde byly 
chodníky již postaveny.

  •   v městské knihovně je nový katalog Tritius. 
Jde o půjčovací program, kde čtenáři mohou 
přes internet nahlížet do webového katalo-
gu, vidět své výpůjčky i dostupnost žádaných 
knih.

Realizace projektů:
 •    rozpracovaný je nový zdroj pitné vody 

v prameništi Pecerady pro zásobování měs-
ta pitnou vodou. Chceme zvýšit kapacity 
vlastních zdrojů vody, abychom nemuseli 
nakupovat dražší vodu z Želivky.

 Před zahájením jsou akce, na které jsme získali 
dotace a vysoutěžili jsme dodavatele. Jakmile 
to počasí a kapacita firem dovolí, práce zahá-
jíme:
 •   rekonstrukce WC na staré škole 
 •   výměna podlahy v tělocvičně na staré škole
 •   obnova povrchů místních komunikací včet-

ně chodníků ve starém Týnci (ulice Lipová, 
Růžová, Sad Přátelství, U Janovického poto-
ka, část K. H. Máchy a 1. máje)

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  se společností INSIA a. s. na výkon činnosti 

pojišťovacího makléře pro pojištění motoro-
vých vozidel. Makléř je odměňován provize-
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Na začátku srpna 2021 proběhlo jednání 
s organizací Ředitelství silnic a dálnic (dále 
jen „ŘSD“), projektovou kanceláří Pragopro-
jekt a starostů Mikroregionu Týnecko ve věci 
plánování vedení dálnice D3 ve Středočeském 
kraji. Město Týnec nad Sázavou při jednání 
opakovaně vyjádřilo své stanovisko, že výstav-
bu dálnice D3 podporuje, nicméně nesouhla-
sí s umístěním odpočívky v navržené lokalitě 
(Dunávice) v jakékoliv variantě. Na jednání 
zazněly ze strany města zásadní připomínky 
a vyvstaly problematické otázky.

Hlavním problémem je, že není řešena uce-
lená koncepce odpočívek „Pražského okruhu“, 
tedy území již zatíženého logistickými stavba-
mi. Právě tato území mají mít automaticky ře-
šenou otázku dálničních odpočívek. Pokud by 
tomu tak bylo, není již potřeba výstavba velké 
odpočívky dálnice D3 na území Středočeského 
kraje.

Panují tak důvodné obavy ze zatížení silniční 
okolní sítě v místě odpočívky Dunávice kami-
onovou dopravou, a to zkracováním trasy jízd 
prostřednictvím dálničního přivaděče na Týnec 
nad Sázavou  a dále směrem na obec Kameni-
ce, obec Jažlovice, obec Průhonice a dálnici D1. 

ŘSD nás informovalo, že je potřeba se za-

měřit na koncepci 
dopravního značení 
již na úrovni pří-
pravy dokumentace 
územního rozvoje 
dálnice D3 – část 
střední Čechy. Kon-
krétně je třeba analy-
zovat možné dopady 
na navazující silniční 
síť a následně na-
plánovat omezující 
dopravní značení pro 
kamionovou dopra-
vu, vyloučit tranzit kamionové dopravy přes 
Týnec nad Sázavou a zajistit vymahatelnost 
porušení zákazů PČR ČR. Zde je nutné po-
dotknout, že umístění omezujících dopravních 
opatření na krajských komunikacích vyžaduje 
souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje, 
bude tedy nutné prověřit dopady takovýchto 
opatření a připravit jejich návrh. Toto jednání 
musí zajistit ŘSD a také se k tomuto zavázalo. 

ŘSD dále konstatovalo, že dokumentace 
„Posuzování vlivů na životní prostředí (dále 
jen „EIA“)“, jejíž součástí bude aktualizována 
dopravní prognóza a z ní vycházející hlukové 

a rozptylové studie, by měla ukázat míru vli-
vu dopravního zatížení mimo dálnici v této 
lokalitě. Předmětná dokumentace však zatím 
nebyla vydána. 

Ze strany města je také navrhováno, aby 
v rámci dokumentace EIA byla posuzována 
„Odpočívka Dunávice“ společně s navrhova-
ným umístěním stavby územního pracoviště 
Správy a údržby silnic a dálnic (umístění u kři-
žovatky Chleby), tedy společné posuzování vli-
vů na spojené území. K tomuto návrhu se ŘSD 
zatím nevyjádřilo.

Petr Znamenáček, místostarosta

mi z pojistného, poskytnutými pojišťovnami 
za zprostředkování uzavření pojistných smluv.

 •   se společností Tritius Solutions a.s. na do-
dávku knihovního systému Tritius. Proběhne 
převod dat ze stávajícího systému, dodávka 
a instalace systému za cenu 199 608 Kč bez 
DPH. Dále bude poskytován hostingu pro 
provoz systému Tritius za cenu 1 000 Kč/mě-
síc bez DPH.

 •   s firmou HES stavební s.r.o. dodatek č. 1 
smlouvy o dílo na akci Týnec nad Sázavou 
chodník podél silnice III/10513 – 1. etapa. 
Dodatek vyčísluje vícepráce a méněpráce 
za provádění zemních prací. V trase výkopu 
byly zjištěny četné výchozy skalních hornin. 
Cena díla byla navýšena o 1 547 805,54 Kč 
bez DPH. Celková cena díla po zohlednění 
víceprací a méněprací činí 15 000 982,28 Kč 
bez DPH. S touto změnou souvisí i změna 
dokončení díla, resp. prodloužení o 31 dnů.

 •   s firmou HES stavební s.r.o. dodatek č. 2 
smlouvy o dílo na akci Týnec nad Sázavou 
chodník podél silnice III/10513 – 1. etapa. 
Dodatek vyčísluje vícepráce a méněpráce 
za provádění zemních prací – výkopy pro pře-
kládku optiky a odstranění skalních hornin. 
Dále byly odečteny nerealizované části stavby. 
Cena díla je snížena o 1 114 760,11 Kč bez 
DPH. Celková cena díla po zohlednění více-
prací a méněprací činí 13 886 222,17 Kč bez 
DPH.

 •   se společností Česká telekomunikační infra-
struktura a.s. dodatek č. 1 smlouvy o realiza-
ci překládky sítě elektronických komunikací 
na akci VPIC Týnec/S-Podělusy chodník 

u III/10513. Dodatek zahrnuje vyčíslení více-
prací a méněprací. Jsou odečteny nerealizova-
né části stavby - zemní práce, které provedla 
firma HES stavební s.r.o. Cena díla je sníže-
na o 878 588,72 Kč bez DPH. Celková cena 
díla po zohlednění víceprací a méněprací činí 
466 700,28 Kč bez DPH.

 •   se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. do-
datek č. 31 k pojistné smlouvě. Dodatek upra-
vuje rozsah pojištěného majetku – doplněna 
je budova hotelu. Celkové roční pojistné činí 
405 574 Kč (zvýšení o 20 743 Kč).

 •   s ČEZ, a. s. smlouva o reklamě a propagaci 
na akci Rozsvěcení vánočního stromu 2021 
v Týnci nad Sázavou. ČEZ městu zaplatí  
15 000 Kč za propagaci firmy.

 •   s firmou FT Technologies, a.s. dodatek č. 1 
k Licenční smlouvě na užívání systému MP 
Manager Cloud Edition (systém pro měst-
skou policii). Dodatek mění plnění smlouvy 
na dobu neurčitou. Měsíční plnění se nemění.

 •   s firmou BENESOLAR s.r.o. na stavbu  
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ za cenu  
1 486 513,59 Kč bez DPH. Původně vysoutě-
žená firma DS-DRYWALL s.r.o. odstoupila 
od realizace stavby.

 •   se společností QR Business Team, s.r.o. 
smlouva o zprostředkování včetně dodatku č. 
1 na rezervace a prodej vstupenek s využitím 
nástroje www.qrticket.cz. Provize za zpro-
středkování činí 8% z prodaných vstupenek.

Byly poskytnuty dary a dotace:
 •   Českému svazu chovatelů dar na uspořádání 

výstavy drobného zvířectva ve výši 8 000 Kč

 •   Sboru dobrovolných hasičů Pecerady dar 
na uspořádání slavnosti v hasičárně k před-
stavení nového hasičského vozidla ve výši  
5 000 Kč.

 •   Římskokatolické farnosti Týnec nad Sáza-
vou dotace na opravu věže kostela sv. Šimona 
a Judy ve výši 50 000 Kč. Dotace bude poskyt-
nuta z rozpočtu 2022.

Rada schválila rozpočtové opatření – drobné 
úpravy rozpočtu města.
Byl vydán Pokyn rady města č. 1/2021 – Pro-
nájem prostor a zařízení v majetku Města Týn-
ce nad Sázavou. Pokyn mění ceny za ubytování 
v hotelových pokojích a pronájmy v tělocvič-
nách pro neorganizované dospělé. Ceny pro 
spolky se nemění.
Proběhla valná hromada společnosti Vodovody 
a kanalizace Týnec s.r.o. Projednána byla výroč-
ní zpráva a účetní závěrka za rok 2020. Hos-
podářský výsledek společnosti po zdanění činil  
1 169 000 Kč. Zisk bude použit na splátky úvě-
rů, které byly čerpány na nákup vozidel a strojů.
Rada vyhlásila dotační program 1, 2 a 3 pro rok 
2022. Spolky mohou žádat na podporu volno-
časových aktivit a údržbu sportovišť. 

Informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo rozhodlo o udělení ocenění Vý-
znamný občan města Týnec nad Sázavou panu 
Jiřímu Frischmannovi, paní Jaroslavě Rakové 
a panu Vojtěchu Oktábcovi.
Zastupitelstvo schválilo Pravidla participativní-
ho rozpočtování pro rok 2022. Můžete připra-
vovat Vaše projekty, které se budou předkládat 
na počátku roku 2022.

Odpočívka Dunávice
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V Týneckých listech č. 3 (květen/ červen) 
jsme Vám přinesli článek o BIO odpadu. Ze 
strany občanů dostáváme dotazy, co to přesně 
„to BIO“ je?

Jak již bylo několikrát zmíněno, čeká nás 
„revoluce“ v odpadech, zejména vzhledem 
k nové legislativě, která platí od ledna toho-
to roku. Problematika je to složitá a lidé si 
budou muset, pokud budou chtít šetřit své 
peníze, zvyknout na změny. Zákaz skládková-
ní a zvyšující se náklady na likvidaci odpadů 

budou mít dopad na naše cho-
vání a třídění odpadů. Jednou 
z nejzásadnějších a prvotních 
změn je pochopení bioodpadu 
jako nedílné části komunálního 
odpadu.  Udává se, že až 30 % 
obsahu popelnice může být 
BIO odpad, který významně 
prodražuje svoz, protože je těž-
ký a zabírá spoustu místa pro 
běžný směsný odpad. Z veřejně 
dostupných zdrojů lze vyčíst, 
že průměrná čtyřčlenná rodina 
v ČR vyprodukuje kolem 10 kg 
bioodpadu za týden. 

Zaměříme se dnes na biood-
pad, který vzniká především 
v kuchyni. Ano, i odpad vznik-
lý během vaření NEPATŘÍ 
do černých nádob, ale do hně-
dých. Co je při třídění BIO od-
padu důležité, NIKDY nevyha-
zujte BIO odpad do hnědých 
popelnic v igelitových taškách, 
pytlích nebo jiných nerozloži-
telných materiálech.
Obecně mezi bioodpad z do-
mácnosti patří:

•  rostlinné zbytky, zbytky ovoce a zeleniny 
(slupky atd.);

•  jadřince a pecky;
•  zbytky pečiva a obilovin;
•  čajové sáčky a kávové sedliny (lógr);
•  skořápky od vajec a ořechů;
•  prošlé potraviny bez obalů, příp. zbytky po-

travin
•  květiny a odumřelé části;
•  lepenka (roličky od toaletního papíru či ku-

chyňských utěrek, plata od vajec), papírové 

kapesníčky i pečicí papír;
•  peří, chlupy (pokud češete kočku nebo psa, 

tak odpad ze zvířecího hřebenu; v malém 
množství);

•  piliny (chováte-li doma křečka nebo morče);
•  zemina z květináčů a drny;
•  popel z dřevěného uhlí.
Jak s BIO odpadem nakládat? BIO odpadu 
se obecně můžeme zbavit dvěma způsoby:
•  kompostováním (lze ho zúročit jako humus 

a příměs do půdy na zahrádce nebo při-
dáním do květináčů. Efektivně tak vzniká 
nejúčinnější podoba přírodního „hnojiva“ 
a největším bonusem je absence jakýchkoliv 
chemikálií)

•  vynášením do hnědých popelnic
Nádoby pro sběr BIO odpadu se objednávají 

u TS Týnec s.r.o. na základě vyplněné objed-
návky www.tstynec.cz. Objednávky je potřeba 
zaslat na TS nejpozději do 30. 1. 2022. Poz-
ději obdržené objednávky budou také řešeny, 
ale již podle kapacit výrobce a svozové společ-
nosti. Nádoba i služba svozu je poskytována 
zdarma. Svoz BIO odpadu je svážen pouze 
z nádob poskytnutých TS Týnec s.r.o. Svoz 
BIO odpadu je umožněn pouze v lokalitách, 
které jsou dostupné pro svozovou techniku 
(velké popelářské auto).

Co do bioodpadu z domácnosti nepatří:
•  odpad živočišného původu (maso, odřezky, 

kosti, šlachy, uzeniny apod.);
•  rostliny napadané chorobami;
•  zbytky vařených jídel;
•  nedoporučuje se vyhazovat také slupky 

z tropického ovoce a listí z ořešáku
•  exkrementy zvířat, která krmíme masem;
•  odpad, který patří do jiných třídicích ná-

dob.
pd

BIO odpad, aneb co s ním

Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se bu-
dou podle vědců vlivem klimatické změny obje-
vovat stále častěji. Vedrem přehřátá města, sucho 
v krajině a na druhé straně bouřky, silné deště 
či vítr. Není divu, že již několik let sílí poptáv-
ka po opatřeních, která by lidem pomohla nové 
podmínky lépe zvládnout. 

Ani Česká republika nezůstává v tomto ohledu 
pozadu, jak dokazují finálové projekty soutěže 
Adapterra Awards 2021. Najdeme mezi nimi 
příklady šetrného hospodaření na zemědělské 
půdě, obnovy lužních lesů, rašelinišť, tůní, me-
andrů, zpřírodnění koryt řek, ukázky využití 
dešťové vody či zelených střech. Až do 15. října 
můžete v internetovém hlasování podpořit ty 
nejzajímavější z nich.

www.adapterraawards.cz
Jak (si) můžete sami pomoci?
1.  Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji k zalévá-

ní zahrady. Díky tomu zůstane v lokalitě.
2.  Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, záhonky, 

luční trávníky se rozehřívají méně než betono-
vé plochy a lépe zasakují dešťovou vodu.

3.  Nepropustné plochy nahraďte propustnými, 
např. porézní dlažbou nebo zatravňovacími 
dlaždicemi.

4.  Fasády, altány, sloupy, krytá stání nechte porůst 
popínavými rostlinami, které stíní, zachytávají 
prach a díky přirozenému výparu v létě ochla-
zují své okolí.

5.  Při stavbě domu myslete na udržitelnost. 

Domy v pasivním standardu, zateplení, re-
kuperace, fotovoltaické panely, splachování 
dešťovou vodou a další opatření šetří peníze 
i přírodu. 

6.  Zelené střechy na domech nejenže dobře vy-
padají, ale zasakují nadbytečnou dešťovou vodu 
a postupně ji vypařují do okolí. Izolují budovu 
a navíc poskytují potravu pro hmyz.

7.  Nechte prostor vzrostlým stromům, které 
v létě ochlazují a stíní, a sázejte nové pro bu-
doucí generace.

8.  Nedopitou vodou ze sklenic, varné konvice, vo-
dou po omytí ovoce a zeleniny nebo po čištění 
akvárií můžete zalévat zeleň ve svém okolí.

9.  Použitou vodou z umyvadel a sprch je možné 
splachovat toalety a ušetřit tak pitnou vodu.

10.  I panelové domy mohou mít zelenou střechu, 
fotovoltaické panely či venkovní vodní prvky. 
Mohou též sbírat dešťovou vodu a dále ji vy-
užívat k zálivce.

Adéla Mráčková

10 tipů, jak připravit obec na vedro i přívalové srážky
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V průběhu dvou zářijových týdnů proběh-
la čtyři setkání s veřejností v Podělusích, 
Čakovicích, Chrástu nad Sázavou – sídlišti 
a Chrástu nad Sázavou – osadě a Týnci nad 
Sázavou. Tato setkání se stala již tradicí a cí-
lem je diskuze občanů za účasti Osadních 
výborů s vedením města Týnec nad Sáza-
vou. Za město byli přítomni starosta Martin 
Kadrnožka, místostarosta Petr Znamenáček 
a tajemník úřadu Miloš Albl.

Úvodem všech setkání bylo stručné shrnutí 
o činnosti úřadu, zejména potom informace 

o projektech. „V čerpání dotací jsme více než 
úspěšní, proto se nám daří stavět a stále rozvíjet 
naše město, včetně místních částí,“ hodnotil stav 
Martin Kadrnožka.

