
Týnec nad Sázavou
v roce 2021

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních  
i pracovních úspěchů v novém roce 2022  

Vám přejí zaměstnanci  
města Týnec nad Sázavou.
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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
v prosincovém vydání 

Týneckých listů Vám na-
bízíme ohlédnutí za tím, 
co se nám letos povedlo, 
ale třeba i za tím, co ne-
dopadlo tak, jak bychom 
si přáli. Dokončili jsme 
významné projekty. Jde 
především o nový chod-

ník z Týnce do Podělus, kousek stezky podle 
Sázavy a probíhající pravidelná obnova zele-
ně ve městě. Mám radost z nové cisterny pro 
Peceradské dobrovolné hasiče. Její vybavení 
je srovnatelné s vozidly profesionálů. Co po-
važuji ale za největší a nejnáročnější projekt, 
byla koupě Hotelu a vytvoření Kulturního 
centra Týnec. Věřím, že se nám podaří vy-
budovat zázemí a rozpohybovat kulturní 
a společenský život v Týnci. 
Všechny tyto projekty jsme realizovali 

na základě Vašich podnětů. Je milé vědět, 
že se zajímáte o naše město. Jsme za to rádi 
a určitě budeme pokračovat ve veřejných se-
tkáních – ať už na veřejném fóru nebo u ak-
tivních osadních výborů.
Některé projekty se nám zatím nepodařilo 

vyřešit. Na zateplení základní umělecké ško-
ly se nám nepodařilo získat dotaci. Nezbývá, 
než provést akci z rozpočtu města. Přípravu 
jsme zahájili a práce by měly proběhnout 
v roce 2022. Intenzivně jsme pracovali 
na přípravě stavby vodovodu a kanalizace 
v místních částech. Jak jsme Vás již infor-
movali, jedná se o technologicky a finančně 
náročný projekt, který nejsme bez dotací 
schopni zrealizovat. I přesto, že v této chvíli 
nevíme, jak budou dotace pro rok 2022 vy-
psány, uděláme vše, aby se stavba podařila. 
V první fázi se bude jednat o rekonstruk-
ci čistírny vod v Týnci a stavbu vodovodu 
a kanalizace v Krusičanech. Pro tyto stav-
by máme povolení a vybíráme zhotovitele. 
Ve Zbořeném Kostelci a Peceradech dojde 
k mírnému zpoždění kvůli připomínkám 
Správy železnic. Ale i zde předpokládáme 
v roce 2022 vydání stavebního povolení 
a následně žádost o dotaci. Následovat bude 
vodovod a kanalizace v Čakovicích.
Vážení čtenáři, milé čtenářky, užívejte si 

krásný vánoční čas, který je kolem nás. 
Nenechme se pohltit shonem a starostmi. 
Úsměv a vřelé přání jsou VÝZNAMNOU 
maličkostí. A možná najdeme s vánočním 
časem i něco hlubšího, jak píše pan farář Vy-
mětalík. Požehnané Vánoce.

Martin Kadrnožka
starosta města

informace z radnice
Nezapomeňte si označit popelnice novou 
známkou na rok 2022. Pokud nemáte nádobu 
na bioodpad, požádejte si o ni v Technických 
službách. Informace o změnách v odpadovém 
hospodářství jsou dále v Týneckých listech.
Rozbíhá se participativní rozpočet 2022. Mů-
žete přihlásit svůj projekt. Pravidla a termíny 
jsou na webu města.
Proběhly schůzky s ředitelkami školy, školky 
a jídelny. Řešil se provoz škol, příprava rozpočtu 
na rok 2022 (plán oprav) a zapojení do Místní-
ho akčního plánu ve vzdělávání, který umožňu-
je čerpat dotace na rozvoj škol.
Proběhlo jednání o možnostech vestavby 
knihovny do bývalého kina v budově hotelu. 
Zdá se, že je projekt realizovatelný. V roce 2022 
připravíme projektovou dokumentaci a bude-
me žádat o dotaci. Realizace by pak mohla pro-
běhnout v roce 2023/24.
Byla vyhlášena veřejná zakázka na stavbu Vo-
dovodu a kanalizace Krusičany. Jakmile bu-
dou upřesněny podmínky pro získání dotace 
na stavbu, budeme obyvatele informovat o dal-
ším postupu. Současně probíhá výběr zhotovi-
tele na stavbu Intenzifikace čistírny odpadních 
vod Týnec nad Sázavou. Vítěze bychom měli 
znát v lednu 2022.
Pokračují jednání s vlastníky pozemků v cen-
tru města. Byl odsouhlasen seznam pozemků 
- veřejných prostranství, které by město mělo 
získat. Zbývá dohodnout finanční podmínky. 
Jednání budou pokračovat v lednu 2022.
CETIN rozkopal město. Jde o modernizaci 

a rozšíření optické sítě. Víme o chybně opra-
vených překopech a propadlých chodnících… 
S firmou, která pro CETIN práce realizuje, 
intenzivně jednáme a chodníky budou oprave-
ny. Budeme tak mít rychlý internet, ale i pěkné 
chodníky. 
Realizace projektů:
•probíhávýměnapodlahyvtělocvičněvestaré

škole, současně je nezbytný zásah do rozvodů 
topení a také bude provedena sanace vlhkého 
zdiva

•podokončenípracívtělocvičněbudevestaré
škole zahájena rekonstrukce WC 

•nalepšípočasíčekáobnovapovrchůmístních
komunikací včetně chodníků ve starém Týnci 
(ulice Lipová, Růžová, Sad Přátelství, U Jano-
vického potoka, část K. H. Máchy a 1. máje)

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•příkazní smlouva na organizaci architek-

tonické soutěže na smuteční obřadní síň 
v Týnci nad Sázavou s Ing. arch. Miroslavem 
Vodákem za odměnu ve výši 150.000 Kč bez 
DPH. Architektonická soutěž bude dokonče-
na do 30. 7. 2022

•smlouvaoposkytováníslužebsTechnickými
službami Týnec s.r.o - rozpočet na rok 2022 
v celkové výši 19.620.016,80 Kč s DPH. 
Smlouva zajistí likvidaci odpadu, úklid města, 
letní i zimní údržbu, provoz sběrného dvora 
a údržbu hřbitovů

Byly poskytnuty dary a dotace:
•Posázaví o.p.s. na akci Čistá řeka Sázava
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Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2022. V tomto roz-
počtu jsou na významné opravy či investice plánovány výdaje ve výši 
62,9 mil. Kč. Zároveň budou čerpány dotace ve výši 11,8 mil. Kč. Pro-
vozní přebytek rozpočtu ve výši 9,0 mil. Kč tvoří dostatečné zdroje pro 
splátky úvěrů včetně úroků ve výši 8,8 mil. Kč i realizaci plánovaných 
záměrů na zvelebení našeho města. 

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Na vyrovnání schodku jsou 
použity přebytky minulých období ve výši 43,9 mil. Kč. Důvodem vý-
znamného schodku jsou především velké projekty – opravy komunika-
cí ve starém Týnci, nákup pozemků, oprava střechy na DPS, zateplení 
ZUŠ, rekonstrukce obřadní síně. Na některé jsou poskytnuty dotace 
a uzavřeny smlouvy o dílo. 
Významné akce v rozpočtu města
•Adaptačnístrategie–strategickýdokument–jakhospodařitspovr-

chovou vodou
•OdtokovépoměryNaHlinkách–dokumentaceprotipovodňových

opatření 
•OpravapovrchůkomunikacívestarémTýnci
•VýměnapodlahyvtělocvičněZŠ–Benešovská
•RekonstrukceWCvZŠ–Benešovská
•RekonstrukceškolníkuchyněvMŠ
•VýměnastřechynaDPSčp.525
•StavbachodníkunaJílovské–ustaréhohřiště
•Opravyaobnovaprvkůnadětskýchhřištích–Čakovice,Kozlovice,

Kněžina
•Hřbitovy-opravazdí,plotů,společnýhrob,kolumbárium
•Úpravastánínakontejnery–dlažba,oplocení
•ZaváděnípostupůMA21–participativnírozpočet,setkánísveřej-

ností
•RekonstrukceobřadnímístnostinaMěÚ(svatební)–realizacestavby
•Změnaúzemníhoplánu
•Vodovodakanalizacevmístníchčástech–pokračování vpřípravě

projektu
•ZatepleníarekonstrukceZUŠ
•Architektonická soutěž a realizace dokumentace na obřadní síň

na hřbitově
•Nákuppozemků(lokalitabenzinaateplárna)

•Měřenírychlostivozidel
•Novýsoftwareproekonomickouagenduměsta
•Zaváděníchytrýchtechnologiínejenvoblastihospodařenísenergie-

mi – nákup chytrých vodoměrů
a mnoho dalších drobností…
Stručný přehled upraveného rozpočtu:

O průběhu jednotlivých akcí financovaných z rozpočtu města Vás 
budou Týnecké listy průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpočtu 
můžete sledovat na internetových stránkách města v Rozklikávacím 
rozpočtu a vývoj rozpočtu je zobrazen v aplikaci MONITOR na por-
tálu Ministerstva financí.

Martin Kadrnožka, starosta

povinné výdaje nezbytné

povinné výdaje plánované

investice, opravy, splátky

16%

44%

40%

Struktura výdajů

1. Daňové příjmy 94 657 300
2. Nedaňové běžné příjmy 16 694 390
3. Kapitálové příjmy 10 906 092
4. Běžné přijaté dotace 5 731 104
Příjmy celkem 127 988 886
5. Běžné výdaje 108 072 700
6. Kapitálové výdaje 55 910 000
Výdaje celkem 163 982 700
Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-) -35 993 814
8. Financování 35 993 814
Saldo 0 

v roce 2022 dar ve výši 6.000 Kč
•BENKON Benešov na činnost sdružení

na rok 2022 dar ve výši 1.000 Kč
•Domov pro osoby se zdravotním postiže-

ním Kunovice-Cihlářská příspěvek na péči 
o klienta z Týnce nad Sázavou - dar ve výši 
6.000 Kč

Rada schválila rozpočtové opatření – drobné 
úpravy rozpočtu města.
Byl schválen Plán zimní údržby 2021/2022. 
K dispozici je na webu města.

Informace ze zastupitelstva
•zastupitelstvo schválilo rozpočet města

na rok 2022. Do rozpočtu jsou naplánovány 
mimo jiné významné investice: opravy ko-
munikací starý Týnec, nákup pozemků, opra-
va střechy na modrém DPS, zateplení ZUŠ, 
rekonstrukce svatební obřadní síně. 