Veřejnost byla také seznámena s plánovaný-
mi změnami v odpadovém hospodářství. Prv-
ní změny pocítíme už počátkem příštího roku, 
ale nebudou mít zásadní dopad na naše peně-
ženky. Budou se týkat zejména změn ve svozu 
komunálního odpadu. Na základě nové odpa-
dové legislativy platné od ledna tohoto roku 
přikročíme také ke změně plateb, ale ty nasta-

nou až v roce 2023. Do té doby vytvoříme pro 
občany i motivační systém, který za předpo-
kladu řádného třídění bude poskytovat slevy.  

Prostor dostali i lidé v diskuzích. Nejvíce 
diskutovanými tématy byly právě výše zmiňo-
vané odpady, sekání zeleně v místních částech, 
řešení dopravní situace a budování infrastruk-
tury. Z podnětu občanů vznikly úkoly, např. 
dílčí opravy místních komunikací, odstranění 
vraků vozidel a zlepšení dopravní situace za 
pomoci dopravního značení a radarů. 

pd

Setkání s veřejností

V úterý 14. září 2021 jsme se sešli ve Spole-
čenském centru, kde jste nám po dvou letech 
opět mohli sdělit své návrhy, nápady a náměty 
co a jak v našem městě zlepšit nebo vybudo-
vat. Jednalo se o veřejnou diskusi nad projekty, 
které jste si sami navrhli.

Veřejné fórum přivedlo do Společenského 
centra více než 60 obyvatel Týnce a místních 
částí. Zřídili jsme osm pracovních stolů, které 
byly rozděleny na tyto oblasti: životní prostře-
dí, sociální a zdravotní služby, školství, vzdě-
lávání a výchova, doprava, bezpečnost občanů 
a parkování, sport, kultura a volný čas, veřejný 

prostor a architektura, občan a úřad a na ko-
nec i oblíbený „stůl mladých“. U všech stolů 
probíhaly živé diskuse a sepisovaly se náměty 
a nápady, co je možné v našem městě vylepšit 
či vybudovat. Z těchto námětů všichni zúčast-
nění pomocí hlasovacích puntíků vybrali 17 
priorit.

Na veřejnou diskusi navázala ověřovací an-
keta, která probíhala od čtvrtka 23. září 2021 
do neděle 17. října 2021, prostřednictvím 
mobilního rozhlasu. Do ověřovací ankety se 
zapojilo 481 občanů. V této ověřovací anketě 
jste ze 17 priorit vybrali TOP 10 priorit, kte-
ré budou zařazeny do Akčního plánu města 

a začne se pracovat na jejich realizaci.
Děkujeme, že jste nám věnovali svůj čas 

a zapojili se.
Denisa Vrbická, odbor projektového řízení

 1. Zvětšit prostory školní družiny 221
 2. Fotbalové hřiště s umělým povrchem 90x60 m 202
 3. Zvětšit skatepark/pumptrack 72
 4. Zvětšit prostory školní jídelny 62
 5. Podpora pěších a cyklistů 57
 6. Parkovací dům na Okružní 53
 7. Změna systému plateb za odpad dle množství vyprodukovaného odpadu 47
 8. Zamezit zastavování zelených ploch 45
 9. Zpřístupnit břeh Sázavy pro koupání v Náklí + molo 36
 10.  Rozšíření zdravotního střediska  34

POŘADÍ NÁMĚT POČET HLASŮ

Veřejné fórum ze září 2021 je za námi… A jak to dopadlo?

tOP 10 priorit 2021
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Kde seženete pomoc, kde se najíte, kam 
k lékaři, kam zavolat. To vše se dozvíte pro-
střednictvím mobilního rozhlasu. V rámci 
této služby jste prostřednictvím e-mailu či 
SMS zpráv informovaní o všem podstatném. 

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

MOBIlní ROZhlAS V telefOnu
• Stáhněte aplikaci pro Android nebo iOS.
•  Otevřete aplikaci a vyberte lokalitu - Týnec 

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

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

funkce v aplikaci.

užIteČné funKce AplIKAce  
MOBIlní ROZhlAS:
•  Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplika-

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

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

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

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

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

pd

Mobilní rozhlas informuje hned

Při zpracovávání strategického dokumentu 
s názvem Strategický plán rozvoje města Týnec 
nad Sázavou do roku 2028 bylo provedeno do-
tazníkové šetření, po kterém následoval „kulatý 
stůl“, který proběhl 25. ledna 2018 v budově 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Tam bylo 
zjištěno 19 priorit, ze kterých bylo vybráno 7 
klíčových problémů města a jedním z nich bylo 
právě nenapojení místních částí na kanaliza-
ci a vodovod. Tento námět byl posléze zařazen 
do Akčního plánu města. V září 2020 Minister-
stvo životního prostředí prostřednictvím Státní-
ho fondu životního prostředí ČR vyhlásilo do-
tační výzvu na projektovou přípravu vodovodů 
a kanalizací. Město Týnec nad Sázavou podalo 

žádost o dotaci, kterou v únoru 2021 získalo.
Na základě námětu z kulatého stolu, žádostí 

občanů a získané dotace na projektovou pří-
pravu začala ve dnech 15. – 17. června 2021 
probíhat setkání s veřejností v místních částech 
Krusičany, Pecerady a ve Zbořeném Kostelci. 
Na těchto setkáních se diskutovalo o plánované 
výstavbě vodovodu a v případě Krusičan i kana-
lizace. V průběhu června probíhalo i dotazní-
kové šetření, kde obyvatelé místní části vyjádřili 
svůj zájem či nezájem o zrealizování projektu. 

Náměty ze setkání s veřejností byly zapraco-
vány a společně s výsledky dotazníkového šet-
ření 13. září 2021 předneseny panem starostou 
Mgr. Martinem Kadrnožkou zastupitelům. Zá-

jem o připojení má 80 % nemovitostí. Často se 
lidé vyjadřují, že se připojí, ale odebírat nebudou, 
nebo jen minimálně.

Pokud se vše podaří, stavba by mohla začít 
na přelomu roku 2022 a 2023. Je však třeba za-
jistit financování. Zastupitele tak čeká rozhod-
nutí o podání žádosti o dotaci a později také 
přijetí úvěru na financování výstavby. 

Denisa Vrbická, 
odbor projektového řízení

Setkání v místních částech k vodovodu a kanalizaci

PŘÍSEDÍCÍ U SOUDU
Máte několik dnů do roka čas, chcete se podílet na rozho-
dování soudců? Teď máte šanci! 
Okresní soud v Benešově hledá z řad občanů přísedící 
u soudu. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři tajemníka 
městského úřadu v Týnci nad Sázavou Ing. Miloše Albla.
Kandidát na pozici přísedícího musí splňovat řadu zákonem 
stanovených předpokladů. Kromě bezúhonnosti a způsobi-
losti k právním úkonům je to především věk nejméně 30 
let. Zákon vyžaduje i zkušenosti a morální vlastnosti, které 
dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat. Funkční 
období přísedícího trvá čtyři roky od data zvolení.
Další předpoklady pro ustanovení přísedícím stano-
ví zvláštní právní předpis (z.č. 451/1991 Sb. – lustrační 
osvědčení, výpis z RT atd.).
Funkce přísedícího je veřejnou funkcí.

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

Více informací poskytne:  
Ing. Miloš Albl; 317 701 612
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Už nyní chystáme participativní rozpočet 
pro rok 2022. Město Týnec nad Sázavou plá-
nuje ze svého rozpočtu opět uvolnit částku 
500 000 Kč na Vaše nápady. Pokud tento ná-
vrh zastupitelstvo města schválí, budete mít 

možnost za tyto peníze zrealizovat Váš pro-
jekt, který bude mít přínos pro všechny.

Díky participativnímu rozpočtu máte mož-
nost zapojit se do rozhodování o rozvoji na-
šeho města. Pokud máte nápad, co by se dalo 

za 500 000 Kč zrealizo-
vat, svůj návrh budete 
mít možnost podat 
ke schválení od 15. 
prosince 2021 do 28. 
ledna 2022. Následně 

proběhne hlasovací anketa, kde občané vybe-
rou konkrétní projekt k realizaci. Pokud Váš 
návrh vyhraje, město uvolní peníze a na pro-
jektu se začne pracovat. 

Nyní je správný čas začít přemýšlet, co 
byste v Týnci a jeho místních částech chtěli 
za 500 000 Kč vybudovat. 

Zapojíte se? 
Denisa Vrbická,  

odbor projektového řízení

Město Týnec nad Sázavou vypisuje program 
dotací na rok 2022. V rámci podpory sportov-
ní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti 
dětí a mládeže jde o tyto programy podpory: 

• PROGRAM 1 – Pravidelná sportovní a zá-
jmová činnost pro děti a mládež - vytváření 
podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 
let do pravidelné sportovní, tělovýchovné, 
umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sá-
zavou a podpora aktivit škol (okruh podpory 
– pronájmy, cestovné, startovné, odměny tre-
nérům, ceny, sportovní pomůcky). Celkový 
objem finančních prostředků vyčleněných pro 
tento program je 560 000 Kč.

• PROGRAM 2 – Akce pro děti a veřejnost 
nebo akce výrazně propagující město - určeno 
spolkům bez ohledu na počet registrovaných 
dětí, které se chtějí konkrétní akcí podílet 
na společenském životě obyvatel města, dále 
propagovat historii a současnost města Tý-
nec nad Sázavou. Celkový objem finančních 
prostředků vyčleněných pro tento program je 
140 000 Kč. 

• PROGRAM 3 – Údržba a modernizace 
sportovišť – pomoc při provozu sportoviš-
tě ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu 
(okruh podpory – provoz, údržba a moder-
nizace sportoviště, energie, voda,…) Celkový 

objem finančních prostředků vyčleněných pro 
tento program je 200 000 Kč.

Lhůta pro podání žádosti je:  
od 26. 11. 2021 do 7. 1. 2022. 

Žádost musí být v jednom písemném vyho-
tovení a doručena poštou nebo osobně do po-
datelny Městského úřadu Týnec nad Sázavou, 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou. Ža-
datel musí mít ke dni 7. 1. 2022 vyúčtovány 
dotace z minulých let. Více informací najdete 
na webu města. 

Alena Kořínková,  
kancelář starosty

V sobotu 18. 9. 2021 proběhlo u Městského 
úřadu v Týnci nad Sázavou slavnostní pře-
dání nové cisternové automobilové stříkačky 

(CAS) Tatra jednotce požární ochrany Týnec 
- Pecerady.

Slavnosti se zúčastnili jak místní hasiči, tak 
dobrovolní i profesionální kolegové z okol-
ních jednotek, obyvatelé města, zástupce do-
davatele a vedení města.

„Velmi děkuji všem zainteresovaným osobám 
a institucím, které se podílely jednak na urče-
ní technické specifikace vozidla, ale také na jeho 
sestrojení. Obrovský dík patří samozřejmě na-
šim peceradským hasičům, kteří svou obětavos-
tí a snahou celý projekt zrealizovali,“ řekl při 
slavnostním projevu starosta města, Martin 
Kadrnožka.

Jedná se o vozidlo řady TERRA, kde je kla-
den důraz na robustnost, odolnost, dlouhou 
životnost a jednoduchou obsluhu i ovládá-
ní. Cisterna má automatickou převodovku 
s možností manuální volby převodového stup-
ně. Zajímavostí je modulová nástavba, přední 
a zadní skříň je vyrobena z profilů ze slitin 
lehkých kovů, mezi nimi je nádrž na hasivo ze 
sklolaminátu s povrchovou úpravou vnitřních 

stěn. Tatra uveze 4 500 litrů vody a 270 litrů 
pěnidla. Na horní pochůzné plošině nástavby 
je přípojný bod pro lafetovou proudnici. 

„Děkuji také pracovníkům společnosti THT Po-
lička s. r. o., Tatra TRUCKS a. s., členům HZS 
Středočeského kraje — územní odbor Benešov, ale 
i osobám a institucím, které napomáhaly zajiště-
ní financování takto náročného projektu. Jedná se 
o zástupce Ministerstva vnitra ČR, Generální-
ho ředitelství HZS ČR, Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje a také samozřejmě pracovníkům 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou,“ doplnil 
Martin Kadrnožka.

Součástí slavnostního okamžiku byla i mi-
nuta ticha za hasiče zemřelé při výbuchu 
v Koryčanech.

pd

I v roce 2022 nás čeká participativní rozpočet

Výzva k podání žádostí o dotace 

Slavnostní předání nového hasičského vozu
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Nejde ale o oponu divadelní, nýbrž o oponu, 
která nám dělí sportovní halu na poloviny.

Je skvělé, že se sport stává součástí zdravého ži-
votního stylu všech věkových kategorií. Ale ten, 
kdo se zajímá o sportovní dění v Týnci, jistě ví, 
že podmínky stále nejsou ideální. Kapacita všech 
sportovišť, hlavně těch vnitřních, je naplněná 
a také počty osob, především dětí a mládeže 
v jednotlivých tréninkových hodinách, jsou vel-
mi vysoké.  Pro zkvalitnění sportovních tréninků 

je opona ideálním řešením. Sportovci se mohou 
rozdělit do více menších skupin, které se lépe 
řídí, navzájem si nepřekáží, takže nehrozí úra-
zy a navíc mohou trénovat i dvě různé skupiny 
ve společném čase. 

Nedávno měli občané i spolky možnost na-
vrhnout do Participativního rozpočtu města 
projekt, který by zlepšil jejich život. Členové 
sportovní komise se spolu se zástupci největ-
ších sportovních klubů v Týnci rozhodli podat 
projekt na přepažení haly oponou. Ten sice ne-
byl vybrán k realizaci, zvítězil projekt Renovace 
školní asfaltové plochy – hřiště v ZŠ na sídlišti, 
ale sportovci to nevzdali. 

Covidová situace vlastně trochu pomohla za-
jistit finanční prostředky na realizaci přepažení 
haly. Už ve 2. pololetí 2019 bylo omezené spor-
tování spolků a to pokračovalo takřka po celý 
rok 2020 a také v 1. pololetí 2021. Nekonaly se 

tréninky, závody a turnaje ani veřejné akce, takže 
sportovní kluby "ušetřily" za cestovné, odmě-
ny, sportovní potřeby i režijní materiál. Z toho 
důvodu také tělovýchovná jednota a volejbalo-
vý klub nečerpaly v plné výši dotace obdržené 
od města Týnec nad Sázavou, takže tyto finan-
ce mohly dát k dispozici na úhradu přepažení 
a město nemuselo vydávat další neplánované 
prostředky. 

Věříme, že sportovci ocení nové lepší možnosti 
trénování. 

Za sportovní komisi Věra Junová

Workoutové hřiště na Farském kopci v Týnci 
nad Sázavou je již hotové. Můžete si přijít za-
cvičit na vodorovném žebříku, žebřinách, hraz-
dách, nakloněné lavici, kruzích, multi hrazdě či 
různých bradlech a dalších prvcích workouto-
vé sestavy. Chystáme pro Vás také malé pře-
kvapení. Tou bude workoutová exhibice pro 

veřejnost. O připravované 
akci Vás budeme v před-
stihu informovat.

Projekt byl realizo-
ván s finančním přispě-
ním Středočeského kra-
je. Z celkových nákladů 
ve výši 464 123,71 Kč vč. 
DPH pokryla větší část 
projektu dotace ve výši 
300 000 Kč.  Workoutové 
hřiště zrealizovala firma 
Workout Europe s.r.o.

Přijďte si zacvičit a vyzkoušet svoji kondičku 
na čerstvém vzduchu!

Alena Pivoňková, odbor projektového řízení

Vítězným projektem participativního roz-
počtu města Týnec nad Sázavou pro rok 2021 
se stal projekt. Renovace školní asfaltové plo-
chy – hřiště, jehož cílem bylo na místě asfal-
tového hřiště před budovou školní družiny při 
ZŠ Týnec nad Sázavou vybudovat víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem.

Na původním asfaltovém povrchu se nachá-
zely velké praskliny a nerovnosti, které neod-
povídaly bezpečnostním požadavkům a byly 
tak častou příčinou drobných úrazů.

Renovaci hřiště provedla společnost 4soft, 
s.r.o. Původní povrch byl nahrazen polyure-
tanovým, bezpečným a trvanlivým povrchem 
SmartSoft. SmartSoft je elastický povrch bez 
problematických spojů, což zaručuje minima-
lizaci rizika zakopnutí či riziko pádu a ná-
sledného úrazu. Díky své elasticitě výborně 
tlumí otřesy. Výhodou nového povrchu je 
i jeho vodopropustnost, tudíž se na hřišti ne-
budou tvořit louže a po dešti rychle vysychá.

Hřiště je přístupné pro žáky základní školy, 
ale i pro širokou veřejnost. Na hřišti si mimo 

míčových her jako je přehazovaná, odbíjená 
či košíková, můžete zaskákat panáka, ověřit 
svou zdatnost ve skoku do dálky z místa nebo 
si vyzkoušet svou rovnováhu při skoku cik cak 
či po jedné noze po vyznačených stopách.

Děkujeme zástupcům Základní školy Tý-
nec za návrh projektu a zapojení se do parti-
cipativního rozpočtování.

Denisa Vrbická,  
odbor projektového řízení

Workoutové hřiště na faráku

Máme oponu!

Vítězný projekt participativního rozpočtu 2021 je dokončen
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Členové komise pro rozvoj města RNDr. Lu-
děk Šefrna, CSc., Mgr. Petr Korbel a Zbyněk 
Bartl podali společně návrh projektu s názvem: 
„Obnovení alejí podle starých katastrálních 
cest“ do letošního ročníku participativního 
rozpočtu. Umístili se na 3. místě se 148 hlasy. 
Vítězný projekt vyčerpal alokovanou částku, 
a proto navrhovatelé výše zmíněného projektu 
našli organizaci Sázíme stromy, z.ú., která by 
na realizaci jejich projektu získala finanční pro-
středky. 