•bylo schváleno nájemné za vodohospodář-
skou infrastrukturu, výše nájemného je závis-
lá na hodnotě spravovaného majetku a ná-
jemné se používá na obnovu tohoto majetku, 
zároveň je nájemné jednou z položek, která 

ovlivní výslednou cenu vody pro odběratele 
(po započtení všech nákladů je cena vody 
od 1. 1. 2022 stanovena na 111,86 Kč/m3)

•bylyvydánynovéobecnězávaznévyhlášky-
obecního systému odpadového hospodářství 
(co a kam se ukládá), o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodář-
ství (kolik co stojí) a vyhláška pořádání akcí 
(oznamovací povinnost pro pořadatele), více 
o odpadech je dále v Týneckých listech (po-
platek za odpad se pro rok 2022 nemění - 
zůstává 950 Kč)

•zastupitelstvo podpořilo spolkovou činnost,
byly schváleny dary pro Tenisový klub Tý-
nec nad Sázavou, TJ Týnec nad Sázavou, 
TJ Jawa Pecerady, Fotbalový Klub Týnec 
nad Sázavou, Volejbalový klub Týnec nad 
Sázavou na podporu trenérů v celkové výši 
287.000 Kč

•na rok 2022 byly poskytnuty dotace vý-
znamným poskytovatelům sociálních služeb 
- RUAH o.p.s. ve výši 85.000 Kč, Pečovatel-
ská služba okresu Benešov ve výši 550.000 Kč 
a Posázaví o.p.s. ve výši 284.950 Kč na čin-

nost společnosti (podpora rozvoje regionu)
•byl schválenAkčníplánStrategického roz-

voje města na rok 2022 – u rozpracovaných 
projektů byly zaktualizovány údaje a dle 
nových strategií, veřejného fóra, požadav-
ků úřadu i veřejnosti byly zapracovány nové 
projekty (dokument obsahuje všechny důle-
žité projekty, na kterých se pracuje a je k dis-
pozici na webu města)

•zastupitelstvo vydaloZásady pro spolupráci
s investory. Požadavky investorů – develope-
rů – na výstavbu v území vedou k vyčerpání 
kapacity infrastruktury města (čistírna, vo-
dovod, škola, školka, veřejná doprava, lékaři, 
chybějící chodníky, osvětlení, vodovody…), 
nastavená pravidla pro stavebníky umožní 
rozvoj a dostatečnou kapacitu infrastruktury, 
případně mohou regulovat rychlost výstavby.

•zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny 
č. 5 územního plánu – půjde o celkovou revi-
zi územního plánu (pokud vlastníte pozem-
ky, sledujete informace na webu města a další 
jednání, které proběhne na zastupitelstvu 
v únoru 2022)

Rozpočet města na rok 2022
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Pomocnou ruku pro lidi, které zasáhl pád 
společnosti Bohemia Energy, nově nabízí 
Středočeský kraj. Spustil krizovou linku pro 
své obyvatele, kteří jsou nyní v režimu doda-

vatele poslední instance a neví si s nastalou 
situací rady.

Zaměstnanci kraje jsou zájemcům k dispo-
zici na čísle 800 710 710 každý všední den 

od 8:00 do 16:00 hodin. Mimo tuto dobu 
je možné zasílat dotazy i s kontaktem na  
e-mail: ptejtese@kr-s.cz.

pd

Pomoc pro klienty Bohemia Energy

O změnu územního plánu mohou požádat 
občané města Týnec nad Sázavou, dále fyzické 
nebo právnické osoby, které mají vlastnické nebo 
obdobné právo k pozemku nebo stavbě na území 
města a jeho místních částí.

Vyzýváme občany města a fyzické nebo práv-

nické osoby s majetkovým právem, aby své 
návrhy na změny územního plánu podali do  
14. 1. 2022 na podatelnu Městského úřadu Týnec 
nad Sázavou. Náležitosti návrhu jsou uvedené  
v § 46 odst. 1 stavebního zákona.

Návrhy (žádosti) na změnu územního plánu, 

které byly doručeny na podatelnu Městského 
úřadu Týnec nad Sázavou po 1. 11. 2019, budou 
do projednávání také zařazeny. Žádost o změnu 
územního plánu je ke stažení na webu města.

Miloš Albl, tajemník

Změna územního plánu města Týnec nad Sázavou

Termíny zasedání rady v roce 2022
10. 1., 24. 1., 7. 2., 7. 3., 28. 3., 11. 4., 2. 5., 23. 5., 6. 6., 27. 6., 18. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 26. 9., 10. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 19. 12.

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2022: 21. 2., 25. 4., 20. 6., 19. 9., 24. 10., 12. 12.
Uzávěrka Týneckých listů v roce 2022: 28. 1., 31. 3., 31. 5., 29. 7., 30. 9., 14. 11.

Vánoce jsou pro křesťany oslavou narození 
Ježíše Krista. Vánoční zvyky však mají původ 
křesťanský i pohanský. Ač je Ježíš historickou 
postavou a existence žádné osoby starověku 
není tak historicky doložená jako existence 
Ježíše Krista, a to i nekřesťanskými spiso-
vateli, kde je vyloučeno jakékoli podezření 
z falšování, tak přesné datum jeho narození 
neznáme. Známe rok, ale ne den. A tak ho 
křesťané začali slavit 25. prosince. To bylo 
datum starého pohanského svátku „Narození 
věčného slunce.“ Slunovrat. Začíná přibývat 
světla a ubývat tmy. To zdůrazňovalo víru, že 
narození Krista je vítězstvím pravého světla 
nad temnotami. Nebyla to jen připomínka 
narozenin jednoho velkého muže, ale zvěsti, 
která říká něco podstatného o člověku vůbec, 
o našem lidství, smyslu života a také o Bohu 
a jeho vztahu k lidstvu. Ježíš se narodil v Pa-
lestině, dnešním státě Izrael, v městečku 
Betlémě. V hebrejštině, kterou se tam dříve 
mluvilo, to znamená „Dům chleba.“ Bylo to 
znamením pro křesťany, že Bůh chce živit náš 
hlad po pravdě a po životě, po lásce a po štěs-
tí. Proto nám poslal Ježíše. To si křesťané při-

pomínají a znovu oživují i stavěním jesliček. 
A k tomu se přidávají pohanské, ale krásné 
zvyky: stromeček, dávání dárků, speciální 
jídlo, barborky, lití olova. Také vánoční peči-
vo má svůj původ v pohanství. Pohané pekli 
na počest svých bůžků různé koláče v podobě 
pletenců (dnešních vánoček), slunce, hvězd 
a měsíců. A v tom jsou Vánoce krásné a kou-
zelné, že spojují zvyky křesťanské i pohanské 
a že se slaví po celém světě. Můžeme někdy 
slyšet takové řeči: Vánoce? Nejdřív něko-
lik týdnů samý shon – nákupy, úklid, vaření 
–  a potom zase návštěvy a různé společenské 
zvyklosti – už aby to bylo za námi. A lze ty 
řeči chápat: člověk touží po něčem větším, 
hlubším, že všechno tohle mu nemůže vlastně 
stačit. Ale nechceme se zříci toho kouzla Vá-
noc. Nechceme se zřeknout té neopakovatelné 
atmosféry v blízkosti svých nejbližších a vzá-
jemně se obdarovat. Bez Vánoc by byl lidský 
život chudší a banálnější. Uvědomujeme si, 
že existují hodnoty, na které během roku za-
pomínáme. Profesor Petr Piťha napsal: „Tak, 
jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám obraz 
Vánoc. Jinak ho vidíme v mládí, jinak ve stá-

ří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak když 
rodina žije harmonicky, jinak když není úplná 
…“ Vánoce jsou vždycky nové a vždy mlu-
ví k našemu životu. Vždy nám připomenou 
něco jiného. Jednou nám připomenou potřeby 
nuzných, třeba dnes tíživou situaci utečenců 
na hranicích, a zdůrazní tím i naše štěstí, po-
druhé nám dají posilu v těžkostech a připo-
menou nám, že vzájemná láska je bohatstvím, 
které převáží hmotnou tíseň i lidský žal. 

Bedřich Vymětalík

Bez Vánoc by byl lidský život chudší a banálnější

Od loňského listopadu zpracovává spo-
lečnost Sweco Hydroprojekt a.s. pro město 
Adaptační strategii, která se zabývá analýzou 
stávajícího stavu a opatřeními, jak zadržovat 
vodu v krajině a ne ji odvádět rovnou do kana-

lizace. Práce se pomalu chýlí ke svému konci. 
Jsou již zpracovány a schváleny dvě nejobsáh-
lejší a nejdůležitější části: analytická a návrho-
vá, a zbývá dokončit implementační část (za-
hrnutí strategie do územně plánovací agendy 

města a přehled 
dotačních titulů, 
použitelných pro  

samotnou realizaci opatření) a akční plán. 
Během února 2022 bude strategie předsta-
vena veřejnosti a na začátku března předána 
městu. Náklady na zpracování strategie činí 
663.080 Kč, z toho dotace pokryje 90 %. 

Projekt je podpořen grantem z Norských 
fondů.

Věra Velková, projektové řízení

Zadržování vody v krajině

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu
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ZMěNy V NaKládáNÍ S OdPadEM 
Proč se mění systém svozu odpadů

V roce 2021 nabyl platnost nový zákon o odpa-
dech, který ve svých důsledcích vyvíjí tlak na obce 
snížit množství produkovaného směsného ko-
munálního odpadu (dále jen „směsný odpad“) 
a naopak zvýšit podíl třídění jednotlivých složek 
tříděného komunálního odpadu (dále jen „třídě-
ný odpad“). Tlak je dán každoročně se zvyšují-
cím poplatkem státu za ukládání komunálního 
odpadu na skládku. Pro rok 2021 poplatek činil 
800 Kč/t. Tento poplatek se každoročně zvyšuje 
o 100 Kč/t. Stát jako kompenzaci zavedl tzv. sle-
vu z ukládání odpadu, která poplatek zlevňuje na  
500 Kč/t. Tato sleva je započítávaná jen do  
naplnění kvóty 200 kg na občana. Každým  
rokem se tato hodnota ze zákona snižuje  
o 10  kg.
V roce 2021 produkoval každý obyvatel cca 
221 kg. 
Dalším důvodem dopadajícím na cenu služ-
by likvidace odpadů z města Týnec nad Sá-
zavou je ukončení činnosti skládky v Přiby-
šicích. Technické služby zajistily na dalších 
10 let možnost ukládání směsného odpadu 
na nejbližší možné skládce ve Voticích. Bo-
hužel kvůli navýšení dojezdové vzdálenosti 
a vyšší ceně za uložení odpadu oproti skládce 
v Přibyšicích došlo k téměř k dvojnásobnému 
navýšení finančních nároků na svoz odpadů 
z města Týnec nad Sázavou. 
Co z toho pro nás plyne, co se mění?
Bydlím v rodinném domě
•Vývoz černých nádob u rodinných domů

na směsný odpad bude 1 x za 14 dnů.
•Mámstávajícínádobu(oobsahu110,120l)

a předpokládám, že mi nebude kapacitně 
stačit. Jak mám postupovat? Třídit.

 -  Mám nádobu na BIO odpad? Pokud ještě 
ne, objednám si ji u Technických služeb 

do konce ledna. Vytříděním bioodpadu 
z domácnosti snížím zaplnění nádoby 
na směsný odpad.

 -  V rámci své domácnosti ověřím, zda sou-
časné třídění odpadu je dostačující a není 
možné odpad třídit více a tím snížit zapl-
nění nádoby na směsný odpad.

 -  I tak daná kapacita nestačí – mohu si poří-
dit nádobu 240  l? Ano, jenom musím po-
čítat s tím, že v roce 2023 pravděpodobně 
nedosáhnu na slevu v motivačním systé-
mu, který umožní snížit platbu těm, kdo 
systém nezatěžují. 

Bydlím v bytovém domě
•Harmonogramsvozůsenemění.
•Jevhodnéověřitkapacitupoužívanýchná-

dob, obvyklá kapacita je 30  l na osobu při 
svozu 1 x za 14 dnů.

•Cotopronásznamená?
 -  Mám dosažitelnou nádobu na BIO od-

pad? Pokud ne, vznesu požadavek na její 
umístění (město Týnec nad Sázavou) pro 
možnost vytřídění BIO složky ze směs-
ného odpadu a tím snížit potřebu objemu 
nádoby na směsný odpad.