Projekt je zaměřený na zvýšení zastoupení 
liniové zeleně v krajině, dále zvýšení estetické 
hodnoty krajiny a ekologické funkce a v nepo-
slední řadě zvýšení atraktivity prostředí. 

Výsadba je plánovaná na pozemku v katas-
trálním území Krusičany, konkrétně na cestu 
mezi místní částí Krusičany a obcí Bukovany. 

Plánovaná výsadba stromořadí by se skládala 
z dubů, javorů, lip a jilmů. Dále se plánuje v ka-
tastrálním území Krusičany výsadba ovocného 
sadu, který by zahrnoval  jabloně, hrušně a třeš-
ně. Na dotčené pozemky má vlastnické právo 
město Týnec nad Sázavou. 

Projekt bude realizován svépomocí za přítom-
nosti odborného dozoru. Do výsadby budou 
zapojeni místní obyvatelé, místní sbor dobro-
volných hasičů a místní skautský oddíl. V rám-
ci výsadby bude vysázeno cca 50 stromů. Díky 
zapojení veřejnosti do realizace projektu dojde 
ke vzniku citového pouta obyvatel k vysázeným 
stromům a potažmo k celé krajině. 

Na konci srpna rada města výsadbu stromo-
řadí a ovocného sadu v Krusičanech projednala 
a schválila.

Petr Znamenáček, místostarosta

V ulici Máchova necháme vysadit do stráně 
90 ks tavolníku popelavého, 20 ks zlatice pro-
střední a 30 ks nízkého pámelníku „Hancock“. 

Na Pěší proměníme betonový záhon pod lí-
pou. Místo jalovce vysadíme levandule, kost-
řavu popelavou, rozchodník nachový, tavolník 
japonský a borovici kleč. 

U památníku v Podělusích vysadíme skalník 
drobnolistý.
Městský park Sadovka

V rámci obnovy zeleně v Týnci nad Sáza-
vou se příští rok připravuje výsadba 824 keřů 
v městském parku Sadovka. Vysazeny budou 
kaliny, brsleny, tisy, meruzalky, růže, hlohy, 
ptačí zob, brsleny a líska. V dalších letech 
počítáme s novou výsadbou alejových stromů 
(třešeň prunus Burlat, třešeň prunus Kordia, 

lípa Tilia cordata a larix decudua). 
„Dále v této lokalitě uvažujeme kromě výsadby 

zeleně o možné realizaci projektu – pumptrac-
ková trať – což je návrh našich dětí a mládeže, 
vzešlý z jednání veřejného fóra občanů Týnce 
nad Sázavou,“ sdělil Petr Znamenáček, mís-
tostarosta města.
Výsadba stromů

Pracovníci z ČSOP Vlašim sledují vývoj sta-
vu lip v ul. Jílovská. Příští rok bychom rádi 6 
z nich nahradili novou výsadbou. Nahrazovat 
budeme také v ul. Benešovská 2 hlohy, které 
byly zničeny během srpnové dopravní nehody. 
Nahradíme také ulomený jeřáb po letní bouř-
ce na ul. Okružní a poničený myrabolán mezi 
základní a mateřskou školou.

Alena Kořínková, kancelář starosty

Během září a října proběhly v Týnci nad 
Sázavou a místních částech plánované zdra-
votní a bezpečnostní prořezy stromů. Údržbu 
prováděli pracovníci Českého svazu ochránců 
přírody Vlašim. První práce začaly ještě před 
zahájením nového školního roku ošetřovacími 
pracemi na stromech v areálu mateřské školy. 
Před městským úřadem jsme nechali upravit 
zeleň tak, aby z nového altánu bylo lépe vidět 
na řeku. 

Alena Kořínková, kancelář starosty

Výsadba stromořadí a ovocného  
sadu v Krusičanech

příští rok budeme vysazovat nové keře

proběhly ošetřovací práce na stromech
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Jsme rádi za názory obyvatel, díky kterým může-
me věci měnit. Ne vždy známe a vnímáme skuteč-
ný stav věcí tak jako lidé, kteří se denně pohybují 
nebo žijí u problematických míst. I v tomto případě 
jsme zareagovali rychle a po místním šetření jsme 
se rozhodli nefunkční dětský kolotoč odstranit.

pd 

Když se podívám z okna směrem k týnec-
kému hradu, přímo pod okny se mi naskytne 
pokaždé jiný a okouzlující pohled na roz-
kvetlou stráň a plochu před modrým domem 
s pečovatelskou sužbou. Tento výhled při-
pravují jeho obyvatelky – zahradnice po celý 
rok. Vidím je plít, sekat, obsypávat trsy květin 
kamínky, stříhat. Nutno podotknout, že mají 
samy problém s pohybem, ale zahradnické 
práce jako by je nabíjely novou energií. Fan-
dím jim a moc děkuji za všechny obyvatele 

zeleného paneláku s výhledem na jejich roz-
kvetlou zahrádku, která zkrášluje tuto část 
města.

Jakmile stočím svůj pohled z balkónu více 
doprava, bohužel se můj estetický dojem sní-
ží, poněvadž se do zorného pole dostane již 
mnoho let nefunkční dětský kolotoč s ne-
bezpečně rozbitými dřevěnými sedátky, který 
dělá ostudu v blízkosti nové a funkční prova-
zové pyramidy. Nestálo by za to, jej odstranit?

Blanka Schůtová

Během prázdninových měsíců se strážníci městské policie zaměřili 
zejména na správné parkování, dodržování veřejného pořádku v celém 
katastru města Týnec nad Sázavou a řízení dopravy (např. u pumpy při 
kácení stromů). Na základě stížnosti zaměstnanců technických služeb 
řešili špatné parkování vozidel u cesty v zatáčce ve Zbořeném Kostel-
ci znemožňující průjezd popelářského vozu. Problémy se špatně za-
parkovanými vozy byly i za poštou. U České spořitelny na parkovišti 
zajišťovali nezabezpečené luxusní vozidlo. Ve dvou případech usměr-
ňovali dopravu v ulici Pražská u zverimexu z důvodu dopravní nehody 
a v ulici Benešovská u staré školy.

Strážníci řešili sousedské spory (např. vytopení bytu, hlučný provoz 
elektrospotřebičů v nočních hodinách, nebo spor o používání společ-
ných prostor v panelovém domě). Zasahovali při řádění podnapilých 
vandalů, kteří rozbili dvě skleněné výplně vývěsek u Metazu. Spolu-
pracovali při vyšetřování krádeže zboží na benzinové pumpě. Ve spo-
lupráci s hlídkou PČR Týnec zasahovali u rvačky podnapilé skupinky 
osob na vlakovém nádraží, při které byly dvě osoby převezeny na zá-
chytnou stanici Příbram. Na autobusovém nádraží strážníci zasahovali 
proti agresivní osobě pod vlivem drog, která poškodila vstupní dveře 
autobusu. Po zadržení byla následně převezena do cely OO Policie 
Benešov.

Likvidovali včelí roj, odchytili hada a tři volně pobíhající psy v Týn-
ci a Peceradech. V jednom případě řešili pokousání psem v Náklí. 
V jiném případě zabránili usazení se bezdomovců se psem v kempu 
v Náklí a následně v Karkulčině háji. Řešili zábor veřejného prostran-
ství v Chrástu sídlišti, Krusičanech a Týnci.

Pomohli seniorovi v Chrástu-osadě, který se nemohl dostat kvůli 
špatnému zdravotnímu stavu ze své zahrady zpět domů. Kontrolovali 
prázdné byty na Brodcích, zda nejsou obydlené a v Týnci na poště za-
kročili proti osobě, která porušila vládní nařízení.

Strážníci prověřili informaci o černé skládce v lese v Chrástu na Po-
točině a díky kamerovému systému dohledali osobu, která vyhodila 
stavební suť do kontejneru na komunální odpad. Asistovali u vyvráce-
ného a zlomeného stromu zaklíněného v korunách ostatních stromů 
v Chrástu sídlišti. V Čakovicích zasahovali na vozovce, kde došlo vli-
vem silného deště k naplavení bahna z okolních polí.

Řešil se i černý výlep plakátů u Lidlu. Pomohli k navrácení naleze-
ných dokumentů majiteli.

Strážníci zasahovali u požáru bytu v Týnci v ulici Komenského, kde 
se nepodařilo vzbudit majitele bytu, a proto museli jednotky IZS vnik-
nout do bytu oknem.

S rybářskou stráží provedli kontrolu rybářů. Při kontrolní činnosti 
v okolí rybářské chaty na louce nalezli ležící osobu. Jednalo se o osobu 
bez domova, která byla hlídkou probuzena a z místa odešla.

Tomáš Klenovec, velitel MP

… nový pohled z okna 
zeleného paneláku

pohled z okna zeleného paneláku

Zpráva o činnosti Mp

KONCERT
v kostele sv. Kateřiny – Chrást nad Sázavou

sobota 20. 11. 2021  
od 14 hodin

KARHANY, Z.S.  
VÁS ZVE NA

Mluvené slovo zaměřené na historii kostela  
s hudebním vystoupením vokální skupiny Pětník

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

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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

V minulém čísle jsme Vám přinesli repor-
táž z vítání občánků, které se uskutečnilo 
v pátek 25. 6. 2021 v obřadní síni Měst-
ského úřadu v Týnci nad Sázavou. Rádi 
bychom doplnili ještě jednu fotografii mi-
minka v tradiční kolébce a jeho rodičů. 

Marta Kratochvílová, kancelář starosty

Vítání občánků  
– doplnění

Michaela Kulhavá, Ondřej Kulhavý  
a malý Štěpán
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1. ledna 1997 byla v Týnci nad Sázavou zří-
zena městská policie. Je to již 25, let co nám 
strážníci zabezpečují veřejný pořádek v rám-
ci působnosti města.  Dnes bychom nahlédli 
pod pokličku práce městských strážníků, a to 
s člověkem nejpovolanějším, velitelem Tomá-
šem Klenovcem.

TL: Jak dlouho jste ve funkci velitele městské 
policie a jak dlouho celkově městským strážní-
kem? 

TK: U městské policie pracuji již od jejího 
založení v Týnci nad Sázavou, což je 25 let. 
Ve funkci velitele jsem 17 let.

TL: Musíte se vyznat v legislativě, ovládat 
spoustu dovedností. Řekněte nám obsah Vaší 
práce?

TK: Citoval bych § 2 zák. č. 553/1991 Sb. 
o Obecní policii, Obecní policie při zabezpe-
čování místních záležitostí veřejného pořád-
ku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo 
zvláštního zákona, kde je uvedeno, že obecní 
policie:
a)  Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob 

a majetku
b)  Dohlíží na dodržování pravidel občanské-

ho soužití
c)  Dohlíží na dodržování obecně závazných 

vyhlášek a nařízení obce
d)  Se podílí v rozsahu stanovené tímto, nebo 

zvláštním zákonem na dohledu na bezpeč-
nost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích

e)  Se podílí na dodržování právních předpisů 
o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 
svých povinností a oprávnění stanovených 
tímto nebo zvláštním zákonem činí opatře-
ní k jejich obnovení

f ) Se podílí na prevenci kriminality v obci
g)  Provádí dohled nad dodržováním čistoty 

na veřejných prostranstvích v obci
h)  Odhaluje přestupky, jejichž projednávání je 

v působnosti obce

i)  Poskytuje za účelem zpracování statistic-
kých údajů Ministerstvu vnitra na požádání 
údaje o Obecní policii 

TL: A nabízíte občanům také nějaké služby?
TK: Městská policie v Týnci nad Sáza-

vou nabízí možnost zvýšeného dohledu nad 
vybranými budovami v době nepřítomnos-
ti jejich majitelů. Pokud například odjedete 
na dovolenou, strážníci budou v rámci své 
služby váš dům kontrolovat a vy se o případ-
ných problémech okamžitě dozvíte.

TL: Jak vypadá běžný pracovní den strážní-
ka?

TK: Běžný pracovní den strážníka začí-
ná po příchodu do služby převzetím zbraně 
a služebního vozidla. Pracovní směnu obvykle 
zahajujeme u místní školy, kde usměrňujeme 
dopravu a dohlížíme na bezpečí přecházejí-
cích dětí na přechodech pro chodce. Poté se 
strážníci věnují hlídkové činnosti po celém 
katastru města Týnce, kde se snaží působit 
a řešit protiprávní jednání. V těchto oblastech 
se pohybujeme služebním vozidlem, aby-
chom v případě potřeby mohli okamžitě dojet 
na místo nějaké události. Strážníci se během 
výkonu své služby zejména zaměřují na do-
držování dopravního značení řidiči, volnému 
pobíhání psů a jejich odchytu, kontrolujeme 
okolí škol a problematické lokality, lidi bez 
domova, nebo měříme rychlost mobilním ra-
darem. Spolupracujeme s místním oddělením 
PČR Týnec při řešení různých zákroků a pro-
blémů.

TL: Městská policie je jednou ze složek Inte-
grovaného záchranného systému. Jak to funguje 
v Týnci, je zde prostor pro spolupráci?

TK: Městská policie Týnec jako ostatní 
složka integrovaného záchranného systému 
samozřejmě úzce spolupracuje jak se záchran-
nou službou, tak i s hasiči a snažíme se být co 
nejvíce nápomocni.

TL: Došlo například za poslední léta k něja-
kým změnám ve vybavení, výstroji nebo např. 
technologickém vybavení pro ulehčení nebo ze-
fektivnění Vaší práce?

TK: Určitě ano, vývoj jde rychle dopře-
du, tak i u nás došlo k přezbrojení na pistole 
ČZ P10C, ráže 9 mm. Používáme také nový 
městský kamerový dohlížecí systém, který je 
velkým pomocníkem při naší práci, nebo tře-
ba fotopasti. Začali jsme také před nedávnem 
používat MP manager. Je to systém nové ge-
nerace určený městským policiím pro vedení 
jejich agend.

TL: Čtenáře by určitě zajímalo, jaký zásah byl 
pro Vás nejhorší.

TK: Ačkoli jsme připravováni jak po fy-
zické, tak i po psychické stránce na všechny 
možné zákroky, tak nejhorší situace, u které 
jsem mohl asistovat, bylo odebírání dětí z ro-
diny. Jinak každý zákrok proti zdrogované ag-
resivní osobě vám dá vždy zabrat.

TL: Nevím, zda se to dá takto formulovat, 
ke kolika složitějším zásahům, které jsou mimo 
rutinní práci, vyrážíte měsíčně?

TK: Průměrně asi 5x měsíčně.

TL: A co Vám ve výkonu práce zabírá nejvíce 
času? 

TK: Nejvíce času nám při výkonu práce 
zabírá asi sepisování oznámení pro potřeby 
správních orgánů nebo hlídková činnost.

TL: Skoro detektivní otázka, řešíte teď nějaký 
případ? 

TK: Nyní se snažíme zaměřit na vraky vozi-
del parkujících po celém katastru města Týn-
ce nad Sázavou.

TL: Co Vám zde v Týnci nejvíce znepříjem-
ňuje práci

TK: V Týnci nám asi nejvíce znepříjemňují 
naši práci lidé, kteří místo toho, aby vzniklé 
problémy a situace řešili přímo s námi, tyto 
věci řeší nejprve na sociálních sítích a ná-
sledně s námi. Věci, které se ale dozvídáme se 
zpožděním, se často již nedají řešit. Proto ka-
ždý občan, kterému není lhostejné, co se děje 
v jeho okolí, by měl kontaktovat co nejrychleji 
hlídku městské policie, nebo státní policii. Jen 
tak společně s Vaší pomocí dosáhneme kýže-
ného cíle.

TL: A poslední osobní dotaz. Máte rád svou 
práci?

TK: Ano, mám rád svoji práci pro její pest-
rost ve městě, které mám rád a ve kterém žiji 
skoro 50 let a znám ho, jak se říká, „jako své 
boty.“

TL: Děkuji Vám za rozhovor a přeji co nejvíce 
klidných služeb.

pd

Rozhovor s velitelem městské policie
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V Základní škole v Týnci nad Sázavou pro-
běhlo 1. září 2021 slavnostní zahájení nového 
školního roku a přivítání nových prvňáčků.

1. září bylo pro mnoho týneckých dětí jedním 
z  kroků do „nového“ života. Slavnostního uví-
tání a zahájení nového školního roku se zúčast-
nilo celkem 73 nových žáčků prvních ročníků 
a 12 žáčků přípravné třídy. 

Starosta města Martin Kadrnožka uvítal žáč-
ky v areálu ZŠ Komenského, kde jsou dvě první 
třídy se 48 prvňáčky. „Doufám, že se Vám bude 
ve škole líbit a nebudete moct zítra dospat, jak se 
budete těšit do školy. Většina z Vás už zná svoji 
paní učitelku nebo pana učitele. I já je trochu znám 
a jsou moc hodní. Když budete dávat dobrý pozor, 
hodně Vás toho naučí. A děti, které toho hodně umí, 
Týnec moc potřebuje,“ řekl při zahájení Martin 

Kadrnožka, který také popřál dostatek trpěli-
vosti rodičům.

 Místostarosta Petr Znamenáček se podobné 
návštěvy zúčastnil v budově ZŠ Benešovská. 
„Nemusíte se ničeho bát, vše určitě zvládnete, a po-
kud budete mít jakýkoliv problém či starost, vždy se 
s důvěrou obraťte na Vaše paní učitelky, které Vám 
poskytnou pomoc nebo radu,“ řekl místostarosta 
Znamenáček.  