 -  V rámci své domácnosti ověřím, zda sou-
časné třídění odpadu je dostačující a není 
možné odpad třídit lépe a tím snížit objem 
nádoby na směsný odpad.

 -  Mám obavy, že naše nádoba bude využí-
vána někým jiným? Nádoby lze zabezpe-
čit proti zneužití zámkem. Pozor! nádoba 
musí být v den vývozu přístupná.

 -  Tímto to pro mě končí? Pokud nebude 
nastavena optimální velikost nádoby, prav-
děpodobně nedosáhnu na slevu v moti-
vačním systému, který umožní snížit plat-
bu těm, kdo systém nezatěžují.

Jsem podnikatel s provozovnou
•Mámprovozovnufirmysminimálníčižád-

nou produkcí odpadu.
 -  V případě, že svou činností v provozovně 

neprodukuji směsný odpad, nemusím mít 
nádobu na směsný odpad.

 -  Dle zákona o odpadech bych měl mít 
zajištěnu smlouvu o likvidaci směsného 
odpadu, papíru, plastu, skla i BIO od-
padu. Tuto službu nabízí pro podnika-
jící subjekty i Technické služby Týnec 
s.r.o. Po případném uzavření smlouvy 
s Technickými službami můžou podni-
kající osoby s minimální tvorbou odpadu 
odkládat komunální odpad na sběrném 
místě Brodce 47. Tato služba bude zpo-
platněna dle ceníku.

•Mámprovozovnufirmysprodukcíodpa-
dů.
 -  V tomto případě je mojí povinností za-

jistit si smlouvu o likvidaci odpadů. Tuto 
službu nabízí pro podnikající subjekty 
i Technické služby Týnec s.r.o. Po uza-
vření smlouvy si objednám četnost a ka-
pacitu svozu jednotlivých složek odpadů 
(tzn. směsný odpad, plast, papír, BIO) se 
svozovou organizací.

Jsem podnikatel bez provozovny
•Mám„provozovnu“firmydomaavytvářím

tříděný odpad (plast, papír, sklo a BIO).
 -  Uzavřu smlouvu o možnosti využívání 

obecního systému s Technickými služba-
mi Týnec s.r.o.

 -  Cena služby je uvedena na webu www.
tstynec.cz

 -  Každý podnikající subjekt by měl vést evi-
denci o odevzdaných odpadech.

Vlastním rekreační nemovitost
 - Vlastní nádoba - viz. rodinný dům
 -  Ukládám odpady do společné nádoby - viz 

bytové domy
Michal Petrášek

Informace k odpadovému hospodářství pro rok 2022

Městská knihovna v Týnci nad Sázavou po-
užívala od roku 1997 knihovní systém Clavi-
us, nejrozšířenější knihovní systém v České 
a Slovenské republice. Podpora tohoto systé-
mu ale v roce 2020 skončila, proto bylo nutné 
zajistit přechod na systém novější. Tím je kni-

hovní systém Tritius.  
Přechodem na tento nový knihovní systém 

získala naše knihovna moderní, rychlé a pře-
hledné uživatelské rozhraní a také použitel-
nost odkudkoli bez omezení a s podporou 
mobilních zařízení. Nový systém je jednoduš-
ší na ovládání i pro knihovníky. Systém spl-
ňuje všechny mezinárodní formáty, pravidla 
a normy. 

Hlavní změny nového systému:
•nové služby čtenářům díky modernímu

webovému katalogu,
•dostupnostvšechzákladníchelektronických

služeb knihovny na mobilních zařízeních,
•nové možnosti systému při pořádání akcí

knihovny s větší mobilitou služeb knihovny,
•rozšiřitelnost nového systému – možnost

připojit fondy dalších knihoven (např. škol, 

muzeí).
Tento projekt se uskutečnil za finanční pod-

pory Ministerstva kultury. Město Týnec nad 
Sázavou zažádalo o přispění na financování 
přechodu na nový knihovní systém v rámci 
programu Veřejné informační služby kniho-
ven a uspělo. 

Celkové náklady na tento projekt činily po 
zaokrouhlení 242.000 Kč, přičemž z dotace 
bylo hrazeno 169.000 Kč a vlastní prostředky 
města 73.000 Kč.

Alena Pivoňková,  
projektové řízení

Knihovna má nový moderní knihovní systém
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Technické služby Týnec s.r.o. 
nebudou od ledna 2022 provádět 
výsyp nádob v následujících 
případech:
�  v nádobě je odpad, pro který 

není nádoba určena, nebo je-li 
obsah zamrzlý či horký

�  nádoba je nezpůsobilá 
k manipulaci (prorezlá, utržené dno, zborcená kolečka atd.)

� nádoba není řádně označena známkou na příslušný rok
� nádoba není vystavena v den svozu nejpozději do 06:00 hod.
�  na nádobě jsou staré známky z předešlých let  

(musí být odstraněny)

Informace o výsypu nádob 
VODA

Nárůst cen  náklado-
vých položek (např. pit-
ná voda z Posázavského 
skupinového vodovodu 
Želivka, chemikálie, el. 
energie,  služby labora-
toří, likvidace odpadů, 
ceny za pronájem vodo-
hospodářské infrastruk-
tury) bude mít dopad 

na změnu výše vodného a stočného pro obyvatele Týnce nad Sázavou. 
Meziroční nárůst ceny se zvýší  u vodného o 4,42 Kč a u stočného 

o 2,23 Kč. Celkem 6,65 Kč vč. DPH za kubík vody. Procentuální nárůst 
oproti roku 2021 činí 5,95 %.
ODPADy

Abychom v roce 2022 udrželi cenu za svoz odpadů, museli jsme učinit 
doslova revoluční změny. Týká se to především změny četnosti svozů, za-
pojení živnostníků do obecního systému a evidence velikosti nádob. Místní 
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zůstává 950 Kč, ov-
šem cena za likvidaci odpadů je spolufinancována z rozpočtu města. 
Co je potřeba ze strany obyvatel udělat v průběhu roku 2022:
•pečlivětříditkomunálníodpadsezaměřenímnaBIOodpad,kterýje

v současné době významnou složkou v černých popelnicích a prodra-
žuje službu

•využít rok 2022 k přípravě na zavedení motivačního systému, kde
bude zásadní velikost nádob a četnost jejich svozu (to znamená, čím 
menší nádoba, tím menší poplatek) Jakou nádobu vlastně potřebujete?  

DAň Z NEMOVITOSTI
•daňznemovitostiseprorok2022nemění

pd 

Co se mění v roce 2022

NABÍDKA PRÁCE
PRACOVNÍK SVOZU  

KOMUNÁLNÍHO ODPADU

KONTAKT: MICHAL PETRÁŠEK, TEL.: 317 701 238

POŽADUJEME:  fyzickou odolnost, zdatnost 
a ochotu pracovat v kolektivu 

NABÍZÍME:  13. plat, stravenky, 25 dní dovolené,  
po dohodě zkrácený úvazek

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Technické služby Týnec s. r. o.
Brodce 47, 257 41 Týnec nad Sázavou
reditel@tstynec.cz, www.tstynec.cz

Za skvělou spolupráci Vám TS Týnec  
a hlavně pracovníci svozů děkují.
Technické služby Týnec s.r.o.

VýBěROVé  
řÍZENÍ 

Tajemník městského  
úřadu v Týnci  

nad Sázavou vyhlašuje

Více informací naleznete na:
www.mestotynec.cz

SPRáVCE  
– PROVOZNÍ
PRaCOVNÍK
SPORTOVNÍhO ZařÍZENÍ
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V roce 2021 město podalo celkem 22 projek-
tů, z nichž je již 8 zrealizovaných. V realizaci 
zůstává 8 projektů, 4 projekty čekají na schvá-
lení a na 2 projekty město dotaci neobdrželo 
z důvodu nedostačující finanční alokace dané-
ho dotačního titulu.

Mezi významné akce roku 2021 bychom vy-
zdvihli výstavbu nového chodníku spojujícího 

Týnec a místní část Podělusy a pořízení nové 
cisternové automobilové stříkačky pro Jednot-
ku požární ochrany Týnec nad Sázavou-Pece-
rady.

Máme vypsané zadávací řízení na zhotovite-
le intenzifikace čističky odpadních vod Týnec 
nad Sázavou a výstavby vodovodu a kanalizace 
v místní části Krusičany. Jedná se o dvě finanč-

ně náročné akce s předpokládanou hodnotou 
227 mil. Kč.

V roce 2022 se mj. chystá obnova místních 
komunikací ve „starém“ Týnci, rekonstrukce 
školní kuchyně mateřské školy a rekonstrukce 
sociálních zařízení na ZŠ Benešovská.

Věra Velková,  
projektové řízení

dotační rekapitulace za rok 2021

dotační rekapitulace za rok 2021
POdaNé žádOSTI O dOTaCE Na PROjEKTy MěSTa TýNEC Nad SáZaVOU

Projekt dotační titul / Fond Celkové náklady  Výše dotace Stav, realizace 
Nábřeží pod MěÚ Týnec n. S. Ministerstvo pro místní rozvoj 1 806 915,00 Kč 903 457,00 Kč schváleno, profinancováné

Automatizace Městské knihovny Týnec n. S. Ministerstvo kultury 243 945,68 Kč 169 000,00 Kč schváleno, profinancováné

Workoutové hřiště Týnec nad Sázavou Fond sportu a volného času  464 123,71 Kč 300 000,00 Kč schváleno, profinancováné  
 Středočeského kraje

Chodník Podělusy podél silnice III/10513 Státní fond dopravní 
 infrastruktury 17 269 029,12 Kč 9 195 214,00 Kč schváleno, profinancováné

Podělusy – chodník podél silnice III/10513  Integrovaný regionální  2 596 467,01 Kč 1 445 545,90 Kč schváleno, profinancováné 
– etapa 2 operační program 

Pořízení nové cisternové automobilové  Ministerstvo vnitra 8 070 579,00 Kč 2 500 000,00 Kč schváleno, profinancováné 
stříkačky pro JPO Týnec nad Sázavou  
– Pecerady 

Fond podpory dobrovolných hasičů  Středočeský kraj  1 000 000,00 Kč schváleno, profinancováné 
a složek IZS  

Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou Participativní rozpočet  1 023 929,10 Kč 400 000,00 Kč schváleno, profinancováné 
 Středočeského kraje 

Adaptační strategie přizpůsobení se změnám  Státní fond životního prostředí 663 080,00 Kč 596 772,00 Kč schváleno, v realizaci 
klimatu města Týnce nad Sázavou – Norské fondy 

PP vodovod a kanalizace Krusičany  Ministerstvo životního prostředí 3 940 970,00 Kč 2 931 300,00 Kč schváleno, v realizaci 
a intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou 

PP vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec Ministerstvo životního prostředí  3 048 000,00 Kč  2 743 000,00 Kč schváleno, v realizaci

Obnova místních komunikací  Ministerstvo pro místní rozvoj 13 145 703,36 Kč 6 712 758,00 Kč schváleno, v realizaci 
ve „starém“ Týnci nad Sázavou 

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny  Ministerstvo pro místní rozvoj 1 129 869,26 Kč 560 315,00 Kč schváleno, v realizaci 
ZŠ Týnec nad Sázavou 

PD na opatření odvodu vody lokality Hlinka  Fond podpory včasné 479 160,00 Kč 173 030,00 Kč schváleno, v realizaci 
– 1. etapa přípravy Středočeského kraje 

Revitalizace areálu Mateřské školy  Státní zemědělský 2 088 943,00 Kč 1 558 352,00 Kč schváleno, v realizaci 
Týnec  nad Sázavou a intervenční fond 

Revitalizace areálu Základní školy  Státní zemědělský 1 792 225,00 Kč 1 374 220,00 Kč schváleno, v realizaci 
Týnec nad Sázavou a intervenční fond 

Základní škola Týnec nad Sázavou  Ministerstvo životního prostředí 11 589 083,00 Kč 5 096 229,60 Kč čekáme na schválení 
– větrání školních tříd 

Obnova místní komunikace Krusičanská Ministerstvo pro místní rozvoj 5 700 652,22 Kč 3 821 156,00 Kč čekáme na schválení

Město Týnec nad Sázavou – Odborná  Ministerstvo vnitra 
příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH  – Hasičský záchranný sbor 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč čekáme na schválení 
Týnec nad Sázavou 

Město Týnec nad Sázavou – Odborná  Ministerstvo vnitra 
příprava, zásah, vybavení a opravy  – Hasičský záchranný sbor 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč čekáme na schválení 
JSDH Týnec nad Sázavou – Pecerady 

celkem  75 065 074 Kč 41 492 749 Kč 
Týnec nad Sázavou - zdravé město  Ministerstvo práce 6 011 875,00 Kč 5 711 281,25 Kč neschváleno, nedostatek 
pro všechny III a sociálních věcí   finančních prostředků fondu

Stavební úpravy a přístavba Základní  Ministerstvo pro místní rozvoj  7 358 276,00 Kč   4 689 991,00 Kč  neschváleno, nedostatek 
umělecké školy v Týnci nad Sázavou    finančních prostředků fondu
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Co je participativní rozpočet? Participativní 
rozpočtování představuje proces, v rámci které-
ho máte možnost rozhodnout o tom, jak bude 
investováno 500.000 Kč z městského rozpočtu 
a zároveň se můžete podílet i na realizaci kon-
krétního projektu. 

Jak to funguje v praxi? Město Týnec nad Sáza-
vou uvolní 500.000 Kč na Vaše projekty, které si 
navrhnete. Pravidla participativního rozpočto-
vání jsou uvedena na webu města. Projekty máte 
možnost navrhovat od 15. prosince 2021 do  
28. ledna 2022, a to prostřednictvím online for-
muláře na webu města, nebo na základě tištěné-
ho formuláře, který máte možnost si vyzvednout 
a odevzdat na podatelně Městského úřadu Tý-
nec nad Sázavou. Každý projekt musí obsahovat 
identifikační údaje navrhovatele, popis projek-
tu, celkové náklady projektu včetně DPH, dále 
také fotografie, vizualizace apod. Navrhovatel 
projektu se zavazuje, že po dobu 3 let od ukon-
čení realizace projektu bude o výsledek svého 

projektu pečovat, pokud to charakter projektu 
umožňuje.

V termínu od 1. února 2022 do 15. února 2022 
bude probíhat hodnocení projektů. Bude se 
hodnotit především realizovatelnost, majetko-
právní vztahy a náklady projektů. Projekty, které 
úspěšně projdou kontrolou, budou představeny 
veřejnosti a bude zahájeno hlasování. Hlasování 
bude probíhat prostřednictvím mobilního roz-
hlasu po dobu 20 dnů. Každý občan bude mít 
možnost udělit dva kladné a jeden záporný hlas.

Realizovány budou ty projekty, které získají 
nejvyšší počet kladných hlasů a součet nákladů 
nepřesáhne celkový limit participativního roz-
počtu 500.000 Kč. 

V předešlých ročnících byly v rámci partici-
pativního rozpočtování zrealizovány projekty: 
Kvetoucí a jedlá zahrada v Mateřské škole Tý-
nec nad Sázavou, Rekonstrukce hrobky rodiny 
Micků, Renovace školní asfaltové plochy hřiště 
u družiny Základní školy Týnec nad Sázavou. 

Pokud i Vy máte nápad, co by se v našem městě 
či místní části dalo zlepšit či zrealizovat, např. 
dětské hřiště, letní kino či relaxační místo, nevá-
hejte svůj návrh projektu podat.

S dotazy ohledně participativního rozpočtu 
je možné se obrátit na koordinátorku projektu 
Zdravé město a MA21 Ing. Denisu Vrbickou 
(vrbicka@mestotynec.cz).

Těšíme se na Vaše nápady.
Denisa Vrbická, projektové řízení

Pojďte se zapojit do participativního rozpočtování pro rok 2022

ChCETE ZlEPšIT MÍSTO, 
KdE žIjEME?

www.mestotynec.cz

 od 15. 12. 2021 do 28. 1. 2022
 celkem bude rozděleno 500 000 Kč
  formulář na podatelně MěÚ nebo na 

https://mojeobec.kr-stredocesky.cz/tynec-nad-sazavou/

MáTE NáPad?  
VašE NáVRhy PROjEKTů 

POdáVEjTE:

TěšÍME SE Na VašE NáPady
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Město Týnec nad Sázavou se od roku 2017 
aktivně zapojuje do zavádění metody zvyšování 
kvality veřejné správy prostřednictvím místní 
Agendy 21.

Místní Agenda 21 (MA21) je proces, jehož 
cílem je podpora udržitelného rozvoje a vychází 
z globálního strategického dokumentu Agenda 
21, který byl přijat na summitu v Rio de Janeiru 
v roce 1992. Dokument Agenda 21 je celosvě-
tový strategický dokument a akční plán OSN, 
který stanovuje konkrétní kroky směrem k udr-
žitelnému rozvoji. Od roku 2006 Ministerstvo 
vnitra zařadilo MA21 mezi oficiální metody 
zvyšování kvality veřejné správy.

Město se v rámci metody zvyšování kvality ve-
řejné správy soustředí na několik oblastí. Mezi 
tyto oblasti patří například vzdělávání úředníků, 
zástupců města a veřejnosti v oblasti udržitelné-
ho rozvoje formou přednášek. Další oblastí je 
rozvoj spolupráce města, neziskových organizací 
a podnikatelů. V tomto případě jde o pořádání 
osvětových akcí, jako např. Den Země či Den 
pohybu a zdraví. Můžeme ještě zmínit oblast 
strategického řízení a komunitního plánování, 
do této oblasti můžeme zařadit pořádání veřej-

ných fór, kulatých stolů či setkávání s veřejností.
Město musí pravidelně dokládat plnění krité-

rií, a to v podobě článků, tiskových zpráv, foto-
grafií, plakátů či pozvánek na akce. Pro získání 
či obhájení kategorie C*** je nutné splnit 11 
kritérií, včetně zpracování auditů udržitelné-
ho rozvoje. Audity představují inventuru akcí, 
opatření, projektů atd. pro udržitelný rozvoj, 
založených na popisu aktuální situace a vývoji 
v jednotlivých tématech a oblastech udržitelné-
ho rozvoje. Ty jsou dále zaměřeny na 10 oblastí. 
Podle počtu zpracovaných auditů se uděluje po-
čet hvězdiček. Město doložilo vše potřebné pro 
splnění jednotlivých kritérií a zpracovalo všech 
10 oblastí, a proto se může pyšnit třemi hvěz-
dičkami.

O místní Agendě 21 se můžete více dočíst 
na adrese: https://ma21.cenia.cz.

Denisa Vrbická, projektové řízení

V městském  
muzeu proběhla  
rekonstrukce toalet

V roce 2021 jsme obhájili kategorii C***

V rámci výkonu své práce jsou strážníci 
městské policie čas od času požádáni o pomoc 
seniorům, kteří se po pádu na zem nemohou 
sami zvednout. Toto byl i případ seniorky, 
která doma spadla z postele a bez cizí pomo-
ci nemohla vstát. Přivolaní strážníci seniorce 
pomohli a vzhledem ke skutečnosti, že nevy-
kazovala známky poranění, nebyla na místo 
přivolána RZS Benešov. Následně strážníci 
asistovali při předání seniorky pod dohled 
člena rodiny. 

K podobným nehodám souvisejícím s pá-
dem seniora jsou naši strážníci povoláváni 

průměrně každý druhý měsíc.
Klenovec Tomáš, velitel městské policie

Strážníci pomáhají seniorům

Navštivte nové webové stránky  
městské knihovny Týnec nad Sázavou: 

www.knihovnatynec.cz

Městská knihovna má nový web 

Položením věnce si vedení města připomnělo 
státní svátek 28. října - Den vzniku samostat-
ného československého státu. Starosta města 
Martin Kadrnožka a místostarosta Petr Zna-
menáček tak učinili u památníku před měst-
ským úřadem. Druhý věnec byl položen k po-
mníku na týneckém novém hřbitově.

pd

den vzniku samo-
statného českoslo-
venského státu

Město několik let usilovalo o vybudování 
chodníku mezi Týncem nad Sázavou a Podě-
lusy. Prioritou a cílem bylo zajištění bezpeč-
nosti chodců, zejména potom dětí navštěvují-
cích školy v Týnci.

Se stavbou chodníku se začalo v březnu to-
hoto roku a dílo bylo v listopadu městu předá-
no. Stavbu provedla firma HES stavební s.r.o. 
Celkové náklady včetně přeložky inženýrských 

sítí firmou CETIN a.s. byly 17.264.028,84 Kč 
včetně DPH, z toho byla městu poskytnuta 

dotace Státního fondu dopravní infrastruktury 
ve výši 9.195.214 Kč.

Věra Velková, projektové řízení

Nový chodník mezi Týncem a Podělusy je dokončený



týnecké listylistopad / prosinec 2021

9www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Jak jsme Vám v minulém vydání Týneckých listů 
slíbili, přinášíme Vám medailonky oceněných vý-
znamných občanů města Týnce nad Sázavou v roce 
2021.

JaRoSlaVa RakoVá  
oceněna za spolkovou činnost

Paní Jaroslava Raková přišla do Týnce před 45 
ti lety z Podbrdska. K Posázavskému kraji měla 
vztah ale již od dětství. Její otec se totiž narodil 
v malé vesničce u Kácova, kam jezdili na návště-
vy i dovolené.

Paní Raková se narodila v Berouně, dětství 
prožila v Lochovicích u řeky Litavky a pod po-
věstmi opředenou brdskou horou Plešivec.

Středoškolská studia prožila v Praze na che-
mické průmyslovce. Laboratoři zůstala věrná až 
do důchodu.

Týnec nad Sázavou splňoval její představy ma-
lého města s dostupností všech služeb, škol, kul-
turního i sportovního vyžití, navíc blízko Prahy. 
V Týnci také vyrostli její dva synové. 

Už na základní škole byla členkou literární-
ho a divadelního kroužku a od šesté třídy měla 
na starosti Klub mladého diváka. K ochotnické-
mu divadlu v Týnci paní Rakovou před 40 lety 
přivedl Ing. Bayer, tehdejší režisér a herec míst-
ních ochotníků. Po jeho odchodu přešlo vedení 
spolku i zajištění zájezdů do pražských divadel 
na ni a tento stav trvá dosud.

V současné době se divadelní spolek jmenuje 
Netopýr, hraje pro dospělé, ale i pohádky pro 
děti. Už více než dvacet let spolek pořádá ochot-
nický divadelní festival a podílí se na kulturním 
programu akcí pořádaných městem. 

Srdeční záležitostí paní Rakové je týnecký hrad 
a muzeum. Ráda tam tráví volný čas, ať už jako 
divák, nebo pomáhá při různých akcích, které 
se tam pořádají. V této sezóně se podílela také 
na zajištění provozu muzea.