Všem ještě jednou přejeme úspěšný školní rok!
pd

V polovině roku 2021 vstoupila v platnost vy-
hláška č. 273/2021 o podrobnostech nakládání 
s odpady, která je prováděcím předpisem k již 
platné legislativě ze začátku tohoto roku. Jak 
již bylo několikrát zmíněno, čekají nás v odpa-
dovém hospodářství změny, kdy budeme mu-
set nové legislativě přizpůsobit např. systém 
likvidace odpadu. Dvě připravované obecně 
závazné vyhlášky budou řešit platbu za odstra-
ňování komunálních odpadů (platba obyvatel) 
a o nakládání s komunálním odpadem (kam co 
patří). Nová legislativa nám také zavádí limity 
na množství odpadů, které budeme muset dodr-

žovat. V opačném případě náklady na likvidaci 
odpadů extrémně porostou. Je tedy nezbytné 
najít motivační systém, který sníží množství 
komunálu (zásadní je zbavit se BIO a TKO - 
plast, papír, sklo z černých nádob). Postupy jsou 
vymyšlené, jen je třeba zvolit pro Týnec optimál-
ní variantu.

Co nám situaci komplikuje, ale především 
prodražuje, je to skutečnost, že skončila skládka 
v Přibyšicích a odpady se vozí do Votic. Na ně-
které druhy odpadů nemáme koncovku (např. 
dřevo). Stále není vybudováno překladiště odpa-
dů v Benešově a také není vyřešena otázka spa-

lovny v Mělníku. Dostáváme se tak do situace, 
kdy státní legislativa předběhla možnosti obcí. 
To jsou faktory, kterými jsme výrazně limitová-
ni, proto již od ledna roku 2022 nastanou tyto 
změny: zavedení svozu komunálního odpadu 1x 
za 14 dní (v sídlišti častěji). Občané tak budou 
v průběhu příštího roku „pracovat“ s velikostí 
černých nádob, tím si na základě skutečnosti 
vyberou tu nejpřijatelnější nádobu a budou tak 
moci ovlivnit i výši poplatku. A od roku 2023 
počítáme se systémem plateb závisejících na re-
zervované kapacitě objemu odpadu.

Michal Petrášek

Určitě jste si všimli, že se v našem městě ob-
jevily nové špalky, které Vás seznámí s životem 

v řece, s ptáky, které v Týnci můžeme vidět 
a slyšet, se stromy okolo nás. Jeden ze špalků 
dokonce vypráví zajímavosti o Posázavském 
Pacifiku. A další špalky odpovídají na otázky: 
„Co žije v trávě?“ nebo „Kdo žije na týneckém 
hradě?“ Už jste objevili všechny? 

Až půjdete na procházku, vytiskněte si s sebou 
náš pracovní list s otázkami, odpovědi naleznete 
právě na těchto špalcích. Vyplněný pracovní list, 
přineste k nám na podatelnu Městského úřadu 
Týnec nad Sázavou a získáte drobnou odměnu.

Hurá, na procházku…
Kateřina Tomášková & Denisa Vrbická

Zahájení školního roku v týnci nad Sázavou

technické služby týnec

Máme pro Vás tip jak si zpestřit podzimní 
procházku po našem městě
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Zlatá medaile v atletickém čtyřboji obhájena
15. 9. 2021 se konaly závody atletické vše-

strannosti v Benešově. Školu reprezentova-
li žáci 6. – 9. ročníků. Závodníci poměřili síly 
v běhu na 60 m, skoku dalekém/vysokém, hodu 
kriketovým míčkem, vrhu koulí a běhu na 800 m 
dívky a 1000 m chlapci. 

Družstvo chlapců 8. – 9. roční-
ků ve složení Filip Rakouský, Tobiáš 
Prosický, Antonín Franěk, Theodor 
Ezekiel Addo-Djan a Daniel Cam-
podonico obhájilo prvenství a získalo 
zlaté medaile. 

Družstvo dívek 8. – 9. ročníků 
ve složení Adéla Artusová, Kateřina 
Pořízková, Amálie a Valérie Dudovy 
a Eliška Dundychová se umístilo těs-
ně pod stupni vítězů na 4. místě.
Jako bonus stříbro i bronz v jednot-
livcích

V mladší kategorii 6. – 7. ročníků se dařilo ze-
jména dívkám. V celkovém hodnocení jednotliv-
ců stříbrnou medaili vybojovala Marie Pavliš-
čová, bronzovou Tereza Skopcová a Amélie 
Berková obsadila 4. místo. Za zmínku stojí ne-
uvěřitelné výkony Marušky Pavliščové a Kačky 
Pořízkové v běhu na 800 m. Tuto trať naprosto 
ovládly a svými časy vytvořily nový rekord ško-
ly. Z chlapců v mladší kategorii se nejvíce dařilo 
Tomáši Solařovi, který ve velmi silné konkurenci 
obsadil celkové 9. místo.
Nezaostal ani 1. stupeň

O den později se v atletickém trojboji (běhu 
na 50 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míč-
kem) utkala družstva žáků 1. – 5. ročníků. Ško-

lu reprezentovalo 10členné družstvo ve složení:  
Karolína Míčková, Daniel Vydra, Tereza Sto-
žická, Lukáš Kopáňko, Adéla Pacasová, Richard 
Johanes, Kateřina Kaprová, Šimon Kadeřábek, 
Anežka Novotná a Matyáš Stejskal. Ve velmi 
silné atletické konkurenci obsadilo naše družstvo 
krásné 6. místo z celkového počtu 11 družstev. 
Děti si den náležitě užily a plné dojmů a nových 
atletických zážitků odjížděly domů. 

Kateřina Kopáňková

O týden později 22. 9. 20201 se vypravil 
tým atletů reprezentovat školu do Vlašimi 
v přespolním běhu. Těchto závodů se naše 
škola účastnila poprvé. Na dívky čekala 1,5 km 
dlouhá trať a na chlapce 3 km zámeckým par-
kem.
Zastupovala nás 3 družstva:

Kategorie mladší 6. – 7. ročník – dívky
Kategorie starší 8. – 9. ročník – dívky, chlapci  

Za velmi chladného a deštivého počasí se 
na start jako první postavily mladší dívky. 
Naše družstvo ve složení Marie Pavliščová, 
Amélie Berková, Ester Stieranková, Anna 
Fraňková a Adéla Březinová v celkovém sou-
čtu pořadí obsadilo 3. místo.

Starší dívky ve složení Kateřina Pořízková, 
Lucie Petrášková, Eliška Dundychová, Kristý-
na Jašková, Amálie a Valérie Dudovy odsadily 
2. místo. Kačka Pořízková zaběhla 2. nejrych-
lejší čas ve své kategorii. 

Největšího úspěchu dosáhlo družstvo star-
ších chlapců ve složení Matěj Liška, Jan Fra-
něk, Filip Rakouský, Theodor Ezekiel Addo-
-Djan, Antonín Franěk a Tobiáš Prosický, 
které vybojovalo zlatou medaili.  O 2. nej-
rychlejší čas této kategorie se postaral Matěj 

Liška s Honzou Fraňkem v patách, který vy-
bojoval 3. příčku.

Družstvo chlapců si svým výkonem zajistilo 
postup do krajského kola v Kutné Hoře. 

Všichni závodníci podali krásné výkony 
a k jejich úspěchu jim gratulujeme. 

Kateřina Kopáňková

V září to ve škole žilo atletikou

Spanilá jízda atletů pokračuje 
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Je 1. září, začal nový školní rok plný zážitků, 
očekávání a přání. Nové děti se ráno loučily 
s rodiči často se slzičkami v očích. Slzičky se 
však brzy změnily v úsměv. To, jak děti při-
chází na to, že ve školce se není čeho obávat. 
Pro nové děti máme nastavený adaptační pro-
gram. Je to období, ve kterém mohou rodiče 
vodit děti do školky jen na krátkou dobu. Děti 
si zvykají na odloučení od rodičů postupně 
a jejich pobyt ve školce se prodlužuje. Spoko-
jenost dětí je pro nás velmi důležitá, je velkým 
ukazatelem i pro rodiče a my se již nyní těší-
me na spolupráci s nimi.

Třídy jsou plné dětí a paní učitelky plné no-
vých nápadů a energie. V tomto školním roce 

nabízí školka pro předškoláky kroužek kera-
miky a předplavecký výcvik, pro všechny děti 
pak sportovní hry. A protože pohybu není ni-
kdy dost, zapojila se naše školka již druhým 
rokem do projektu „SE SOKOLEM DO ŽI-
VOTA – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 
zvířátky“.

V rámci vzdělávání si přijdou na své všech-
ny děti, které baví sport, angličtina, příroda... 
To vše, mimo jiné, obsahuje Školní vzdělávací 
program. Hravou formou se tedy děti sezna-
mují se zákonitostmi přírody, záludnostmi 
předčtenářských a předmatematických doved-
ností, základy sebeobsluhy, slušného chování 
a také základy anglického jazyka, přičemž ten 
nejkrásnější, český jazyk, jistě nebude opomí-
jen. Máme připraven program logopedické 
prevence hlavně pro předškoláky. Chceme tím 
podpořit rodiče při jejich péči o správnou vý-
slovnost dětí.

V areálu školky můžete navštívit nové do-
pravní hřiště, které bylo vybudováno ve spolu-
práci s městem Týnec nad Sázavou. To na něj 
získalo dotaci z participativního rozpočtu 
Středočeského kraje. V dopoledních hodinách 
využívají hřiště děti z mateřské školy. Sezna-
mují se s pravidly silničního provozu, aby pro 
ně byl ten skutečný život na našich ulicích více 
bezpečný. V odpoledních hodinách je hřiště 
veřejně přístupné. Kromě dopravních prvků 
najdete na hřišti i hrací prvky jako jsou tram-
polína, hra „Zrcadlo“, skákací panák, twister. 
Můžete tedy přijít i bez dopravního prostřed-
ku a určitě se nudit nebudete. Pohyb je pro nás 
všechny velmi prospěšný a pro zdravý vývoj 
našich dětí nepostradatelný. Proto neváhejte 
a přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás.

Stejně optimisticky, jako se na nás usmíva-

lo sluníčko, se do budoucnosti díváme i my. 
Doufáme, že situace bude příznivá a my bu-
deme mít možnost s dětmi uskutečňovat 
další doplňkové aktivity ve školce, jako jsou 
ekoprogramy, divadla, výlety a exkurze. Držte 
nám tedy palce, a kdyby to náhodou opět ne-
vyšlo, nevadí. Hodláme si i tento rok ve školce 
s dětmi užít tak, jak nejlépe to půjde a naučit 
děti co nejvíc věcí, které budou v životě po-
třebovat.

kolektiv zaměstnanců MŠ 

Mateřská škola
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Zahájení školního roku 2021/2022 ještě le-
tos proběhlo bez „Dne otevřených dveří“ pro 
rodiče prvňáčků z důvodů hygienických naří-
zení.

Děti z prvních tříd jsou šikovné a na oběd si 
1. září došly samy, rodiče na ně počkali před 
jídelnou a kuchařky žáčky mohly alespoň slav-
nostně přivítat.

Celkově je do školní jídelny přihlášeno 645 
žáků, z toho 10 dětí z přípravné třídy a 73 dětí 
z prvních tříd.

I přes ztížené hygienické podmínky při 
organizaci výdeje a kompletování stravy již 
od začátku školního roku nabízíme výběr ze 
dvou jídel. Rodiče dětí i dospělí strávníci toto 
ocenili a vybírají si jídla, která mají rádi. Cena 
stravného zůstává pro tento rok stejná. Dětem 
poskytujeme jako doplněk stravy ovoce, jogur-
ty a různé zdravé pochutinky, tak, aby do jí-
delny chodily rády a odcházely spokojeny.

Děti se stravují po třídách dle časového har-
monogramu a dospělí strávníci si odebírají své 
naplněné jídlonosiče u zadního vchodu jídel-

ny. Žádám rodiče dětí, aby připomínali dětem 
nošení čipu, neboť nepřítomnost čipu zdržuje 
paní kuchařky u výdeje a čas čekání ostatních 
se prodlužuje.

I letos hodláme do jídelníčku, stejně jako 
v předcházejících letech, zařadit tematicky za-
měřená jídla. Můžete se těšit na posvícenské, 
čertovské či vánoční menu. 

Na závěr přeji s celým kolektivem školní jí-
delny „Dobré chutnání“ a krásné nadcházející 
dny.

Jana Malinová

Přestože současná „covidová doba“ za-
míchala našimi zvyky, městská knihovna 
se snažila vyjít svým čtenářům vstříc, co 
nejlépe to šlo.  I v době karantény jsme 
půjčovaly knihy alespoň pomocí výdeje 
přes okno a v současnosti už pracujeme 
naplno.

A i v té době, kdy byla knihovna uza-
vřena, jsme nezanedbávaly nákup no-
vých knih. Máme pro vás kupu novi-
nek. Jen pro zajímavost: zakoupily jsme 
1 297 knih, z toho 1 080 beletrie. Takže 
opravdu je z čeho vybírat. 

Máme podchyceny všechny “IN“ spi-
sovatele jako je Nesbø, Mornštajnová, 
Fieldingová, Bryndza, Slaugter, většinou 
hodně žádané severské spisovatele, ale 
i české autory. 

Prosím, přijďte se přesvědčit. Těšíme se 
na vás.

Ivana Nováková, vedoucí knihovny

V neděli 19. 9. 2021 v pravé poledne uctila 
jednotka Sboru dobrovolných hasičů z Pe-
cerad památku dvou zesnulých hasičů, kteří 
tragicky zemřeli při zásahu dne 15. září 2021 
v Koryčanech na Kroměřížsku.

Za SDH PECERADY  Marek Povolný

Ve čtvrtek 9. září 2021 oslavil významné životní jubi-
leum velitel SDH Pecerady pan Roman Hudrlík. Vý-
jezdová jednotka si na svého velitele a jeho velký den 
samozřejmě vzpomněla, a přestože to byl všední den, 
připravila na něj přepadovku, jak se patří. Rozblikaly se 
majáky, rozezněly sirény, výjezd… k veliteli… O tomto 
výjezdu však velitel neměl výjimečně ani tušení. Kromě 
přání ve verších a pivního dortu ,,upečeného“ ze 70 piv 
obdržel z rukou starosty SDH Pecerady Jiřího Fraňka 
také medaili sv. Floriána, patrona hasičů. Tuto medai-
li udělilo Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje 

na základě žádosti 
SDH schválené OSH. 
Medaile oceňuje záslu-
hy a dlouhodobou ak-
tivní práci ve prospěch 
dobrovolného hasičstva. 

Tímto bychom chtěli ještě jednou jménem celého 
SDH Pecerady našemu veliteli poděkovat za vše, co pro 
náš sbor (a nejen pro něj), dělá a popřát mu vše nejlepší 
a pevné zdraví do dalších let. 

za SDH PECERADY  Jitka Žabová

Hasiči z Pecerad zís-
kali díky sponzorskému 
daru novou termokame-
ru HIKVISION. Nákup 
termokamery byl pro jed-
notku dlouhodobou pri-
oritou, zejména z důvodu 
zajištění většího bezpečí 
zasahujících hasičů. Díky 

termokameře se zkvalitní práce a bezpečnost 
hasičů při hašení požárů, hlavně ve vnitřních 
prostorách budov. Zařízení usnadňuje ori-
entaci v neznámém zakouřeném prostředí, 
napomáhá při vyhledávání a záchraně ohro-
žených osob, při zjišťování skrytých ohnisek 
požárů, jeho šíření apod. Dále může být vy-
užita například při vyhledávání lidí v terénu. 
Rádi bychom tímto poděkovali našemu spon-

zorovi, který v této nelehké době peceradské 
jednotce tuto termokameru v hodnotě pře-
sahující 110 tis. Kč věnoval. Cílem jednotky 
bude i nadále získávat finanční prostředky 
na potřebné vybavení a to jak pro zvýšení bez-
pečí zasahujících hasičů, tak aby bylo možné 
poskytovat našim spoluobčanům v případě 
zásahu pomoc na co nejvyšší úrovni.

SDH PECERADY

Zpráva ze školní jídelny

Městská knihovna 
informuje

uctění památky  
zesnulých hasičů

Všechno nejlepší, veliteli …

hasiči z pecerad získali novou termokameru
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SVATOMARTINSKÝlampionový
čtvrtek 11. 11. 2021 

  v 17 hod. 
Program v zahradě KC a občerstvení zajištěno

Možnost opečení vlastních buřtů, lampiony s sebou

sraz účastníků na parkovišti  
před MěÚ Týnec

VSTUPNÉ 40 KČ

HORKÝ NÁPOJ A SVATOMARTINSKÝ 
ROHLÍČEK ZDARMA

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

www.mestotynec.cz            ` tyneckevlneni

Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio záznam za účelem prezentace města. Data mohou být zveřejněna v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena  
na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu. Návštěvníci akce souhlasí s pořízením zvukových a obrazových záznamů. V případě nesouhlasu s fotografováním, kontaktujte prosím fotografa.  

PRŮVOD



Září / říjen  2021týnecké listy

16 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

hIStORIe BuDOVY
Manufaktura na kameninu v Týnci nad Sá-

zavou byla postavena ve druhém desetiletí 19. 
století, pravděpodobně v letech 1812–1813 
Františkem Josefem z Vrtby jako důsledek 
vysoké poptávky po týnecké kamenině a ne-
dostatečných prostorech v areálu týneckého 
hradu, kde se do té doby kamenina vyráběla. 
V 50. letech 19. století začal úpadek továrny 
způsobený zvyšujícími se náklady na výrobu. 
V průběhu 50. a 60. let došlo k několika ne-
uskutečněným pokusům o zastavení provozu 
továrny a o prodej budovy – mezi uvažované 
možnosti využití tohoto rozsáhlého objektu 
patřil ústav pro duševně choré, ženské odděle-
ní věznice, vojenský výchovný ústav nebo vo-
jenský špitál. Výroba byla nakonec definitivně 
zastavena až v roce 1866, budova manufaktury 
však zůstala prakticky nevyužita.

Zásadním obdobím z hlediska historie ob-
jektu je přelom 19. a 20. století, kdy nechal 
arcivévoda František Ferdinand d´Este ob-
jekt bývalé továrny postupně přestavět na ho-
tel, nejprve s kapacitou 8, později 23 pokojů. 
I přes nové využití budova od ukončení pro-
vozu továrny postupně chátrala, hotel navíc 
nevyužíval celý objekt, ale především jeho levé 
křídlo. Zejména dlouhodobě nevyužité části se 
během první poloviny 20. století ocitly v dezo-
látním stavu.

V letech 1959–1963 a 1969–1972 provedl 
METAZ ve dvou hlavních etapách adaptaci 
na kulturní dům. V rámci první etapy z pře-
lomu 50. a 60. let byly definitivně zlikvido-
vány hospodářské budovy ve dvoře objektu 
a vybourány pozůstatky pecí a dalšího zázemí 
interiérů bývalé manufaktury. Na střeše objek-
tu se také objevila nová věžička s hodinami. 
V podobě po rekonstrukci zůstal objekt v ne-
změněném stavu až do roku 2004 a již nebyly 
změněny jeho dispozice.

Za vlastnictví pana Němce proběhla obnova 
a modernizace objektu. Z těch viditelnějších 
to byla přestavba dělnické ubytovny na hotel, 
vybudování informačního centra, moderniza-
ce velkého sálu, revitalizace zahrady, oprava 
vstupního rizalitu a fasády a také kompletní 
rekonstrukce střechy. Z těch méně viditelných 
pak např. kompletní rekonstrukce interiérů 

jednotlivých prostor. Přesto všechno se mu 
podařilo zachovat objekt jako veřejný prostor 
pro kulturní akce a setkávání.

Další úpravy a rekonstrukce čekají na no-
vého majitele – Město Týnec nad Sázavou. 
A nesmíme zapomenout na fakt, že objekt je 
památkově chráněný a pod dohledem orgánů 
památkové péče.

Více podrobností o historii objektu najdete 
ve Stavebně-historickém průzkumu, který byl 
zpracován v roce 2010 - http://www.historic-
kyklub.cz

Jak se měnili vlastníci:
1812–1813  hrabě František Josef z Vrtby
1830   kníže Jan Nepomuk Karel 

z Lobkowicz
1870   kníže František Eugen  

z Lobkowicz
1887   arcivévoda rakouský František 

Ferdinand d´Este
1919  Československý stát
1939   v době protektorátu Správa  

benešovských pivovarů
1945  Československé státní statky
1951   Městský národní výbor  

v Týnci nad Sázavou
1959  národní podnik METAZ
1992  METAZ a. s.
2004  Miroslav Němec
Září 2021  Město Týnec nad Sázavou

Kdo je Václav Pošmurný?
Narodil se v roce 1970 v jihočeské Kap-

lici, ale již za dva roky se jeho rodiče stěhují 
do Týnce nad Sázavou, se kterým zůstává spo-
jen až do dnešní doby, i když ne celou dobu 
zde žil. Dnes bydlí v místní části Pecerady 

a jeho oblastí působnosti je celé Posázaví, kde 
je jednou z osob pracujících v obecně prospěš-
né společnosti Posázaví.

Vystudoval obor programování a oprav čís-
licově řízených obráběcích strojů a v této ob-
lasti pracoval až do roku 2000. V roce 1998 
vstoupil do obecní politiky jako místostarosta 
obce Chotýšany a vytrval v ní 12 let. Od roku 
2000 pak pracoval jako manažer dobrovolné-
ho svazku obcí CHOPOS, který se stal jed-
ním ze zakladatelů Posázaví o.p.s. Od zalo-
žení této společnosti byl také jejím ředitelem 
až do roku 2008. Posléze působil jako ředitel 
několika dalších organizací – Středočeské tu-
ristické a informační služby – destinační akci-
ová společnost Středočeského kraje, Cesty skla 
o.p.s. – centrum sklářského umění a Kulturní 
informační služba Benešov. Od roku 2015 je 
předsedou Pracovní skupiny cestovního ruchu 
na úrovni Středočeského kraje. Pracuje také 
jako odborný konzultant pro dotační progra-
my, projektové řízení organizací a cestovní 
ruch.

Ale nejen prací živ je člověk – i když vyso-
ké pracovní nasazení Václav Pošmurný jistě 
neodmítá. Ve volném čase se věnuje svým dě-
tem a také vnoučatům, rád relaxuje při stavbě 
lodních modelů nebo modelů krajiny. Když 
je čas na dovolenou, tak vyráží se svou part-
nerkou a kamarády na lodě – od motorových 
jacht (na jejichž vedení má také „papíry“) až 
po výletní lodě.

Kam směřuje nová příspěvková organizace 
Kulturní centrum Týnec?

Václava Pošmurného, nového ředitele nové 
příspěvkové organizace jsme se zeptali nejen 
na první kroky, které organizaci čekají, ale také 
na dlouhodobější cíle, které by měla naplňo-
vat.

Co bude úplně prvním krokem nové orga-
nizace? Jelikož se jedná o zcela nový subjekt, 
musíme prvotně zajistit všechny základní 
funkce a registrace u úřadů, bank, pojišťo-
ven. Zároveň budeme městu nápomocni při 
převzetí objektu do vlastnictví – řešíme tedy 
kompletní inventury jak stavebních částí, tak 
zároveň nezbytného vybavení objektu. A hned 
druhým krokem bude obsazení jednotlivých 
pracovních pozic, řešení všech povinností spo-
jených s činností organizace – revize, bezpeč-
nost práce a zajištění provozu objektu, převo-
dy sítí a energií.

Jak vlastně bude probíhat převod? Bude se 
zavírat? V žádném případě nedojde k uzavření 
objektu či některého z provozů, které v ob-
jektu fungují. Škola a školka budou i nadále 
fungovat jako doposud, změna vlastníka se 
jich nijak nedotkne. V první vlně, která bude 
trvat do konce letošního roku, bude pod no-
vou organizací pracovat turistické informační 
centrum, kam samozřejmě postupně přechází 
také současní zaměstnanci – vlastně se jim je-

Společenské centrum týnec
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nom změní pracovní smlouvy. Stejně tak bu-
deme navazovat v oblasti pořádání kulturních 
akcí, tanečních či kurzů, které jsou zde tradič-
ně zastoupeny. Přechod by měl být takový, že 
zvenku vlastně nebude poznat. V druhé vlně – 
tedy od 1. 1. 2022 – převezmeme také provoz 
hotelu. 

Takže se vlastně nic až na vlastníka nezmě-
ní? Nová organizace by dle své zřizovací listiny 
měla zajistit kulturní, informační a vzdělávací 
aktivity ve městě Týnec nad Sázavou a vytvářet 
podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nově 
budou do správy Kulturního centra převedeny 
Městská knihovna, která je doposud organizač-
ní složkou města, a Městské muzeum na hra-
dě. Tím získají všechny kulturní organizace 
možnost účinněji spolupracovat, mít zajištěný 
servis a také budou mít kompletní podporu 
pro jimi pořádané akce. Důležitým prvkem 
bude spolupráce s místními spolky, které dle 
zadání města budou mít také lepší a levnější 
přístup k prostorům v rámci svých prospěš-
ných činností. V rámci zlepšení informačních 
aktivit dojde k vyšší spolupráci turistického 
informačního centra s místními podnikateli, 

dojde k vylepšení webových 
stránek – již nyní se lze podí-
vat na visittynec.cz. Vzdělávací 
aktivity budou podporovány 
především v provozu knihovny 
a z muzea se stane vzdělávací 
instituce jak mu přísluší. Ob-
last cestovního ruchu pak bude 
zahrnovat spolu s již zmíněnou 
spoluprací zvýšenou aktivitu 
v oblasti propagace města jako 
brány do Posázaví.

Nová organizace se bude také 
mimo své aktivity starat o vel-
ký objekt hotelu, knihovnu 
a hrad? Bude na to dostatek 
peněz? Pokud se týká běž-
né údržby, tu by měl „uživit“ 
provoz hotelové části, která 
by měla být i dle současných 

statistik významným zdrojem finančních 
prostředků. Pokud se týká investic, ty budou 
na straně vlastníka, tedy města. Již nyní se ba-
víme o dotované výstavbě moderní bezbarié-
rové knihovny v nepoužívané části bývalého 
kina, o vyřešení bezbariérovosti objektu tak, 
aby se výtahem na sál i do dalších částí po-
hodlně dostali lidé s hendikepem. Důležitým 
bodem bude také rekonstrukce nyní nepouží-
vaných prostor technického zázemí jako místa 
pro spolkové aktivity. Motivem pro dílčí úpra-
vy jsou jak výsledky setkání s občany, tak dlou-
hodobé vize města definované ve strategických 
dokumentech. Celý rozpočet nové organizace 
je stavěn tak, aby nijak zásadně nezatížil roz-
počet města, dochází spíše k jeho restruktura-
lizaci. Pokud se týká např. příjmů organizace 
z pronájmů na akce, nedojde ke zdražování, 
i když s ohledem na obecnou inflaci bude tře-
ba se i nad tímto potřeba zamyslet. Zastupitelé 
města preferují primární využití nově získa-
ného objektu pro kulturní a spolkové aktivity 
ve prospěch občanů města, ale také se ve zby-
lém prostoru nebrání jeho komerčnímu vyu-
žití na svatby, semináře a konference. Zde je 

prostor velmi významně rozpočet organizace 
vylepšit.

Cíle jsou nemalé a jistě nepůjdou zvládnout 
za pár měsíců. V jakém horizontu by se měly 
dít? Mým úkolem jako ředitele s dočasným 
mandátem – s městem jsme se domluvili 
na mém angažmá do září příštího roku – zajis-
tit základní chod organizace, připravit všechny 
potřebné interní dokumenty, nastavit vnitřní 
procesy a spolupráci v rámci jednotlivých pro-
vozů, připravit a vyzkoušet systém financová-
ní. V druhé polovině roku 2022 bude vyhlášen 
konkurz na nového ředitele, který by pak měl 
v činnosti pokračovat, a především ji rozvíjet. 
Nová knihovna by měla být naprojektována 
do konce příštího roku a v roce 2023 by mohlo 
dojít ke stavbě. Obdobně by to mohlo být s vý-
tahem nebo novými výstavními expozicemi 
v muzeu a v hotelu. V roce 2022 by mohlo do-
jít v letních měsících k rekonstrukci elektroin-
stalace ve velkém sále. Myslím, že pro některé 
další číslo Týneckých listů již budeme schopni 
připravit více podrobností.

Co je vaším osobním cílem? K Hotelu či 
Společenskému centru či Kulturáku – říkejme 
mu, jak se každému líbí – mám osobní vaz-
bu a vzpomínky již od raného dětství. V době, 
kdy objekt vlastnil pan Němec, jsem byl nadše-
ný, a co jsem mohl byl jsem nápomocný v ob-
lasti jeho opravy a využití – ve spolupráci jsme 
v rámci Historického klubu třeba zpracovali 
Stavebně historický průzkum, který odpověděl 
na mnohé otázky z historie objektu. Rád bych, 
aby se pokračovalo v tom, co pan Němec zapo-
čal. Budu se snažit, aby byl Hotel významným 
centrem kultury ve městě, aby byl významnou 
a krásnou dominantou města a třeba i jeho 
symbolem. Budu velmi rád, když se bude po-
kračovat v jeho postupné rekonstrukci a citlivé 
obnově. A vůbec nejraději budu, když bude 
objekt žít a dýchat, když do něj najdou cestu 
všechny věkové skupiny a rády zde budou trá-
vit svůj čas. Tomu všemu by měla nově zřízená 
organizace napomoci.

Václav Pošmurný
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Již po jedenácté se dne 28. září uskutečni-
la osvětová akce Den pohybu a zdraví, která 
je pořádána z pověření Středočeské krajské 
asociace sportu pro všechny Odborem sportu 
pro všechny Tělovýchovné jednoty Týnec nad 
Sázavou, s finanční podporou ČUS Sportuj 
s námi a ve spolupráci s městem Týnec nad 
Sázavou.

V letošním roce nám svatý Václav vyna-
hradil loňské deštivé počasí a celý den se 
na nás smálo sluníčko. Krásné počasí a chuť 
si vyzkoušet známé i neznámé sporty přivedla 
do Náklí přes 550 návštěvníků z řad veřejnos-
ti. Avšak velké poděkování patří především 
přibližně 80 organizátorům, sportovním nad-
šencům, převážně z týneckých spolků.

Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si jízdu 
na ponících z Jezdeckého areálu Čtyřkolák, 
vozítkách segway z Ecotours Praha. Znovu 

jste si svou obratnost a svůj postřeh mohli vy-
zkoušet na stanovišti Zametač a Lovec světla 
ze Zábavné produkce. Celkem bylo zastoupe-
no 14 sportovních klubů a firem – TJ a FK 
Týnec nad Sázavou, týnečtí rybáři a hasiči, 
TJ JAWA Pecerady, Bisport, skautský oddíl 
TYSAN, Jezdecký klub Čtyřkolák, Ecotours 
Praha a Zabavnaprodukce.cz. Na stanovišti 
sebeobrany se podíleli: Sanchidojo, Městská 
policie Týnec, boxerský klub Benešov a fight 
klub Týnec. Instruktoři z 32 stanovišť celé 
úterní odpoledne poskytovali informace a za-
jišťovali bezpečnost sportující veřejnosti. 

Na fotbalovém stadionu si účastnici mohli 
zahrát fotbal, discgolf, softball, pétanque, kro-
ket a mölkky či si ověřit svůj postřeh u lov-
ce světla. V kempu se střílelo ze vzduchovky 
a luku. Také se tam hrál woodball, relaxovalo 
v hamakách a chodilo po slackline. Novinkou 
letošního ročníku byla možnost prohlédnout 
si rallycrossový závodní speciál a zároveň si 
u něj vyzkoušet výměnu kola. Na jednom 
stanovišti si mohli zájemci nechat namalovat 
obrázek na obličej, jinde potetovat třeba ruku 
a v našem fotokoutku si udělat fotku na pa-
mátku. Návštěvníci chodili na chůdách, špal-
cích, dvoj až čtyřlyžích, posilovali na TRX 
systémech a slide podložkách. Dále si mohli 
vyzkoušet jízdu na tzv. trikke. V „Půjčovně“ 
si vyzkoušeli několik druhů drobného náčiní, 
které běžně používají trenéři ve cvičebních 
hodinách. Téměř všechny děti se zapojily 
do ORIentačního ZÁvodu ROdin, kde díky 
rozvěšeným číslicím a písmenům vyluštily 
tajenku, za kterou dostaly drobnou odměnu. 

Na „pódiu“ u palet předvedli své vystoupení 
týnecké gymnastky a taekwon-do škola Hwa-
-Rang, dokonce bylo pro přítomné připrave-
no i vystoupení pole-dance. Své vystoupení 

předvedli i šikovní pejsci z místního „psího 
cvičáku“, který vede Kristýna Matějková.

Děkujeme všem přítomným, především 
instruktorům na stanovištích, za příjemné, 
aktivně prožité odpoledne a už teď se těšíme 
na příští, již dvanáctý ročník.

Denisa Vrbická a Věra Junová

Den pohybu a zdraví 2021

I letos jsme se zúčastnili akce Den pohybu 
a zdraví, kde jsme reprezentovali naší orga-
nizaci a kroužek malých rybářů Místní orga-
nizace Českého rybářského svazu Týnec nad 
Sázavou. Hlavním úkolem bylo předvést dě-
tem rybolovné techniky, seznámit je s rybami, 
živočichy a rostlinami naší řeky z dostupné li-
teratury. Vzhledem k tomu, že se naše stano-
viště nacházelo v Náklí, bylo možné nahodit 
si do řeky, a tak zkusit i něco ulovit, což se ka-

ždému podařilo a svoji malou rybku si chytil. 
Dále děti čekal malý vědomostní test, který 
všechny zvládly a za odměnu získaly něco 
drobného od sponzorů. Zájem byl veliký.

Chtěl bych touto cestou poděkovat České-
mu rybářskému svazu, MO ČRS Týnec nad 
Sázavou a Josefu Šneberkovi za drobné od-
měny.

www.malirybaritynec.webnode.cz
Přemysl Černušák

Malí rybáři na Dni pohybu a zdraví 2021

Středočeská krajská  
asociace sportu  

pro všechny 
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Máte nějaké své oblíbené přísloví? Nebo rčení, které říkáte svým dětem? Nebo které je vaším životním mottem?
Každý jazyk má svá přísloví a jsou zvláštní tím, že se nepřekládají doslova, ale je potřeba již určitá znalost cizího jazyka, abychom odhadli jejich 

význam a případně našli obdobu ve vlastním jazyce.