35 let je členkou kulturní komise při MěÚ 

a kultura v jakékoliv podobě a její organizování 
je pro ni nezbytná a moc ji baví. Vše dělá s nad-
šením a se spolehlivou partou lidí.

Paní Raková má i jiné zájmy, týnečtí vodáci 
byli prvním spolekem, do kterého po svém pří-
chodu do Týnce vstoupila. Je stále jeho členkou, 
a když je potřeba, pomůže s organizací vodác-
kých zájezdů. Aktivně pracuje i v Klubu českých 
turistů Týnec. 

„Nejvzácnější čas je ale s vnoučaty,“ říká paní Ra-
ková.

Jiří FRiSCHmann  
oceněn za spolkovou činnost

Pan Jiří Frischmann se narodil 1. února 1954 
v rodině peceradského obchodníka. Této rodině 
patřil před válkou místní „Obchodní dům“, jak 
hlásal vývěsní štít. Vzhledem k židovskému pů-
vodu rozsáhlé rodiny Frischmannů během vál-
ky prožili její členové nelehké období a několik 
z nich zahynulo v německých koncentračních 
táborech. Tento úděl se mnohdy projevil i na ži-
votních osudech jmenovaného. 

Po ukončení školní docházky ve „staré“ tý-
necké škole byl přijat do učebního oboru „ko-
vomodelář“ v místním závodě METAZ. Zde se 
úspěšně vyučil a také zde následně zakotvil jako 
řadový pracovník a zůstal mu věrný až do doby, 
kdy musel odejít ze zdravotních důvodů do inva-
lidního důchodu. 

V době svého mládí, ale i později, našel pan 
Frischmann zálibu v pozorování přírody, zejmé-
na pak zvěře a ptactva, kterého bylo v době jeho 
mládí na okolních polích, lesích i rybnících hoj-
né množství. Tato záliba přerostla do dobrovolné 

myslivecké činnosti, kdy se zapojil s místními 
myslivci do péče o zvěř, zejména v zimních mě-
sících. Postupně získal potřebné zkušenosti a ná-
vyky, aby mohl složit myslivecké zkoušky a po-

stupně i vyšší odborné zkoušky. Završením jeho 
odbornosti v myslivosti bylo v roce 1992 jeho 
ustanovení hospodářem mysliveckého sdružení, 
které dnes nese jméno „Háj Pecerady.“

Vedle toho se zapojil i do výchovy mládeže 
v rámci mysliveckého kroužku ustanoveného při 
zdejší škole. Zde vedl děti k lásce k přírodě, její 
ochraně, ale též k práci v lese.

Za svůj největší úspěch v oblasti myslivosti, 
kromě různých trofejí, považuje Jiří Frischmann 
to, že se povedlo původní mysliveckou chatu 
z poválečného období přebudovat na moderní 
stavbu, která je důstojným stánkem místního 
mysliveckého sdružení.

A na závěr si dovolím vyslovit jedno z přání 
pana Frischmanna, a to aby se naše i okolní ho-
nitby zaplnily zvěří tak, jak tomu bylo v padesá-
tých a šedesátých letech minulého století.

VoJTěCH okTáBeC  
oceněn za spolkovou činnost

Pan Vojtěch Oktábec se narodil v roce 1967 
a pochází z Prahy. S rodiči jezdili na chalupu 
do Českého ráje, odkud pocházela maminka. 
Byla to doba sportů, výletů i drobných povin-
ností, doba letních táborů s plaveckým oddílem 
i zimního lyžování, doba kamarádů.

Ve druhém či třetím ročníku střední školy pana 
Oktábce oslovil kamarád, jestli by s ním a ještě 
s dalším kamarádem nechtěl vést turistický od-
díl při pionýrské skupině při škole ZŠ Marjánka 
v Praze – Břevnově. Tak vznikl oddíl Střelka. Se 
střídavými  úspěchy i neúspěchy doprovázenými 
i chybami se zapojil do jeho činnosti jako vedou-
cí. Se začátkem studia na VŠ  strojní z oddílu 
odešel. 

V druhé polovině 80. let bylo na vrcholu 
Hnutí Brontosaurus. Na lovecké chaty v Jese-
níkách a Beskydech jezdili studenti a mladí lidé 
na prázdniny právě s Brontosaurem. První týden 
byla brigáda, pomáhalo se s obnovou lesů poško-
zených emisemi, opravovaly se lesní železnice či 
hradní zříceniny. Další týden byl obvykle věno-
ván třeba horskému přechodu. 

Na jedněch takových prázdninách poznal pan 
Oktábec svoji životní partnerku Danu Kajnaro-
vou. Za ní se na začátku devadesátých let přistě-
hoval do Týnce.

Dana se se svou sestrou Janou v té době pus-
tily do obnovy dívčí části skautského střediska 
v Týnci pod vedením Lumíra Richtera. 

Významný občan 
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Role pana Oktábce byla zpočátku podpůrná, 
postupně se ale zapojil do činnosti oddílu jako 
vedoucí jedné z družin a organizátor nebo spo-
lupořadatel řady akcí oddílu. Vodácké akce, dále 
lyžařské kurzy, tábory, putovní tábory a turistic-
ké závody.

S Danou vedli oddíl i v době, kdy zaniklo tý-

necké středisko a oddíl pokračoval jako 3. smíše-
ný oddíl Tysan v rámci střediska Kamenice.

Velkým impulsem pro ně byla svého času sku-
pina vodáků kolem Jardy Biolka, Miloslava Vac-
ka, Gustava Svobody a Jirky Borovičky a léta, 
kdy provozovali oddíl jako částečně vodácký.

Dnes vede jednu z družin oddílu Lišáci. 
Práce s dětmi pro pana Oktábce znamená 

možnost vrátit dnešní generaci dětí a mládeže 
to, co on dostal jako kluk. Dává dětem to, co sám 
má rád.  Vztah k přírodě, k horám, vodě a pohy-
bu. Dává jim skupiny kamarádů. 

Je hrdý na to, že vedení oddílu jako celku pře-
vzala nová generace vedoucích. A vedou ho dob-
ře. „To je budoucnost oddílu a skautingu v Týn-
ci,“ říká pan Oktábec.

Jako citát uvedu heslo družiny Sov, které vedla 
manželka:

„Každý z nás je tak trochu blázen.“
Lidé jsou různí a každý je něčím zvláštní. Být 

tak trochu blázen je cesta něco dokázat – bez 
toho to nejde.  Bez nadšení a zaujetí pro věc. 

pd

Při příležitosti oceňování významných občanů byli oceněni i dárci krve. Všem dobrovolným dárcům děkujeme.

Ocenění dárci krve

Od 1. 1. 2022 bude svoz nádob 120 / 240  l (u rodinných domů) na směsný odpad 1x za 14 dní

BIO popelnici si objednejte do konce ledna, abychom Vám ji mohli přistavit a vyvážet.

Změny v odpadovém hospodářství

Vzhledem k nově zaváděným opatřením ve vztahu k odpadovému hospodářství se od ledna 2022 nebude na území Týnce nad Sázavou 
a jeho místních částech provádět svážení odpadů v pytlích. 

nádoby na odpad poskytnou Technické služby Týnec s.r.o., tel.: 317 701 238, mob.: 725 561 470, e-mail: info@tstynec.cz

Termíny svozů jsou uvedeny na www.tstynec.cz.

Poznámka:   Termíny svozů BIO v 2022: 1x/14 dní počínaje 16. 3. 2022 (středa), ukončení 23. 11. 2022 pro:  
 Větrov, Pecerady, Brodce, sídliště Kněžina, Zbořený Kostelec, Hrusice, Krusičany, Podělusy, Čakovice

 Termíny svozů BIO v 2022: 1x/14 dní počínaje 17. 3. 2022 (čtvrtek), ukončení 24. 11. 2022 pro:  
 Týnec nad Sázavou, Chrást nad Sázavou

Technické služby Týnec informují

Sudý týden - počínaje 10. 1. 2022 

Den oDPaD míSTa
pondělí směsný Zbořený Kostelec, Pecerady, Brodce 
 chaty společné nádoby - svoz všech lokalit
úterý směsný Týnec, Chrást - sídliště 
čtvrtek směsný kontejnery: Chrást - sídliště,  
  Týnec, Bukovany 
pátek nedostupná místa svoz všech lokalit

lichý týden - počínaje 3. 1. 2022 

Den oDPaD míSTa
pondělí směsný Chrást - osada, Krusičany, Hrusice
 chaty společné nádoby - svoz všech lokalit
úterý směsný Týnec, Chrást - sídliště, Čakovice, 
  Podělusy
středa bioodpad viz. poznámka
čtvrtek směsný kontejnery Chrást - sídliště Týnec,  
  starý Týnec 
 bioodpad viz. poznámka
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25. 10. 2021 jsme s celou třídou navštívili 
zahrádkářskou výstavu na městském úřadě. 
Na této výstavě jsme na začátku viděli pod-
zimní výrobky, kterými přispěla naše škola. 

Po krátkém výkladu bývalé paní učitelky Evy 
Vyskočilové jsme se šli podívat do místnosti. 
V ní se nacházela spousta podzimních plodů. 
Množství jablek nás překvapovalo, nevěděli 
jsme, že je tolik druhů!

Našli jsme i strašilky, lupenitky a dokonce 
i kudlanky, co se schovávaly ve svých skleni-
cích. Kluci objevili velkou dýni, u které se pak 
vyfotili.

Nakonec nám paní učitelka pokládala různé 
otázky, na které jsme odpovídali a za správnou 
odpověď si mohli vybrat něco z krabice, v té 
byla především  jablka.

Do školy jsme si tak odnášeli rostlinky, časo-
pisy, ale i sladká jablíčkaS

Magdalena Novotná, 7. A

Při příležitosti týneckého posvícení se 
ve dnech 23. - 25. října uskutečnila na MěÚ 
zahrádkářská výstava. Na tuto výstavu se vy-
pravili i žáci školní družiny Benešovská a Ko-
menského. Tímto bychom rádi poděkovali 
Evě Vyskočilové nejen za pozvání na tuto vý-
stavu, ale i předání jejích zkušeností. Pro žáky 
si po prohlídce celé výstavy připravila zajíma-
vé otázky a nejbystřejší děti si odnesly drobné 
odměny. Jako už tradičně se žáci 1. - 9. roč-

níků zapojili do této výstavy prezentací svých 
výrobků a výtvarných prací. Někteří nejmladší 
žáci zažili poprvé pocit, jaké to je, vidět svůj 
vlastní výrobek na oficiální výstavě.

Letošní téma sklo se zdálo zpočátku těž-
ko uchopitelné, ale nakonec se bylo opravdu 
na co dívat.

Všem se výstava líbila a moc se těšíme 
na příští ročník. 

Za školní družinu Milena Iblová 

Zahrádkářská výstava očima školáků

Posvícení

Dne 22. 10. 2021 se deváté třídy zúčastnily 
exkurze v Praze. Dozvěděli jsme se hromadu 
zajímavých informací o známém zpěváko-
vi a zakladateli hudební skupiny The Beat-
les, Johnu Lennonovi. Byli jsme v muzeu, 
kde nám pustili krátký a zajímavý dokument 
o obdivu lidí k této osobnosti. Malovali jsme 

na napodobeninu Lennonovy zdi a v závěru 
jsme se vyfotili u skutečné zdi Johna Lenno-
na. V druhé části exkurze nás čekalo muzeum 
Karla Zemana, kde jsme si ověřili své znalos-
ti v literatuře, abychom získali kód od tajné 
truhly s pokladem. V muzeu byly malé obra-
zovky se sluchátky, které přehrávaly různá li-

terární díla. V poslední místnosti jsme pomocí 
fotografií vytvářeli jednoduchý film. Výlet byl 
velice naučný, ale hlavně zábavný. Obě místa 
jsou veřejně přístupná a my je vřele doporuču-
jeme všem věkovým kategoriím.