Jak chápete tato tři „ptačí“ přísloví? 

Lehké? Těžké? Museli jste chvilku dumat? Umíte je přeložit bez konzultace s GOOGLEM?
Napište nám na FB nebo IG.   www.get-ready.cz

Eva Hrubá

„THE EARLY BIRD CATCHES  
THE WORM.“

„A BIRD IN THE HAND IS WORTH 
TWO IN THE BUSH.“

„ONE SWALLOW DOES NOT  
MAKE A SUMMER.“

enGlISh pROVeRBS (anglická přísloví)

22. října 2021 proběhlo na Městském úřadě 
v Týnci nad Sázavou slavnostní ocenění „Vý-
znamný občan města Týnec nad Sázavou“ pro 
Jiřího Frischmanna za celoživotní působení 
v mysliveckém sdružení „Háj Pecerady“ a ve-
dení zájmových kroužků o myslivosti. Oceněna 
byla také paní Jaroslava Raková za dlouholetou 

obětavou činnost pro rozvoj kultury v Týnci 
nad Sázavou a pan Vojtěch Oktábec za obě-
tavou práci s dětmi a mládeží (skautský oddíl 
TYSAN). Oceněni byli také dobrovolní dárci 
krve. Na medailonky oceněných významných 
občanů se můžete těšit v příštím vydání TL.

pd

Oblíbená akce seniorů se uskutečnila v ne-
děli 26. září ve Společenském centru. K tanci 
i poslechu hrála tradičně dechová kapela Tý-
nečanka pod vedením kapelníka Zdeňka Bře-
ziny. Několik desítek návštěvníků si poslechlo 
pěkné melodie a s elánem si při polce nebo 
valčíku zatančilo. Málokdo by uvěřil, že někte-
ří tanečníci už oslavili 80. narozeniny.

Kateřina Tomášková, kancelář starosty

Letošní podzimní pochod Přes čtyři zámky byl 
zařazen do seriálu pochodů „Středočeská desít-
ka“. Středočeská oblast KČT vybere každý rok 
10 pochodů ve Středočeském kraji. Letos byl 
vybrán i náš pochod. Díky této akci se sešlo v 
Týnci n. S. 210 účastníků pochodu. Nejstarší tu-
ristce bylo 90 let a bez problémů ušla trasu 9 km, 
nejvzdálenější účastníci byli z Břeclavi. Početná 
skupina týneckých skautů, party turistů z Ra-
kovníka, z Kralup, z Chebu, ale i ostatní si užili 
krásný den za příjemného zářijového počasí.

Zázemí pro náš pochod nám už tradičně po-
skytlo Café Příběh a finanční podporu město 
Týnec n. S. – děkujeme.

Jarka Raková, Marie Šlesingerová

V pátek 3. září se na tribuně fotbalového hři-
ště v Náklí sešli diváci, aby zhlédli letní promí-
tání filmu „Teorie Tygra“. Akce se občanům 
velice líbila, a proto se už připravuje výběr fil-
mů na příští léto.

Kateřina Tomášková, kancelář starosty

Významný občan 

Václavská dechovka

Dálkový pochod přes čtyři  
zámky po padesáté sedmé

letní kino 
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V pátek 27. srpna proběhla na hradě tradič-
ní Netopýří noc. Program započal v 18 ho-
din. Děti se mohly zúčastnit naučné netopýří 
stezky, kterou jsme letos kvůli nepřízni počasí 
umístili do vnitřních prostor hradu. Jednalo se 
o 7 stanovišť, kde si děti zasoutěžily a zároveň 
jednotlivé aktivity otestovaly jejich znalost 
malých dravých kamarádů. Ve výtvarné dílně 
si děti vyrobily netopýří zápichy nebo si vy-
malovaly obrázek hradu. Jako každý rok bylo 
součástí programu pozorování netopýra vel-
kého s výkladem ve 3. patře věže. V přízemí 
věže si návštěvníci prohlédli zblízka (a někteří 
i pohladili) ochočené trvale handicapované 
netopýry. Součástí programu byla i přednáška 
„Letem světem letounů“ o netopýrech z celé-

ho světa v galerii muzea. Bohužel nám počasí 
nedovolilo vycházku s ultrazvukovými detek-
tory k řece, ale i tak jsme si večer užili a již 
nyní se těšíme na příští rok. 

Kateřina Tomášková, kancelář starosty

Keltský večer je tradičním festivalem k ukon-
čení hradní sezóny. Letos se konal již 16. roč-
ník a akce plná jídla, pití, tance a hlavně hudby 
probíhala v sobotu 25. září od 16 hodin. Vy-
stupovalo zde opět několik skvělých kapel, na-

příklad Coventina, která hraje skotské a irské 
písně, jako třeba Scarborough Fair a Galway 
Girl. Hudbu vystřídal tanec a ten jsme si vy-
chutnali v podání skupiny Simply Dance. Kdo 
chtěl, mohl se zúčastnit i jeho výuky ve stán-
ku pod lípou, kde si taneční kroky vyzkoušely 
nejen děti, ale i jejich rodiče. Program oživila 
čtveřice Luftt, která vedle vlastních rockových 
songů přispěla i skladbami převzatými, např. 
od Whitesnake, Deep Purple nebo Led Ze-
ppelin. Novinkou pro letošní rok byla skupina 
Alison, jež hraje keltský a irský rock. Krásný 
letní večer zakončila kapela Hekelén Tekelén 
a jejich jethrotullské flétny. Děkujeme všem 
vystupujícím a návštěvníkům za skvělou at-

mosféru, kterou jsme si společně mohli užít 
a těšíme se zase za rok. 

Kateřina Tomášková, kancelář starosty

Písničky, pohádky, šermíři, kouzelník, za-
tloukání hřebíků, divadelní kostymérna a dět-
ská výtvarná dílnička. To je tradiční náplň 
divadelního odpoledne pro děti, které pořádá 
Divadlo Netopýr za finanční podpory města 
na závěr pohádkového léta na Týneckém hra-
dě. Letošní pohádková sobota přilákala velké 
množství dětí a jejich rodičů.

Dospělí diváci si ještě večer užili večerní 
představení divadelního spolku Svatopluk 
z Benešova.

Díky všem za návštěvu a týneckým ochotní-
kům za pomoc při organizaci festivalu.

Jarka Raková

netopýří noc na hradě

Keltský večer

Ochotnický divadelní festival
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Mateřské centrum Motýlek v Týnci nad Sázavou nabízí kroužky pro nejmenší předškolkové děti a jejich rodiče.
Na naše kroužky se nemusíte dopředu hlásit nebo omlouvat, když nepřijdete. Až se Vám to bude hodit, přijďte si 

je vyzkoušet.
Jsou v tom pouze dvě 

výjimky - pondělní kurz 
MALÝ MUZIKANT, 
který zaplatíte předem 
a potom chodíte pravi-
delně a čtvrteční krou-
žek TVOŘENÍ, kde je 
třeba přihlásit se kvůli 
připravovanému mate-
riálu.

Ludmila Klimusová

Mateřské centrum Motýlek

Dne 15. 9. 2021 oslavila naše členka paní 
Ludmila Lerchová krásných 92 let. 
Také my jsme byli mezi gratulanty, předa-

li jí dárkový balíček a popřáli hlavně zdraví 
a osobní pohodu do dalších let.

Za výbor SZP a seniorů Jiřina Kafková

Spolek zdravotně postižených a seniorů 
týnec nad Sázavou  
– jubileum

MC MOTÝLEK

PONDĚLKY OD 10.00

Radostný hudební kurz pro děti od 1,5 do 4 let s doprovodem

REZERVACE A ZÁPIS: malymuzikant.webooker.eu

Přijďte si vyzkoušet nezávaznou ukázkovou lekci s lektorkou Janou!

Chcete se na něco zeptat? Volejte 603550904 nebo pište na praha@malymuzikant.cz

Týnec nad Sázavou
Okružní 520

www.malymuzikant.cz

Začínáme první lekci 4.10.2021

Letošní sezóna na Týneckém hradě se velice 
povedla a náš hrad za 4 měsíce navštívilo bez-
mála 3 000 návštěvníků. Vedle tradičních akcí 
jako je Týnecký střep nebo Letní divadelní 
scéna jsme uspořádali společně s divadelním 
spolkem Netopýr akci „Oživlý hrad“. Kdo ho 
letos nestihl, může se těšit na příští rok, kdy 
tuto zdařilou akci zopakujeme. Pro objednané 
skupiny návštěvníků jsme připravili komento-
vané prohlídky ve spolupráci s Vlastivědným 
spolkem a panem Stanislavem Šípkem, který 

návštěvníkům odpovídal i na někdy záludné 
otázky. Nyní je hrad již zavřený, ale již teď se 
můžete těšit na „Advent na hradě“, na tradič-
ní tržiště s vánoční tématikou, výstavu malí-
řů Posázaví, zbrusu novou pohádku divadla 
Apropo „Čert prý nikdy nespí“. Nebudou 
chybět ani Mikuláš s čerty a andílky a čer-
tovská diskotéka a na závěr adventu vánoční 
koncert skupiny Agnatha. 

Kateřina Tomášková,  
kancelář starosty

A jako největší překvapení pro Vás, naše 
milé návštěvníky, chystáme velké překva-
pení, které potěší snad úplně každého a ze 
kterého máme obrovskou radost. V těch-
to dnech probíhá rekonstrukce hradních 
WC, které si to po 30 letech užívání už 
opravdu zaslouží. Držte nám palce, ať vše 
stihneme a adventní čas už bude v novém.

Kateřina Tomášková, kancelář starosty

letní sezóna na hradě Milé překvapení 
pro návštěvníky

Dne 23. 10. 2021 by se dožil  
90 let pan Antonín Brejla z Krusičan.  

S láskou vzpomínají  
manželka Jiřina,  

syn Antonín s manželkou  
a vnuci Tomáš a Lukáš s rodinami.

Vzpomínáme

Rozvrh hodin platný od 14. 9. 2021

pOnDĚlí

ÚteRý

StřeDA

ČtVRteK

PÁtek
MALÝ TURISTA  

výlety po okolí  
10:00 – 15:00                       
Šárka Dušová

POHYBOVÝ KLUB                      
Adéla Richterová        

ZPÍVÁME,  
TANCUJEME  

A HRAJEME SI               
Petra Koukalová             

10:00 – 11:00  
MUZIKANT 

pro děti od 18m do 4 let

CVIČENÍČKO                      
Mirka Hrušková

TVOŘENÍ
 Ljuba Kravčenko

ZIMNÍ HERNA 
od října                             

16:00 – 18:00

9.30 – 11.00 14.30 – 16.00 16.30 – 17.30
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Letos jsme se se skauty vydali na Puťák 
do Rychlebských hor. Až na malé komplikace 
v dopravě,  proběhla cesta v pořádku a my se 
přemístili z Javorníku do nedalekého kempu. 
První den jsme šli na výlet bez krosen. Byl to 
pohodový začátek. To jsme ale ještě nevěděli, 
co nás čeká v dalších dnech. 

Následující ráno jsme v Javorníku nakoupi-
li potraviny na celý týden a vydali se vzhů-
ru na cestu. Šli jsme po polské straně hor. 
Za celý týden jsme prošli Kowadło, Borůvko-
vý vrch, Borůvkovou horu a Smrk (ze kterého 
byl výhled opravdu jen na smrky), Špičák, Pa-
prsek a další vrcholy (a nížiny).
Spali jsme tam, kde se dalo, většinou v lese, 

nebo jsme si stany postavili na louce. Jednoho 
dne jsme dokonce narazili na tábořiště br-
něnských skautů, kteří nám poskytli možnost 
přespání. Společně jsme s nimi večer u ohně 
hráli na ukulelle a kytary a ráno se vydali 
za naším cílem, Kralickým Sněžníkem. Poča-
sí nám přálo a výšlap na Sněžník byl přímo 
pohádkový.
Unaveni a hladovi jsme sestoupili do údolí 

a začali shánět večeři. Bohužel byla sobota 
a všude bylo zavřeno. Nakonec se nám ale 
povedlo přemluvit jednu paní prodavačku 

a koupit těstoviny na večeři. Byla to ta nej-
lepší večeře!! Ráno jsme už jen přejeli vlakem 
do Prahy.
Teď už jen vzpomínáme na úžasné zážitky 

z puťáku po Rychlebských horách.
Za oddíl TYSAN, Bára

V sobotu 4. září odjelo 48 členů Spolku zdra-
votně postižených a seniorů z Týnce nad Sá-
zavou na rekondiční pobyt do hotelu Zadov 
na Šumavě.
Čekalo je šest dní v překrásném prostředí, to 

vše umocněno velmi chutným jídlem a sluneč-
ným počasím. Každé ráno nás čekala rozcvička 
pod vedením paní Jany Volákové. Rozhýbala 
nejen trochu zatuhlé klouby, ale i naše bránice, 
protože nebyla nouze o smích a veselí. Dopo-
lední čas byl věnován individuálnímu progra-
mu. Odpoledne se vyjíždělo do širokého okolí: 

Kašperské Hory, Kvilda, 
Modrava, Chalupská slať, 
Antýgl a cesta Povyd-
řím s nezbytnou zastáv-
kou v Turnerově chatě, 
Hartmanice se synagogou, 
Dobrá Voda se zázračnou 
vodou a kostelem sv. Vin-
tíře, kde je jediný skleně-
ný oltář na světě. Lanovka 
na Špičák s rozhlednou, 
Železná Ruda, zámek 

Vimperk, Sušice. Všude nás 
bezpečně dovezl a přivezl řidič 
pan Josef Pešek. Domů jsme se 
vrátili 10. září odpočatí a plní 
zážitků. Velký dík patří paní 
Zdražilové, která vše připravila 
a zajistila, ale bohužel se kvůli 
úrazu nemohla zúčastnit. Ve-
dení zájezdu převzala paní Eva 
Brychtová.

Miroslava Mikolášová

Již dvakrát jsme Vás prostřednictvím Týnec-
kých listů zvali na turistický závod, který náš 
skautský oddíl pořádá, ale vždy nás o něj při-
pravil covid. Tak do třetice všeho dobrého.
Naši mladší i starší členové se pravidelně účast-

ní série turistických závodů napříč republikou. 
O úspěších pravidelně informujeme zde v Tý-
neckých listech i na našem webu. Tentokrát Vás 
zveme, abyste úspěch zažili spolu s námi.
Náš oddíl hostuje jedno z kol závodu, a to 

v neděli 7. listopadu 2021. Běhat se bude 
v Týnci a jeho okolí (minulé ročníky probíha-
ly u rybníka „Plivátko“ po cestě na Krusičany). 

Závod je otevřen jak pro všechny věkové kate-
gorie, tak pro skupiny (například rodiny s dět-
mi). Těšit se můžete na několik tratí v rozmezí 
3 – 6 km a úkoly, které kromě Vaší rychlostí 
prověří i znalosti a dovednosti. Součástí trati je 
poznávání rostlin, českých kulturních památek, 
topografických a turistických značek, orienta-
ce v terénu pomocí buzoly, vázání uzlů, háze-
ní míčků na cíl a podobně. Úspěšnost v těchto 
disciplínách spolu s rychlostí absolvování vyty-
čené tratě nakonec určí vítěze každé kategorie. 
Jako vždy platí, že není nutné zvítězit, ale užít si 
pobyt v přírodě a prožít nevšední zážitek.

Pro bližší informace sledujte facebook a strán-
ky našeho oddílu (v sekci akce) – odkaz v boxu.

Těšíme se na Vás! Za oddíl TYSAN, Marek

po několika letech jsme putovali opět po naší vlasti

Výlet na Šumavu

pojďte si se skauty a turisty zaběhat do přírody

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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Univerzitu třetího věku zahájilo 23 studentů 
zimního semestru 2021/2022 a je zaměřeno 
na téma „lidské zdraví“.

Loňský rok 2020 byl velmi náročný, společná 
setkávání v konzultačním středisku byla zru-
šena a posluchači měli individuální studium 
doma. I přes tyto překážky jsme v loňském 
roce měli 11 promujících studentů, kteří ob-
drželi Osvědčení o absolutoriu. Bohužel akt 
slavnostní promoce na České zemědělské uni-
verzitě v Praze byl zrušen.

Stávající semestr studenti zakončí 6. 12. 2021 
a od února 2022 mohou noví zájemci přijít 
mezi nás.

Více informací podá Marta Kratochvílová,  
kancelář starosty, tel. 317 701 933,  

e-mail: kratochvilova@mestotynec.cz

Benešovská hasičská liga (BNL) podpoři-
la Český registr dárců krvetvorných buněk. 
V rámci soutěží v požárním útoku, které se 
konaly v červenci a srpnu v Chářovicích, Mi-
řeticích a Zdislavicích (ta je součástí Tábor-
ské hasičské ligy), uspořádala ve spolupráci 
s Transfuzním a hematologickým oddělením 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov hro-
madný nábor nových dárců kostní dřeně nazva-
ný Daruj život s BNL. „Přihlásilo se do něj do-
hromady 64 lidí,“ sdělila předsedkyně rady BNL 
Kateřina Adamová.

Při červencové soutěži v Chářovicích bylo 
odebráno 45 vzorků, na jejichž základě bylo 
do registru zapsáno 31 dárců. Zbylých 14 účast-
níků odběru nebylo do registru zařazeno ze 
zdravotních důvodů. Vzorky odebrané v srpnu 
v Miřeticích a Zdislavicích byly odvezeny k po-
souzení do pražského IKEMu.

Impulsem pro letošní zaměření pomoci BNL 
byla nemoc členky Sboru dobrovolných hasi-
čů ve Všechlapech Marie Škvorové, které byla 
před rokem diagnostikována akutní myeloidní 
leukémie. Mámě tří dětí a babičce malé Adél-
ky pomohla až kostní dřeň německého dárce, 
jeho hledání ale nebylo jednoduché. Na základě 
vlastní zkušenosti proto Marie propůjčila svou 
tvář kampani Daruj život s BNL. 

„Jako hasiči tu nejsme jenom od toho, aby-
chom soutěžili. Jsme tu také proto, abychom 

pomohli, když je to potřeba, nebo když může-
me a je to v našich silách a možnostech. Jsme 
rádi, že se mezi námi našlo tolik lidí ochotných 
pomoct komukoliv, kdo to bude potřebovat. 
Děkujeme všem, kdo se zapojili do odběru krve 
a třeba i jen do šíření zprávy a vysvětlování, co 
to je a k čemu je to dobré,“ řekla Marie Škvo-
rová.

Někdo se podle ní rozhodl jít na odběr právě 
proto, že se s ní osobně zná. Jiní využili toho, 
že odběrové místo „přijelo za nimi“, protože to 
do nemocnice mají daleko. Dost lidí potvrdilo, 
že již v registru zapsaní jsou. Některé přivedli 
partneři nebo rodiče. Další se ozvali, že na od-
běry na těchto soutěžích nestihnou dorazit, ale 
že na ně půjdou do nemocnice. Mladým zájem-
kyním – slečnám ve věku 15 a 16 let – vysvětlili, 
že dárcem mohou být až od 18 let, přesto slíbily, 
že vydrží a v 18 letech přijdou na odběr. 

Příležitost zapojit se má každý – stačí kon-
taktovat Transfúzní a hematologické oddě-
lení Nemocnice Benešov, domluvit si termín 
odběru a vyplnit dotazník (https://www.hos-
pital-bn.cz/oddeleni/transfuzni-a-hemato-
logicke-oddeleni/odbery-do-registru-darcu-
-krvetvornych-bunek/). Zapsání do registru 
je prvním krokem k záchraně lidského života. 
Čím více je zapsaných, tím je pak větší šance 
najít vhodného dárce. Registr je k dispozici 
pacientům z celého světa.

Porucha krvetvorby je život ohrožující one-
mocnění, které přichází náhle. Léčba je ale 
velice náročná a vyčerpávající. Pro pacienty 
je většinou jedinou možností pro uzdravení 
transplantace krvetvorných buněk. Její úspěš-
nost závisí na míře shody co největšího počtu 
transplantačních znaků – je proto potřeba mít 
velkou základnu potenciálních dárců. Ti, kteří 
jsou ochotni je nezištně darovat, sdružuje Český 
registr dárců krvetvorných buněk. Kvůli koro-
navirové pandemii se ale dostal do problémů – 
nemůže pořádat hromadné nábory ani osvětové 
akce.

 Benešovská hasičská liga se v minulých letech 
zapojila do několika charitativních projektů, 
např. „Víčka pro Mirečka“, „Desetikoruna pro 
Lukáška“ nebo „Finanční pomoc pro Honzíka 
a jeho rodinu“. Hasiči také každoročně chodí 
skupinově nebo jednotlivě darovat krev.

Podrobnosti jsou na www.darujzivot.cz 
a v propagačním videu na www.bnliga.cz.

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

Benešovská hasičská liga podpořila  
registr dárců krvetvorných buněk

univerzita třetího 
věku (u3V)

Pojďte si se skauty a turisty zaběhat do přírody. S sebou si vezměte propisku a buzolu. 
Na trase Vás budou čekat úkoly v podobě poznávání dřevin, hradů a zámků, turistických 
značek, hod na cíl, přechod lanové lávky, orientace v mapě, vázání uzlů či určování azimutů.

Více informací na:  
https://tysan.skauting.cz/krajsky-pohar-tz-2021/

KDY:  7. 11. 2021  
od 10:00 do 15:00

KDE:  Fotbalové hřiště  
v Peceradech

Skautský oddíl TYSAN Vás zve na
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Část I. Týnec nad Sázavou
Úvod

Dříve než si sdělíme základní informace 
o Týnci nad Sázavou, dovolujeme si připo-
menout fakt, že oblast, po které budeme dále 
putovat, byla v době II. světové války násilně 
vysídlena a na celém území bylo vybudováno 
cvičiště zbraní SS.

Město Týnec nad Sázavou patří k dalším 
sídlům s dlouhou historií. Dominantou histo-
rického jádra města je kamenitá románská ro-
tunda, ke které patřil sídelní objekt odkrytý při 
výzkumu v roce 1969. Měl kůlovou konstruk-
ci a pocházel asi z 11. století. Na jeho místě 
vznikl na přelomu 12. a 13. století kamenný 
románský palác a později obranná hranolová 
věž připojená k rotundě, která se dochovala 
dodnes. Pravděpodobně šlo o přemyslovské 
sídlo, které mělo především pevnostní funkci.

Nejstarší zprávy o týneckém hradě a jeho 
majitelích pocházejí spolu s dějinami Kostel-
ce z doby Jana Lucemburského. První majitel 
hradu, známý z písemných pramenů, byl Ol-
dřich z Týnce roku 1318. Byl jedním z před-
ků rodu Medků z Valdeka, kterému dlouho 
hrad patřil. V době jagellonské jej vystřídal 
rod Klinštejnů a Velemlýnských. V roce 1602 
koupila Týnec a Konopiště Dorota Hodě-
jovská z Hodějova a po ní jej zdědil její syn 
Adam. Po bitvě na Bílé hoře byl majetek 
zkonfiskován a roku 1622 prodán Albrechto-
vy z Valdštejna. V roce 1627 byl Týnecký hrad 
vypálen a zpustošen byl i Týnec. Hrad byl 
z části opraven, ale roku 1651 vyhořel podruhé 
a zpustl docela.

Teprve v roce 1785, kdy se stal majitelem 
Konopiště a Týnce hrabě František Josef 
z Vrtby, se zanedbaný Týnec znovu povzne-
sl. Hrabě založil roku 1791 továrnu na ka-
meninové zboží a k továrním účelům nechal 
upravit i Týnecký hrad i románskou rotundu. 
Ve Vrtbově době dosáhla kamenina věhlasu 
a po výtvarné stránce vysokých uměleckých 
hodnot. Díky rozšíření výroby Vrtba nechal 
postavit v roce 1812 novou tovární budo-
vu. Stavba v empírovém slohu, kterou zdobí 
v průčelí znak hrabat z Vrtby, stojí v Týnci 
dodnes. Je to dnešní kulturní dům. Hrabě 
s Vrtby odkázal konopišťské panství a tedy 
i týneckou továrnu Janu Karlovi, knížeti 
z Lobkovic.

V době prusko-rakouské války zanikla vý-
roba z důvodu konkurence i nedostatku dříví 
úplně. Budova továrny byla později přeměně-
na arcivévodou Ferdinandem d´Este na hotel.

Zakladatelem moderního průmyslu se stal 
ve 30. letech pražský podnikatel Ing. Franti-
šek Janeček. V Týnci postavil slévárnu hliní-
ku, oceli a barevných kovů METAZ. V za-
koupené přádelně na Brodcích zahájil výrobu 
motocyklů JAWA a osobních vozů MINOR.

Pan Ing. František Janeček položil dobré zá-
klady ke kompletní strojírenské výrobě na Tý-
necku pro výrobu silničních motorových vo-
zidel, osobních aut a motocyklů. Tento slibný 
vývoj přerušila II. světová válka. Výroba v Ja-
nečkově továrně v Týnci a na Brodcích byla 

řeka Sázava a sakrální památky v jejím okolí 

památky v našem okolí
Vážení čtenáři, s laskavým svolením pana To-

máše Jiráska z Pecerad bychom Vám rádi před-
stavili jeho zajímavou práci o sakrálních pa-
mátkách na řece Sázavě. Zaměříme se na třetí 

část díla pana Jiráska, která se týká Týnce nad 
Sázavou a místních částí. Věříme, že s našimi 
články třeba objevíte nová místa při svých pro-
cházkách, anebo se dozvíte něco málo z histo-

rie našeho okolí. Vzhledem k tomu, že materiál 
je obsáhlý, zveřejníme ho ve dvou částech. Přeji 
Vám příjemné a pohodové čtení.

pd

(aneb od Týnce nad Sázavou k soutoku s Vltavou)

Řeka Sázava se uklízela i v září. Malá par-
ta dobrovolníků sesbírala na tříkilometro-
vém úseku z Poříčí nad Sázavou do Nespek 
(a Ledců) během jednoho dne 11 pytlů od-
padků! I dva objemnější předměty se našly… 
Všechno bylo odvezeno k areálu Technických 
služeb Týnec nad Sázavou, které se o likvidaci 
nasbíraného nepořádku postaraly. Za to jim 
patří velký dík.

„Sbíralo se z hladiny a porostů kolem řeky, ale 
vegetace už byla hustá. Vyjely dvě lodě a podél 
řeky s nimi jelo svozové auto,“ popsala orga-
nizátorka zářijového úklidu Barbora Obsto-
vá. Překvapilo ji, kolik odpadků se sesbíralo. 
„Uvědomila jsem si, že úklid řeky je nekončící 
práce. A musím přiznat, že většina věcí, které se 

našly, ‚uplavala‘ vodákům. Říkám si, jak je mož-
né, že někdo ztratí mobil, peníze, peněženku, že 
si to na lodi líp nezajistí, když hrozí, že se může 
převrhnout,“ poznamenala. Zářijový úklid bere 
jako malý průzkum – tedy zda má smysl řeku 
a její okolí uklízet i na podzim. „Sice jsme něco 
sebrali, ale je jasné, že příští rok na jaře bude zase 
co sbírat,“ posteskla si. 

Úklid jednoho z turisty nejvyhledávanějších 
toků, známý jako Čistá řeka Sázava, se letos ko-
nal už pošestnácté. Původně hromadná akce se 
kvůli koronavirovým opatřením stejně jako loni 
proměnila v individuální – řeku uklízely rodiny 
nebo malé skupiny dobrovolníků. Množství se-
braného odpadu se vyšplhalo k 15 tunám.

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

Dobrovolníci řeku uklízeli i v září
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zaměřena na zbrojní výrobu. Ing. Fr. Janeček 
v roce 1941 zemřel.

Vedle již zmíněné románské rotundy, re-
spektive hradu, může se Týnec a jeho připo-
jené obce chlubit následujícími sakrálními 
památkami.

KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY
Farní kostel sv. Šimona a sv. Judy stojí již-
ně přes silnici od hradu na vyvýšeném místě 
uprostřed města, je obklopen hřbitovem. Pů-
vodně byl gotický asi ze 14. století, později 
v roce 1755 byl barokně upraven. V té době se 
doplnilo i plochostropé kněžiště. Další opra-
vy se prováděly v roce 1872, kdy se v kostele 
provedla křížová klenba, která je tam dosud. 
Další opravy proběhly v roce 1902. Ke kostelu 
se stoupá více jak po 20 schodech a branou se 
vstoupí na hřbitov, který kostel obklopuje ze 
všech stran.

 
Kostel je jednolodní, uzavřený pravoúhlým 

zaobleným presbytářem, při západní stra-
ně lodi se nachází hranolová věž. Na severní 
straně lodi je sakristie a malá předsíňka před 
vstupem do lodi navazující na schodiště. Loď 
je sklenuta křížovou klenbou, presbytář je plo-
chostropý. Vnější nároží presbitáře jsou boso-
vaná.

Vedle kostela stojí velmi zajímavý dům na-
zývaný „U Micků“.

FARA
Naproti kostelu stojí budova fary, u které se 
lze domnívat, že vznikla ve stejné době jako 
týnecký kostel.
 
KŘÍŽEK
Na křižovatce silnic 106 Benešov – Týnec 

a silnice do Kozlovic, stojí nenápadný křížek 
na zděné podstavě.
 
SV. FLORIÁN NA BRODCÍCH
V části Týnce, zvané Brodce, stojí mimo to-
várních objektů také bývalý hotel, ve kterém 
je dnes vybudovaná restaurace „Brodiente“. 
Na průčelí budovy je ve výklenku umístěna 
socha sv. Floriána. K této soše se váže zajíma-

vý příběh, o bývalém řediteli týnecké JAWY. 
JUDr. Hvězda nechal při opravách budovy 
výklenek se sochou uzavřít a takto zůstala 
v zapomnění až do roku 2010 či 2011, kdy zde 
soukromý majitel začal s opravou zanedbané 
budovy a přípravou výše zmíněné restaurace. 
Při této příležitosti byla socha sv. Floriána 
znovu objevena.

  Tomáš Jirásek, Pecerady

Od roku 2019 v naší obci působí terénní 
a komunitní sociální pracovník, na kterého 
se můžete obrátit v náročné životní situaci. 
Pomůže vám zorientovat se v možnostech 
řešení, bude s vámi hledat tu nejlepší cestu 
ven z problémů a bude při vás stát, dokud ne-
zvládnete vše sami. 
Kdy se na něj můžete obracet?

•  Máte problémy s dětmi a jejich výchovou, 
zdravím?

•  Někdo v rodině vážně onemocněl a nevíte, 
jak zvládnout sami péči?

• Nevíte, jak zvládnout ztrátu partnera?

• Bojíte se o své bydlení, nebo jste ho ztratili?
• Perete se se závislostí?
•  Omezuje vás zdravotní postižení a potřebu-

jete podporu?
•  Jste osamělí a život je pro vás nesnesitelně 

těžký?
•  Máte potíže s financemi a chybí vám peníze 

na důstojný život?
•  Propustili vás z vězení a jste plni obav, jak se 

vrátit mezi lidi?
V každé situaci jde hledat řešení a ve dvou se 

hledá určitě lépe. Využijte pomoc odborníka, 
který vás v tom nenechá. 

Najdete ho v kanceláři každou středu od 13 
do 16 hod nebo na telefonu 733 741 028. 
Navštívit Vás může i u Vás doma. 

Hana Kronovetrová

Služba v naší obci je tu pro každého, kdo potřebuje pomoct.

Jméno pracovníka – Hana Kronovetrová
Adresa kanceláře – K Náklí 510  
(zdravotní středisko, 1. patro)

257 41 Týnec nad Sázavou
Telefon – +420 733 741 028

Mail – tynecko@obceblizelidem.cz

www.obceblizelidem.cz

Projekt Obce blíže lidem  
– rozvoj terénní a komunitní sociální práce  

ve venkovských lokalitách
CZ03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011854

Projekt byl podpořen v rámci 
spolupráce MAS Posázaví.      
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V roce 2020 a také letos na jaře nám covidová 
situace nedovolila scházet se s dětmi v tělocvič-
nách ani uspořádat pro ně tradiční akce, proto 
jsme alespoň ty přesunuli na září. 

V neděli 12. 9. 2021 odpoledne přišlo 39 dětí 
na atletickou rodinnou olympiádu - Roolympi-
ádu, na hřiště u ZŠ na sídlišti.  Děti soutěžily 
v sedmi věkových kategoriích (2018 a mlad-
ší - 2012) v hodu, skoku do dálky a ve sprintu. 
Všechny se moc snažily, to nejmenší (nar. 2020) 
se snažilo tolik, že v polovině závodů usnulo. 
Závody ukončilo 37 dětí. Než stačily počtářky 

zpracovat výsledky dětí, závodily ještě rodinné 
dvojice v tradičních disciplínách, ale trochu ne-
tradičním způsobem. Sprint absolvovaly mezi 
kruhy, skákaly snožmo a házely třepetalkami 
místo míčků. Když ukončili závody děti s rodiči, 
mohlo začít vyhlašování výsledků a odměňová-
ní těch nejlepších. Vítězům předal pěkné věcné 
ceny a všem dětem diplomy a medaile p. Zna-
menáček, místostarosta města. Na závěr byly 
vyhodnoceny nejlepší tři rodinné dvojice. I ty 
dostaly diplomy a medaile a všechny děti ještě 
bonbóny a drobné ceny. Asi v 17 hodin závody 
skončily a spokojené a utahané děti se rozešly 
domů. Snad se jim dobře spalo. 

O týden později, v pátek 17. 9. 2021, proběhla 
druhá opožděná akce, Sportovně zábavné od-
poledne pro děti. 162 dětí, které přišly většinou 
v doprovodu rodičů, zaplnilo zahradu Společen-
ského centra.  Celkem se v zahradě sešlo cca 300 
– 350 osob. Na jednotlivých stanovištích děti 
srážely plechovky, poslepu procházely  dráhu 
vyznačenou provazy, zkusily si slalom s míčem, 
foukáním přemísťovaly míček, brčkem přenášely 
bonbóny, prolézaly tunel, běhaly mezi metami... 
Celkem 13 nenáročných, ale zábavných úkolů 
děti hravě zvládly. Po jejich splnění si vylosovaly 
v tombole cenu. Ne každému se podařilo vytáh-
nout si to, co si přál, ale ještě si všichni mohli 
opéct na ohni buřtíky. O oheň se opět postarali 
týnečtí hasiči a o hladký průběh odpoledne 25 
instruktorů.

Dlouho jsme se s dětmi nesešli a o to byla ny-
nější setkání příjemnější. 
Všem pořadatelům i pomocníkům patří velké díky. 

Věra Junová, odbor sportu pro všechny TJ  
Týnec nad Sázavou, z.s.