  Kristýna Jašková a Eliška Dundychová, 9. A

Exkurze do Muzea lennonovy zdi a Muzea Karla Zemana
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NOVOROČNÍ
KONCERT

sobota 1. 1. 2022 od 16:00 hod.
farní kostel Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou

VÁS ZVOU NA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST

TÝNEC NAD SÁZAVOU

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

VSTUP NA AKCI PODLE AKTUÁLNÍCH NAŘÍZENÍ O-N. VŠICHNI PŘÍTOMNÍ MUSÍ MÍT PO CELOU DOBU NASAZENÝ RESPIRÁTOR. 

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

www.mestotynec.cz       ` tyneckevlneni

Na přelomu října a listopadu se již tradič-
ně děti těší na halloweenské tvoření nebo 
jak tomu bylo ve II. oddělení Komenského, 
na Halloweenský bál. Na bál přišli všichni 
v převleku, ale kdo chtěl, měl šanci si ještě 
vyrobit papírovou škrabošku. Všichni jsme si 
navzájem vyprávěli, co máme za masky, dív-

ky měly často kostým čarodějnice, kouzelnice 
a chlapci se převlékli nejčastěji za kostlivce 
nebo za piráty. Byl tu i tradiční duch, úžasná 
dýně a mnoho dalších krásných masek. Větši-
na dětí si i přinesla tematické dobroty. Poté, 
co jsme snědli skoro všechny sladkosti, jsme 
se vrhli na soutěžení. Starší žáci se rozdělili 
na různá stanoviště v naší herně a startovali 
dětem disciplíny. Ty byly rozmanité, například 
soutěž v házení bludiček, skládání kelímků 
na tajemné nápoje či netradiční židličkovaná. 
Zábava se všem líbila. V dalším týdnu, přesně 
na dušičky, jsme s žáky měli o něco klidnější 
program. Povídali jsme si, co to vlastně dušič-
ky jsou a proč je slavíme. Klidnou až tajemnou 
atmosféru jsme doplnili výtvarnou činností. 
Pomocí voskové techniky si každý nakreslil 
svoji svíčku, která je neodmyslitelnou součástí 
dušiček. 

Milena Iblová

halloween nebo dušičky? Ve školní družině jsme zvládli obojí 

Příjemné prožití vánočních  
svátků a v roce 2022  

pevné zdraví, štěstí, lásku  
a řadu správných  
rozhodnutí na cestě  
ke splněným snům  

přeje…
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Školní rok je v plném proudu, ve třídách už 
není slyšet pláč, ale hlasité švitoření a smích 
vyvolaný radostí ze hry. Přestože tento rok 
začal téměř stejně jako všechny roky přede-
šlé, ve školce se připravujeme na změny, kte-
ré jsme si v loňském roce vyzkoušeli, i když 
neplánovaně. Všichni doufáme, že distanční 
vzdělávání zůstane pouze ve formě metodic-
kého doporučení a nebude třeba kontaktovat 
se s dětmi a rodiči přes počítačový monitor. 
Na tuto možnost se však musíme připravit, 
a proto se v této oblasti nadále vzděláváme 
a rozšiřujeme své možnosti. 

Momentálně se radujeme, že se můžeme se-
tkávat, pracovat a učit se naživo. Užíváme si 
radostí podzimu, hojného sluníčka a těšíme se 
na Vánoce. Nejlépe se nám učí, když si nové 
věci můžeme vyzkoušet a zažít na vlastní 
kůži. Když se učíme o stromech, poznáváme 
je v lesích, kterých máme okolo školky spous-
tu. Rybičky ze 7. třídy propluly při seznamo-
vání se stromy až k altánku a vytvořily z jejich 
listí barevnou housenku. Žabáci z 3. třídy 

během třídění ovoce a zeleniny poznávali 
i jejich chutě a vůně. Kapříci ze 4. třídy se ne-
chali unést proudem až do anglicky mluvících 
zemí a oslavili halloween. Nezapomněli při 
tom ani na české zvyky a tradice. Motýlci z 6. 
třídy se při seznamování s domácími zvířaty 
doletěli podívat na jejich výstavu k městské-
mu úřadu. Veverčáci z 1. třídy si to namířili 
přímo na zahrádkářskou výstavu, kam také 
přispěli svými podzimními výrobky. Ježečci 
a Berušky z Chrástu vyrazili všichni společně 
na procházku po okolí, kde pozorovali změny, 
které se udály během podzimu. Zajdové z 5. 
třídy si podzim rovnou namalovali. Mazaní 

Lišáci z 2. třídy se učí bystrosti v silničním 
provozu na dopravním hřišti, protože dobře 
ví, že se jim to během mlhavých podzimních 
dnů bude hodit i na opravdové ulici. A pro-
tože: ,,Kdo si hraje, nezlobí“ a nás hraní baví, 
tak ani nám nevadí, když nás děti občas za-
stoupí a stanou se učiteli a učitelkami, třeba 
během hry na školu.

Za MŠ Týnec nad Sázavou Sandra Palečková

Ve školce je prima
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Ve dnech 23. – 24. 10. 2021 proběhlo tradiční posvícení v Týnci. Návštěvníci měli možnost navštívit zahrádkářskou výstavu v prostorách MěÚ 
a výstavu drobného zvířectva za úřadem. O zábavu se návštěvníkům postarala pouť a spousta prodejních stánků s pochutinami a upomínkovými 
předměty.

pd

Týnecké posvícení

Čas nemilosrdně běží. Blíží se Vánoce a je to 
nedávno, co bylo v Týnci posvícení. K němu 
již po mnoho let patří i zahrádkářská výsta-
va. Lidé se na ni těší, a tak tomu bylo i letos. 
Ve dnech 23. až 24. října ji navštívilo 450 lidí. 
V pondělí, poslední den výstavy, ji zhlédlo 137 
žáků ZŠ a MŠ se svými učiteli. Zasoutěžili si 
o ceny a zopakovali učivo z přírodopisu.

Letošní výstava měla motto „Křehká krása 
skla a rostlin“. Bylo to téma těžké, ale hlavně 
děti si s ním dobře poradily. Uzavřely podzim-
ní přírodniny do krásně ozdobených sklenic 
a skleniček, vyrobily skleněná krmítka, z žáro-
vek vytvořily vázičky, recyklovaly láhve nejrůz-
nějších tvarů. Všechny jejich výtvory vkusně 
naaranžovala vedoucí družiny Irena Jalovecká. 
Zpestřením výstavy byly strašilky pana Šmíd-
ka. Žírnou rostlinou pro ně je ostružiník, který 
je na rozdíl od maliníku stále zelený i v zimě.

Zeleninovou sekci obohatila již tradičně paní 
Šafratová. Obří červená řepa pana Vilímka 
okamžitě u dětí evokovala pohádku o veliké 
řepě. Na stole se zeleninou vévodil mohutný 
cop česneku paní Janouškové. Byla to odrů-
da Bětin, která je vhodná pro žlučníkáře. Ná-
vštěvníky též zaujaly brambory z Peru, které 
již v roce 2005 přivezl z expedice k pramenům 
Amazonky RNDr. Šefrna a Eva Vyskočilová 
od té doby udržuje jejich genofond. Návštěv-
níci si mohli přičichnout k méně známým 
bylinkám, jako jsou ožanka a routa vonná. 
Poslední krásné papriky vystavili pan Vilímek, 
paní Skalníková a Janoušková. Velice zajímavá 
byla dlouze stočená dýně Trombolino, kterou 
poskytl pan Šípek. Nepřehlédnutelné byly 
obří dýně pana Vilímka, které sváděly k used-

nutí.  Výstavu již tradičně zdobily bonsaje 
pana Potůčka a paní Vyskočilové. Též Václav 
Bobek z Netvořic přivezl své kaktusy, tiland-
sie, citronovou trávu a tzv. karilist. Ohromný 
kaktus mamillaria přítele Povolného naháněl 
až strach. Hezké a zajímavé byly nazdobené 
poháry paní Havelkové a sukulenty v akvári-
ích od paní Hnátkové a Okénkové. 

Pochopitelně, že k výstavě nerozlučně patří 
i ovoce. Nejvíce odrůd vystavili páni Potůček, 
Vilímek a Pavel Korec. Na výstavě nechyběl 
ani včelař pan Stejskal, jehož expozici hlída-
la včelka Mája. Pro návštěvníky byly zdarma 
připraveny pod piánem časopisy, semínka let-
niček, sazeničky sukulentů, cibulky sněženek 
a montbrécií. Vše bylo rozebráno beze zbyt-
ku. Na piánu svítily tořivky paní Hnátkové 
a mandevila paní Potůčkové.

V předsálí vítal návštěvníky reinkarnovaný 
„zkumavkovník“ s posledními podzimními 
kvítky. Oranžové dýně Hokaido paní Toma-
nové hezky ozdobily schodiště do sálu. V čele 
výstavního prostoru připomněl dřevěný za-
hrádkářský znak vyrobený panem Janouškem, 

že již před dvěma roky oslavila základní orga-
nizace zahrádkářů své šedesátiny. 

Nelze vypsat vše, každého zaujalo něco ji-
ného, ale všichni byli s výstavou spokojeni 
a všem se líbila. Doufejme, že i příští výsta-
va bude úspěšná. Jejím námětem by měl být 
KOV v různé podobě a staré nářadí.

Exponáty mohou představit i nečlenové 
zahrádkářů. Tak již nyní začněte přemýšlet 
a schraňovat hrnce, plecháčky, mříže a mřížky, 
vědra, konve, motyčky, lopatky a hrabičky.

Děkujeme MěÚ v Týnci nad Sázavou za po-
skytnutí prostor a propagační materiál.

Poděkování patří též paní Tomáškové 
za zhotovení hezkého plakátu.

Eva Vyskočilová za ZO ČZS

Ohlédnutí za výstavou
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Tradiční rozsvěcení vánočního stromu pro-
běhlo v Týnci nad Sázavou 27. listopadu 
za výrazných bezpečnostních protiepidemic-
kých opatření dle aktuálního nařízení vlády 
ČR. Bez občerstvení a bez doprovodného 
programu. Starosta města rozsvítil vánoční 
strom v Týnci nad Sázavou a popřál všem ob-
čanům klidný adventní čas.

pd

Výstava jaWa na MěÚ

Výstava chovatelů

koncert  
lenky Filipové

Na městském úřadě v Týnci nad Sázavou 
proběhla v listopadu 14denní výstava motorek 
JAWA, kterou zapůjčilo při příležitosti před-
nášky Františka Hrušky „Jawa ve staré foto-

grafii“ JAWA Moto s.r.o. Děkujeme. Přednáš-
ku zorganizoval Vlastivědný spolek Týnec nad 
Sázavou.

pd

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ uspořádal 
23. a 24. října tradiční výstavu drobného zví-
řectva. 

Představili jsme svou činnost a ti nejlepší 
své chovy. Máme mezi sebou chovatele úrov-

ní překračující i rámec okresu. To naše heslo 
CHOV PRO KRÁSU, RADOST A UŽI-
TEK, lze doplnit poznáváním nových přátel 
a zájmem mladých lidí. 

Děkujeme všem vystavovatelům, sponzo-

rům, představitelům města a panu Janečkovi 
za pronájem hezkého místa pro náš areál. Dě-
kujeme návštěvníkům i Vy jste nám pomohli 
hezkou výstavu realizovat. 

Děkuje výbor ZOČSCH Týnec

Rozsvěcení vánočního stromu

Dne 5. listopadu 2021 se v Kulturním cen-
tru v Týnci nad Sázavou uskutečnil koncert 
hudebnice a zpěvačky Lenky Filipové za do-
provodu smyčcového oktetu Brno Strings. 
Téměř dvouhodinový koncert byl průřezem 
úžasných skladeb paní Filipové, ale zazněl 
i šanson, rock nebo keltské skladby.

pd
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Letošní plavání členů 
SZP a seniorů Týnec 
nad Sázavou na Mě-
říně bylo z důvodu 
covidu omezené, a tak 
jsme na Měřín zavítali 
letos jen 3x (22. 9 ., 6. 
10. a 20. 10.). I tak si 
to účastníci z Týnce, 
Chrástu, Krhanic, Le-

šan a Netvořic užili, ať již vířivku, velký bazén, rychlou vodu nebo růz-
né proudy s masírováním. Musíme doufat, že příští rok bude příznivější 
a na Měřín se tak opět podíváme co nejdříve. 

Jiřina Kafková

Kostel sv. Kateřiny v Chrástu nad Sázavou v sobotu 20. listopadu, 
v den 337. výročí umístění ranně barokního oltáře, po dlouhé odmlce 
otevřel své brány veřejnosti. Jelikož je chrástecký kostel tzv. filiálním, 
tedy „vedlejším“ kostelem římskokatolické farnosti, koná se v něm 
pouze jednou ročně na svatou Kateřinu bohoslužba, a proto není divu, 
že kostelík postupně upadá v zapomnění. Nápad obnovit povědomí 
o této zubem času ohlodané památce se objevil už minulý rok, kdy kr-
hanický spolek Karhany celou akci vymyslel, domluvil a za materiální 
podpory města Týnce nad Sázavou připravil. Vzhledem k událostem 
loňského roku se však celý program uskutečnil až letos. 

Roli průvodce výletem do dávných dob se ujal benešovský básník, 
prozaik a profesor na gymnáziu pan Pavel Hoza, který návštěvníkům 
nastínil příběh patronky, svaté Kateřiny Alexandrijské, společně se sa-
motnými důležitými milníky gotického svatostánku.

Po poutavé procházce historií se akusticky zajímavé místo naplnilo 
tóny pěti hlasů. Vokální skupina Pětník se představila v tom nejlepším 
světle nejen plápolajících svící. Předvedla nám své široké žánrové spek-
trum, které zakončila za doprovodu hudebních nástrojů písní Svatá 
Kateřino.

Spolek Karhany Vám tímto děkuje za krásné odpoledne, hojnou 
účast a štědré dobrovolné vstupné, které bude po dohodě s panem fa-

rářem použito na nejnutnější opravy kostela, abychom se měli příští 
rok v rámci miniprojektu „Kostel žije“ kde potkat. Děkujeme.

Barbora Bydžovská

Plavání na Měříně v roce 2021

Sobotní odpoledne v Kostele sv. Kateřiny

Vedení Spolku zdravotně postižených a seni-
orů Týnec nad Sázavou zajistilo pro své členy 
relaxační lázeňský pobyt v Poděbradech, a to 
od 21. 11. do 26. 11. 2021. Zúčastnilo se ho 38 
členů. Ubytování a stravování bylo v „HOTE-

LU LIBUŠE“, který se nachází na okraji parku 
u Lázeňské kolonády a procedury probíhaly 
např. v Letních lázních, Zimních lázních, atd.

Byly to např. koupele uhličité, přísadové, čás-
tečná klasická masáž, parafinový zábal na ruce 

a plavání v bazénu. Po-
časí bylo samozřejmě 
podzimní, ale nepršelo, 
a tak jsme podnikali 
i vycházky po městě, 
nebo si poseděli v cuk-
rárně s kávičkou a dor-
tíkem. 

Děkuji jménem 
všech zúčastněných 
Jarce Zdražilové a Evě 
Brychtové, které zajiš-

ťovaly hladký průběh této akce a panu J. Peško-
vi za autobusovou dopravu tam i zpět.

Do budoucna sledujte vývěsní skříňky proti 
OD Hruška a Lidl, kde budou vyvěšeny termí-
ny a informace ohledně připravovaných zájez-
dů v roce 2022, jak to dovolí pandemie.

Jiřina Kafková

Relaxační pobyt členů SZP a seniorů Týnec nad Sázavou  
v „lázních Poděbrady“
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Také v druhé polovině roku 2021 zástupci 
našeho spolku navštěvovali své členy u příle-
žitosti jejich životního jubilea. Úctyhodných 
90 let a více se dožili paní Šafratová M. (91), 
paní Černá B. (92), pan Herold J. (90) a pan 

učitel Rezek J. (96). Byly jim předány dár-
kové balíčky a poblahopřáli jsme jim hlavně 
zdraví a do budoucna klidný, spokojený ži-
vot.

Jiřina Kafková

životní jubilea

Terénní služba Podpora samostatného byd-
lení umožňuje lidem se zdravotním postiže-
ním zvládat nároky samostatného bydlení.

Pracujeme s lidmi, kteří si v pobytových 
službách (chráněná bydlení, domovy pro lidi 
se zdravotním postižením apod.) osvojili 
všechny dovednosti, které jim pobytová služ-
ba mohla nabídnout a jsou rozhodnuti udělat 
další krok k samostatnosti - zkusit žít ve vlast-

ním bytě s menší podporou. Pro plynulý pře-
chod z jedné formy bydlení do druhé je nutná 
úzká spolupráce motivovaného člověka, poby-

tové i terénní služby.  V součas-
né době terénní službu Podpora 
samostatného bydlení využívají 
již třetím rokem dvě ženy, kte-
ré do Rytmu přišly z chráněné-
ho bydlení. Přesně rok uplynul 
od nastěhování muže z domova 
pro lidi se zdravotním postiže-
ním do vlastního bytu a od dubna 
letošního roku bydlí samostatně 
další muž z pobytového zařízení. 
Všichni samostatné bydlení zvlá-
dají. Potíže, které samozřejmě 
přicházejí, s podporou služby řeší 
a daří se jim dobře. 

S lidmi se zdravotním postiže-
ním, kteří vyrůstají v rodinách, 
služba Podpora samostatného by-
dlení naopak začíná často praco-
vat velmi brzy, většinou už během 

jejich posledních školních let. Služba nabízí 
těmto mladým lidem podporu při osamostat-
ňování třeba jen v dílčích oblastech. Mladí 
lidé bydlí doma se svou rodinou, s podporou 
služby se učí například vařit, nakupovat, ces-
tovat, v neposlední řadě i trávit svůj volný čas 

podle svých představ. Většina z nich oceňuje, 
že mohou některé činnosti provádět sami bez 
podpory členů rodiny. Takový způsob práce 
přináší vedle osamostatnění mladého člově-
ka se zdravotním postižením i další benefity. 
Především „uvolňuje ruce“ pečujícím členům 
domácnosti, dává jim prostor a čas, aby službu 
poznali a získali k ní důvěru. Postupem času 
mohou rodiny s jistotou přenášet na službu 
stále více kompetencí. Jednotliví členové rodi-
ny zůstávají pro člověka se zdravotním posti-
žením nepostradatelnými ve smyslu psychické 
podpory, lásky a přijetí, praktickou podporu 
může člověku téměř ve všech oblastech po-
skytovat služba.

Služba podpora samostatného bydlení po-
máhá v případě potřeby získat člověku se zdra-
votním postižením i vhodný byt. To se aktuál-
ně ukazuje jako nejtěžší úkol. Komerční byty 
jsou pro skupinu lidí se zdravotním postižení 
většinou finančně nedostupné, obecních bytů 
je velmi málo a zájem o ně je velký. Hledání 
bytu téměř vždy prověří trpělivost, vytrvalost 
a opravdový zájem člověka o samostatné byd-
lení. Všechny další nesnáze již bývají mnohem 
lépe zvládnutelné.

Petra Povolná, vedoucí služby
e-mail: Vedouci.psb@rytmus-sc.cz, 

tel. 773 391 184

Služba Podpora samostatného bydlení Rytmus Střední Čechy

13. 10. 2021 jsme navštívily v Domově dů-
chodců v Jílovém u Prahy naši bývalou spo-
lubydlící z DPS I v Týnci nad Sázavou paní 
Vlastu Šíbalovou, která se za dva týdny do-
žívala krásných 92 let. Poblahopřály jsme jí 
k tomuto jubileu a předaly dárky jak od ně-
kterých spolubydlících z DPS, tak dárkový 
balíček od SZP a seniorů Týnec nad Sázavou, 
kde bývala dlouholetou členkou a účastnila 
se různých akcí pořádaných tímto spolkem.  
Ráda vzpomíná na Týnec, a tak jsme si pak 
povídaly, jak žijeme v DPS , co je nového 
a odpoledne uběhlo jako voda. Rozloučily 
jsme se a odcházely s dobrým pocitem hezky 
prožitého odpoledne.     

Jiřina Kafková a Eva Kajnarová

Na návštěvě  
v domově důchodců  
v jílovém u Prahy
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Společnost Posázaví o.p.s. ve spolupráci 
s městem Benešov a Muzeem umění a designu 
(MUD) Benešov vyhlásila třetí ročník projektu 
Benešovsko žije příběhy. Jeho cílem je podnítit 
zájem žáků o tvůrčí psaní, rozvíjet jejich talent 
a nenásilnou formou zvyšovat jejich povědomí 
o místní kultuře, hodnotách a historii. Úkolem 
autorů z mateřských a základních škol z ORP 
Benešov je vytvořit příběh reálné nebo fiktiv-
ní postavy z minulosti či současnosti zasazený 
do kulis Benešova nebo jeho okolí.

„Ze zaslaných prací porota vybere 20 nejzda-
řilejších, které budou stejně jako v předchozích 
dvou ročnících projektu otištěny v knize. Pří-
běhy budou opět ilustrovat děti z výtvarného 
kroužku MUD Benešov. Knihu pak dostanou 
nejen autoři zveřejněných příběhů, ale také ško-
ly, které tito žáci navštěvují. Výsledky budou vy-
hlášeny v červnu 2022,“ řekla ředitelka Posázaví 
o.p.s. Bohunka Zemanová. Uvítala by, kdyby se 
děti pod vedením svých učitelů pustily do růz-
ných literárních stylů, třeba povídky, rozhovoru, 
deníku, básničky nebo komiksu. Mají na to čas 

do konce ledna 2022.
Základní zadání projektu je stejné jako v před-

chozích dvou ročnících – vymyslet příběh zasa-
zený do kulis Benešova nebo jeho okolí. Nově 
do něj ale autoři musí zakomponovat jedno 
z 36 předem určených slovních spojení, které si 
děti mohou samy vybrat. Nabídka je pestrá – 
mezi stanovenými výrazy jsou mimo jiné tyto: 
zlatonosná řeka, žebrákova odměna, kouzelná 
koule, deník z půdy, rozesmátý krtek, šílený 
sládek, zlý trpaslík, počmáraná zeď. Doporuče-
ný rozsah příběhu je jedna strana velikosti A4. 
Příběhy dětí mateřských škol a prvních ročníků 
základní školy, které ještě neumějí psát, zapíše 
pedagog.