Hurá, už se můžeme scházet na cvičeních 
a trénincích v plném počtu. 

Gymnastky už nemusí trénovat v domácím 
prostředí před tablety i rozcvičky Martiny 
Mlýnkové zveřejněné na youtube nejsou tak vy-
hledávané. Zkrátka na živo je to mnohem lepší!   

Dlouhou koronavirovou pauzu máme za se-
bou a vracíme se do "starých kolejí".  Mládež-
nické oddíly – gymnastika, florbal, míčovky, 
všestranný sport pro děti, ty se scházely hned 
po uvolnění od května, ale jenom na venkov-
ních hřištích. 

Trenérky opět uspořádaly v srpnu příměstský 
tábor s gymnastickou náplní. Děvčata nevyne-
chala ani návštěvu jump arény v Praze a pla-
veckého bazénu v Benešově. V areálu školy si 
všichni opekli buřty a  kdo chtěl, mohl poslední 

noc přespat v tělocvičně. I poslední odpoledne 
bylo trochu jiné, bylo určené rodičům. Děvčata 
jim ukázala, co nového se naučila za uplynulý 
týden a předvedla nacvičené pódiové skladby. 
Vše se povedlo a malé chybičky děvčata do zá-
vodů dopilují. 

Od 6. září už cvičí všechny oddíly, včetně rodi-
čů s dětmi a dospělých. Cvičení zahájili také se-
nioři v domě s pečovatelskou službou. S dětmi, 
když přeje počasí, jsme zatím stále venku, ale 
pro večerní hodiny určené dospělým užíváme 

tělocvičny. Kapacita mládežnických oddílů se 
pomalu naplňuje, dostáváme se do předcovi-
dového stavu. Dospělí už mohou také přijít, ale 
hlavně ženy stále ještě váhají. Přesto věříme, že 
až zazimují zahrady a začnou dlouhé večery, tak 
se nám do tělocvičen opět vrátí. Muži jsou tro-

chu aktivnější, od září máme dokonce dva nové 
oddíly – nohejbal a ki-aikido. 

Protože se neuskutečnily jarní veřejné akce, 
přesunuli je instruktoři na září. Konaly se atle-
tické závody pro děti od 3 do 9 let a sportovně 
zábavné odpoledne pro děti. Velmi dobře dopa-
dl 11. ročník Dne pohybu a zdraví v Náklí.  Teď 
jsou před námi ještě 8. Seniorské hry. Škoda, že 
nemohly trenérky SG pořádat v červnu tradič-
ní a velmi oblíbené Týnecké tandemy, ale na ně 
se musí závodníci dobře připravit a to nebylo 
možné. Co ale určitě bude, to je krajský přebor 
v SG, závody předškoláků a Mikulášské závody 
v SG. 

Moc si všichni přejeme, abychom se mohli 
setkávat při sportu dál a všechny naše plány se 
mohly uskutečnit. Těšíme se i na Vás. 

Věra Junová, odbor sportu pro všechny TJ  
Týnec nad Sázavou, z.s.

Opět jsme se sešli s dětmi na sportovních akcích

Oddíly odboru sportu pro všechny cvičí a trénují naplno 
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Jen co jsme se po letních prázdninách roz-
koukali, už nás čekal první říjnovou sobotu 
úvodní turnaj minivolejbalu dětí. Do Týnce 
nad Sázavou se sjely nejmladší volejbalové na-
děje v kategorii oranžového, červeného i mod-
rého minivolejbalu. Pro některé naše děti se 
jednalo o první velký volejbalový turnaj. 

V dopoledních hodinách ve sportovní hale 
změřilo síly v oranžové kategorii deset týmů 
z Říčan, Kunic, Zruče nad Sázavou a domácí-
ho Týnce nad Sázavou. Družstva byla rozděle-
na do dvou skupin po pěti a hrála systém každý 
s každým. Ve vedlejší tělocvičně se paralelně 
utkaly o mistrovské body děti v červené kate-
gorii. Po odehrání základních skupin se usku-
tečnily zápasy v nadstavbové části o konečné 
umístění.  

Za náš oddíl se v obou kategoriích představila 
shodně tři družstva, která se herně ani výsled-
kově mezi ostatními volejbalistkami a volejba-
listy neztratila. V oranžové kategorii si z našich 
barev vedla v základních skupinách na jednič-
ku družstva Týnce A i Týnce C, která do sku-
pin o umístění šla z druhých míst. Týnec B 
ve skupině B získával zejména zkušenosti a do-
kázal uhrát i pár těsných výsledků. Na výhru to 
ovšem nestačilo. Té se dočkal až ve skupině o 7. 
- 10. místo, když zdolal volejbalistky z Říčan.

Ve skupině o 1. - 6. místo jsme měli dvě že-
lízka v ohni a tajně doufali, že bychom se mohli 
z pódiového umístění nakonec radovat. Týnci 
C se ovšem už tolik výsledkově nedařilo, i když 
předvedená hra nebyla tak špatná.  Ani jediná 
výhra jim ve vyrovnané skupině moc nepo-
mohla a o skóre skončili celkově na šesté příč-
ce. Prapor statečně drželo týnecké áčko. V nej-
důležitějším zápase se Zručí B vydřelo těsnou 

výhru 16:15, čímž Zruč odsunulo na čtvrtou 
příčku a pro sebe si zajistilo o skóre celkovou 
stříbrnou příčku před Kunicemi B. V oranžo-
vém kategorii měly radost z celkového vítězství 
volejbalistky TJ Jiskra Zruč nad Sázavou A.

V červené kategorii se představilo pět druž-
stev, která hrála v jedné skupině dvojkolově ka-
ždý s každým. Této kategorie se nezúčastnil ani 
jeden tým Zruče nad Sázavou, a tak tři týnec-
ké týmy doplnily po jednom družstvu Kunice 
a Říčany. 

Z této kategorie jsme měli všichni trochu 
respekt, protože přechod z chytacího volejba-
lu do pinkacího je pro děti poměrně složitý. 
Nicméně naše děti se s tím popasovaly dobře. 
Naše béčko se v prvním kole trochu hleda-
lo a na vítězství nedosáhlo. Z něj se radovalo 
až proti Říčanům ve druhém kole. Na stupně 
vítězů to mělo ovšem ze všech týmů nejdále. 
Týnec A měl nejvyrovnanější výkony. V obou 
kolech dokázal porazit domácí béčko i Kunice. 
Na Říčany a Týnec C ovšem vítězný recept ne-
našel. Celkově se tak propracoval na bronzovou 
příčku na stupních vítězů. Největší radost nám 
udělal Týnec C. Ten ani v jednom kole nenašel 
přemožitele a zaslouženě si dokráčel na stupí-
nek nejvyšší. 

Po odehrání turnaje se všechny děti nemoh-
ly dočkat vyhlášení výsledků, ze kterého si 
s úsměvy na tváři odnášely zasloužené plakety, 

sladkosti, diplomy a zejména velkou spokoje-
nost.  

Některé z nich zůstaly v hale a tělocvičně 
i po odehrání oranžové a červené katego-
rie a fandily i dětem nastupujícím po obědě 
v modré kategorii minivolejbalu. V té se před-
stavila proti týmům z Říčan, Zruče nad Sáza-
vou a Kunic děvčata z našeho oddílu, která pís-
kala v dopoledních hodinách nižší kategorie, 
za což jim moc děkuji. 

 Změřit síly v modrém volejbalu přijelo do-
konce dvanáct týmů, které jsme opět rozdělili 
na dvě skupiny a využili ke sportování halu 
i tělocvičnu. Náš klub reprezentovaly rovněž tři 
týmy. Ve skupině se jim dařilo jak na houpačce. 
Týnci B i C se podařilo proklouznout do sku-

piny o 5. – 8. místo, zatímco Týnci A stačila 
jedna výhra na skupinu o 9. – 12. místo. V té 
nestačili jen na Kunice A a celkově uzavřeli 
první desítku na turnaji. Sudou pozici obsadilo 
i týnecké béčko, a to osmu příčku. O dvě příč-
ky nad ním poté skončilo týnecké áčko. Z tur-
naje v modré kategorii si udělaly takový vlastní 
přebor týmy ze Zruče nad Sázavou, kterým pa-
třila všechna místa na stupni vítězů. Nicméně 
i v této kategorii se rozdávaly stejné ceny pro 
všechny a děti si je s potěšením odnesly domů. 

Závěrem bych chtěl poděkovat organizá-
torkám za skvělou spolupráci, městu Týnec 
nad Sázavou za poskytnutí finanční podpory 
a všem zúčastněným za předvedenou hru. Už 
teď se moc těšíme na další kolo minivolejbalu, 
které se uskuteční 13. listopadu 2021 v Kuni-
cích. 

Jaromír Kuchta, za VK Týnec nad Sázavou

Oblastní přebor v minivolejbale v týnci nad Sázavou
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Kalendář akcíTýnecko
lIStOpAD
5. 11. PODZIMNÍ KONCERT LENKY FILIPOVÉ 19:00 hod.
Město Týnec nad Sázavou Vás zve na podzimní koncert LENKA FILIPOVÁ a smyčcový oktet Brno Strings v pátek 5. 11.  
od 19 hodin ve Společenském centru Týnec. Vstupné 400 Kč. Závazné rezervace a prodej vstupenek v Turistickém informační centrum 
Týnec, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz. Místo konání: Kulturní centrum Týnec. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou.

11. 11. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 17:00 hod.
Akce pro celou rodinu, tradiční svatomartinský lampiónový průvod spojený s kulturním programem na podiu v zahradě hotelu Týnec 
a opékáním buřtů, vstupné 30 Kč osoba. Místo konání akce: hotel Týnec. Pořadatel akce: Kulturní centrum Týnec.

18. 11. PřEDNášKA FRANTIšKA HRušKY:  JAwA VE STARÉ FOTOGRAFII 17:30 hod.
V rámci přednášky bude možnost prohlédnout si výstavné motocykly v prostorách MěÚ. Vstupné dobrovolné.  
Ve velké zasedací místnost MěÚ. 

20. 11. KONCERT V KOSTELE SV. KATEřINY 14:00 hod.
Mluvené slovo zaměřené na historii kostela s hudebním vystoupením vokální skupiny Pětník.  
Pořadatel: spolek Karhany, z.s. a město Týnec nad Sázavou. Místo konání: kostel sv. Kateřiny Chrást nad Sázavou.

27. 11. ROZSVÍCENÍ VáNOČNÍHO STROMu 16:00 hod.
Program od 16.00 hodin, v 17.00 hod. rozsvícení stromu. Vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, 
živá hudba. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou. Místo konání: místo před OD Hruška.

28. 11. ADVENT NA HRADĚ V TÝNCI 14:00 hod.
Minitržiště, prohlídka hradu, věže a výstav. 
14:30 představení knihy Anny Svobodové: ,,Králíček a vrabec“. 
15:00 Vernisáž výstavy umělců Posázaví – za doprovodu vánočních melodií.
Místo konání: hrad a muzeum Týnec nad Sázavou. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou

PROsinec 
5. 12. ADVENT NA HRADĚ V TÝNCI 14:00 hod.
Minitržiště, prohlídka hradu a věže, výstava umělců Posázaví.
15:00 hod. Advent s flétnou a písničkou – vánoční koncert ZŠ Týnec. 
17:00 hod. MIKULÁŠ S ČERTY A ANDÍLKY – rozdávání dárků dětem, dětské disko, soutěž o NEJ čertovský a andělský kostým. 
Místo konání: hrad a muzeum Týnec nad Sázavou. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou.
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9. 12.  PřEDNášKA JANA KREJČÍHO: NA CESTĚ PO BERINGII  17:30 hod.
            – BRITSKÁ KOLUMBIE, YUKON A ALJAŠKA
Ve velké zasedací místnost MěÚ.  Vstupné dobrovolné. 

12. 12. ADVENT NA HRADĚ V TÝNCI 14:00 hod.
Minitržiště, prohlídka hradu a věže, výstava umělců Posázaví.
16:00 hod. pohádka pro děti: Čert prý nikdy nespí v podání divadla APROPO.  
Místo konání: hrad a muzeum Týnec nad Sázavou. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou.

19. 12. ADVENT NA HRADĚ V TÝNCI 14:00 hod.
Minitržiště, prohlídka hradu a věže, výstava umělců Posázaví.
17:00 hod. vánoční koncert skupiny AGNATHA.
Místo konání: hrad a muzeum Týnec nad Sázavou. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou.

Konání akcí závisí na vývoji epidemiologické situace.  
Změna programu vyhrazena. 

prosíme, sledujte webové stránky a fB města.
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Od 17.30 ve velké zasedací místnosti městského úřadu  
v Týnci nad Sázavou. 
Změna programu vyhrazena. Vstupné dobrovolné

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PŘEDNÁŠKY

18. 11. 2021 

Přednáška Františka Hrušky 

Jawa ve staré fotografii

9. 12. 2021 

Přednáška Jana Krejčího 

Na cestě po Beringii  
– Britská kolumbie, Yukon a Aljaška

V rámci přednášky bude možnost prohlédnout  
si  vystavné motocykly v prostorách MěÚ.
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uzávěrka  

příspěvků do příštího čísla 

týnecKých lIStů 

je v pondělí  
15. listopadu 2021. 
Tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

týnecKých lIStů

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

PC Computer servis s.r.o, Pěší 192, Týnec nad Sázavou Po-Pá 13-16 ; So 9-11

cena od 236,- Kč / měs., včetně DPH!

Víte že, jsme výdejním a podacím místem Zásilkovny?

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

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

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

rychlost až 30/30 Mbps

KOupíM jAWA ČZ:  
motocykl, moped, skútr a podobně  

možno i díly a vraky 

tel.: 777 589 258
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Vaše osobní realitní makléřka
Sabina Smolová 

V TÝNCI BYDLÍM S VÁMI!

• Prodej a pronájem nemovitostí
• Ocenění nemovitostí pro dědická řízení
• RE/MAX aukce nemovitostí

M: +420 608 012 047
E: sabina.smolova@re-max.cz

KOupíM
pole nebo louku s přístupem a nabízím min. 50 Kč/m2  

tel. 603 442 474
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Pořádá město Týnec nad Sázavou 
www.mestotynec/muzeum 
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou

s čerty a andílky
neděle 5. prosince  

od 17.00 hod.

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

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

rozdávání  
dárků dětem
dětská disco
soutěž o NEJ 
čertovský 
a andělský  
kostým  

Balíčky přijímáme na hradě od 14.00 hodin

Občerstvení zajištěno 
Vstupné dobrovolné
Změna programu vyhrazena
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Pořádá město Týnec nad Sázavou 
www.mestotynec/muzeum 
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou

na hradě v Týnci
adventní neděle od 14.00 hod.

Občerstvení zajištěno 
Vstupné dobrovolné
Změna programu vyhrazena

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

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

28. LISTOPADU
Minitržiště, prohlídka hradu, věže a výstav
14.30    PŘEDSTAVENÍ KNIHY  

„Králíček a vrabec“ Anny Svobodové

15.00     VERNISÁŽ VÝSTAVY UMĚLCŮ POSÁZAVÍ 
– za doprovodu vánočních melodií

5. PROSINCE
Minitržiště, prohlídka hradu a věže,  
výstava umělců Posázaví
15.00  ADVENT S FLÉTNOU A PÍSNIČKOU 

– vánoční koncert ZŠ Týnec

17.00  MIKULÁŠ S ČERTY A ANDÍLKY
Rozdávání dárků dětem, dětská disco,  
soutěž o NEJ čertovský a andělský kostým  
(balíčky přijímáme na hradě od 14.00 hodin)

12. PROSINCE
Minitržiště, prohlídka hradu a věže, výstava umělců Posázaví
16.O0  ČERT PRÝ NIKDY NESPÍ  

– pohádka pro děti v podání divadla APROPO

19. PROSINCE
Minitržiště, prohlídka hradu a věže, výstava umělců Posázaví
17.00   VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY AGNATHA



36 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Září / říjen  2021týnecké listy

týnecké listy   – dvouměsíčník, číslo 5/2021, ročník XXXI, vycházejí 27. 10. 2021. Vydává Město Týnec nad Sázavou, IČ: 00232904. Povoleno pod 
registračním číslem: MK ČR 10762. Distribuce ve městě Týnec nad Sázavou. Redakční rada ve složení: P. Drahoňovský (pd), I. Nováková, Mgr. B. Schůtová, Mgr. 
L.Vrbatová, K. Tomášková. Redakce Týneckých listů si vyhrazuje právo příspěvky dopisovatelů redakčně zkrátit, upravit, případně neuveřejnit. Adresa vydavatele: Městský 
úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, e-mail: radnice@mestotynec.cz, redakce@mestotynec.cz, www.mestotynec.cz. Náklad 2 550 ks.

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
27. 11. 2021 
v 17 hod. na Pěší
v Týnci nad Sázavou

Vánoční 
atmosféra  
s živou hudbou 
od 16.00 hod.

Děkujeme skupině ČEZ a.s. za finanční příspěvek na rozsvěcení stromu v Týnci nad Sázavou.

VSTUP ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VÁS ZVE NA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Konání akce závisí na vývoji situace. Prosíme, sledujte webové stránky a FB města.

www.mestotynec.cz            ` tyneckevlneni

Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio záznam za účelem prezentace města. Data mohou být zveřejněna v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena  
na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu. Návštěvníci akce souhlasí s pořízením zvukových a obrazových záznamů. V případě nesouhlasu s fotografováním, kontaktujte prosím fotografa.  