Žákovské práce školy zašlou nejpozději do 31. 
ledna 2022 v elektronické podobě na adresu 
info@posazavi.com, případně je mohou doru-
čit poštou či osobně na adresu: Posázaví, o.p.s., 
Masarykovo náměstí 1, piaristická kolej, 256 01 
Benešov. Do každé ze 3 kategorií (MŠ, 1. st. ZŠ 
a 2. st. ZŠ) mohou poslat maximálně 10 příbě-
hů. Podrobné instrukce jsou na http://leader.

posazavi.com/cz/Area.aspx?AreaId=124.
Projekt Benešovsko žije příběhy ukázal, že 

dětí, které baví psát, je v regionu dost. V prv-
ním ročníku porota posuzovala 86 prací, 
ve druhém jich bylo 79. Ve velké konkurenci 
obstáli i žáci týneckých škol. Základní škola 
Týnec nad Sázavou a mateřská a základní 
škola Gaia poslaly do druhého ročníku pro-
jektu dohromady 15 prací, z nichž čtyři nej-
zdařilejší byly zveřejněny v knize. 

Od druhého pololetí letošního školního roku 
byl v rámci MAP otevřen také Klub tvůrčího 
psaní, který se snaží rozvíjet lásku k tvorbě a ta-
lent mladých autorů. Klub navštěvuje osm dětí.

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

Projekt Benešovsko žije příběhy  
hledá mladé talentované autory

Dopravce Arriva hledá v naší obci řidičky a řidiče autobusu. Pra-
covat můžete na plný úvazek i brigádně. Dostanete motivující mzdu 
a desítku benefitů, mezi které patří třeba zvýhodněné tankování, mo-
bilní tarif a zaměstnanecké jízdné i pro rodinu, příspěvky na nákupy 
v lékárnách nebo na kulturní a sportovní aktivity, příspěvek na pen-

zijní připojištění, stravné, celoroční ošacení, bankovní účet zdarma  
a další. Pokud Vás baví řídit, ale nemáte potřebný řidičský prů-
kaz, Arriva Vám autoškolu zaplatí. Další podrobnosti jsou na webu  
www.arriva.cz nebo zavolejte na číslo 725 120 725.

Adventní čas je doba klidu 
a očekávání Vánoc. Strávit 
společné chvíle s rodinou 
bývá to nejcennější. Někte-
ré rodiny ale prožívají vel-
mi náročné období a starají 
se doma o těžce nemocné-
ho blízkého. RUAH o.p.s. 
za sebou bude mít brzy již 
10leté leté působení na Be-
nešovsku a právě v tako-
vých situacích pomáhá. 

Pečujeme o nemocné, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí a chtějí poslední 
etapu života strávit doma se svojí rodinou. Pomáháme rodinám, kterým 
záleží na tom, aby jejich babička nebo děda nemuseli být v pobytových za-
řízeních, ale mohli stáří prožít doma. Usnadňujeme jim tak péči, aby mohli 
oni sami chodit do práce a zvládat chod domácnosti. Ani v této výjimečné 
době, kdy celý svět zasáhla pandemie Covidu-19, jsme ani na chvíli ne-
přestali pracovat a naplňovali jsme naše poslání. Chceme poděkovat všem 
našim příznivcům a dárcům, díky kterým jsme tu dál pro všechny, kteří nás 
potřebují. Více se o nás dočtete na www.ruah.cz nebo nás sledujte na face-
booku. Od 1. ledna 2022 nás najdete na naší nové adrese RUAH, Křižíkova 
2158, Benešov.

Hana Sochůrková, project manager RUAH o.p.s.

dopravce arriva hledá řidičky 
a řidiče autobusu

RUah stále pomáhá
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Během adventních nedělí byl otevřený tý-
necký hrad a muzeum. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout výstavu umělců Posázaví, na-
zdobený hrad a výstavy s vánoční tematikou. 
Bohužel i letos kvůli pandemii nemohl pro-
běhnout doprovodný program, ale i tak jsme 
si alespoň trochu vánoční atmosféry užili. 

Děkujeme všech návštěvníkům, kteří nás 
i v tomto nelehkém roce navštívili a do příš-
tího roku 2022 Vám všem přejeme mnoho 
úspěchů, štěstí a hlavně zdraví. Budeme se 
na Vás na týneckém hradě opět těšit na ně-
které z našich akcí.

Kateřina Tomášková

advent na hradě v Týnci

strip

Takhle ne!
Svévolné poškozování a ničení veřejného 

i soukromého majetku – to je vandalismus. 
Bohužel, vandaly máme také v Týnci. Napo-
sledy se projevili v Karkulčině háji. Pokud se 
tito lidé chtějí odreagovat, nebo potěšit ostat-
ní svojí tvorbou, ukažte to u nás v Týneckých 
listech. Hledáme dobrovolné kreslíře. Dáte to?

pd 
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Jen v krátkosti - jsem na tomto světě již 74 let. 
Dětství jsem prožila prvních šest let na Brod-
cích, dále pak v Týnci nad Sázavou až do doby, 
kdy jsem se provdala do Pecerad.  Rodiče mě 
i mého bratra učili všímat si věcí kolem nás 
a hlavně umět „číst“ v přírodě. Tak postupem let 
moje cesty do Pecerad nabývaly různých podob 
a změn.

Jedna ze zajímavých cest vede kolem Týnec-
ké fary přes tzv. farský kopec dolů k řece Sáza-
vě. Dříve to byla docela úzká cestička, po které 
šlapaly do školy děti z Brodců a ze Zbořeného 
Kostelce. Dnes si pohodlně kráčím upravenou 
cestou od fary podle řeky až k brodecké silnici 
mířící do kopce k Peceradům.

Ráda chodím také po cyklostezce kolem mlý-
na. Přitom se mi vybaví vyprávění mého otce 
o tom, jak zde v r. 1943 Němci zastřelili týnec-
kého malíře pokojů pana Vodrážku. Tatínek jeho 
tělo musel pak na příkaz Němců odnést do már-
nice ke kostelu.

Další cesta do Pecerad vede od autobusového 
nádraží po lávce přes Sázavu kolem Jawy a na-
pojí se na silnici na Brodcích.

Může se jít také přes sídliště na Kněžině. Je 
to velká zkratka do Pecerad, ale ouvej, je nebez-
pečná, protože se musí přejít krkolomně přes 
železniční trať, abychom se do vsi dostali lesní 
cestou kolem „dolnického“ potoka. Dříve vyu-
žívali peceradští  zkratku do JAWy, METAZU 
a děti do obou škol přes brodeckou stráň. Bohu-
žel dnes to nelze, neboť je vše zataraseno plotem. 

Ráda se projdu do Pecerad lesem kolem há-
jovny v Tarance. V mysli mi vyvstane vyprávění 
o tom, jak sem  K. H. Mácha  chodíval  za svojí 
Márinkou...

Krásnou lesní cestou dojdu až k peceradskému  
„Podhajskému rybníku“. Stáhne se mi hrdlo při 
pohledu na dnešní zarostlou hladinu - kdysi se 

tu koupali lidé z celého okolí…
Od Podhajského rybníku přes železniční pře-

jezd pak stoupám po silnici až ke kapličce sv. 
Václava. Je odtud pěkný výhled na část Pecerad, 
tzv. „dolnici“. Pokaždé mám před očima dobo-
vé fotografie, dokumenty ze smutečních průvo-
dů, které mířily po silnici až do kostela v Týnci.   
U kapličky se vždy zastavím, medituji,  pokloním 
- vždyť  sv. Václav je také patronem naší obce.  

U kapličky stojí pomník z nádherného pece-
radského gabra, který se těžil ve zdejším lomu.  
Na pomníku čtu jména Peceráků  padlých v 1. 
světové válce. Osudy některých z nich jsou za-
chyceny v rukopise Jaroslava Šobíška, autora 
„Rychty peceradské.“

Mé další zastavení je u zdi bývalého statku při 
silnici na návsi. Na zdi je deska a na ní vzpome-

nuto, že zde žil a pracoval Pavel Vnouček, jeden 
ze zastřelených selských rebelů na Konopišti v r. 
1775. 

Na návsi v Peceradech máme nádhernou žu-
lovou zvoničku postavenou v r. 1882. Jak pěkné 
bývalo poslouchat její zvon. Nikdy nezapome-
nu na drobnou postavičku našeho posledního 
zvoníka, paní Anežky Hruškové, jak odříkávala 

modlitbu při poledním zvonění, večerním kleká-
ní, případně umíráčku. Hlas zvonu neslyšíme již 
od r. 1990, kdy paní Hrušková zemřela.

Po silnici, téměř za vsí, se dostávám k tzv. „Pla-
vecké“ cestě. Plavecká proto, že tudy chodili pěš-
ky plavci z Davle do Čerčan, kteří plavili dřevo 
po Sázavě. Moc hezky to popsala paní Krejzaro-
vá v sešitě, který je umístěn ve schránce na torzu 
kmenu u cesty. Turisté se zde zastavují, přečtou  
i zapíší, že zde byli...

Odtud směrem k železniční zastávce Pecerady 
míjím dnes již zarostlý a téměř nepřístupný  lom, 
kde se těžilo již zmíněné proslulé  gabro. Tvr-
dý jakostní kámen výjimečný typickou kresbou 
patří mezi nejkrásnější kameny na světě. Jeho 
leštěné bloky byly použity při výstavbě Poštovní 
spořitelny v Praze na Václavském náměstí, Pet-
schkova paláce u Wilsonova nádraží, na hotelu 
Praha v Mariánských Lázních, při stavbě pa-
mátníku Komenského v holandském Naardenu. 
Kamenolom v Peceradech ukončil svou činnost 
v polovině minulého století.

Mé putování končí na železniční zastávce 
Pecerady, která v době těžby gabra také slouži-
la k přepravě kamenných bloků z lomu.  Dnes 
máme zastávku přebudovanou na dlouhé mo-
derní nástupiště.

Jana Dřízhalová

Moje putování z Týnce nad Sázavou do Pecerad
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Dne 11. 11. 2021 se v Týnci uskutečnil tra-
diční Svatomartinský lampiónový průvod. 

Již několik let zde vypomáháme s organizací 
a ani letos tomu nebylo jinak. 
Letos jsme vypomáhali s přípravou v zahra-
dě kulturního domu před zahájením, snažili 
jsme se místo vyzdobit, ať vše svítí a vypadá 
pro příchozí děti aspoň trošku kouzelně. Při 
příchodu účastníků jsme u vstupů vybírali 
vstupné a dávali lístečky, které pak sloužily 
k vyzvednutí skvělého svatomartinského ro-
hlíčku. Naším dalším úkolem bylo rozdávání 
rohlíčků a teplého čaje. Po skončení akce jsme 

pomohli maličko uklidit a rozešli se domů. 
Za TYSAN Kačka

V důsledku pandemie Covid-19 není možné tradiční koledování Tří králů 
u každého domu. Proto můžete svůj finanční příspěvek na dobrou věc po-
slat na sbírkový tříkrálový účet č. 66008822/0800, var. symbol: 7771939.

Sbírka je určena na:
PROJEKTy V ČR
•VýstavbaKomunitníhocentrasv.AnežkyvPraze2
•PodporanovéhoKomunitníhocentrasv.Zdislavy,Kolín
 PROJEKTy V ZAHRANIČí 
•Pomocrodinám,seniorůmadětemvBěloruskuaUzbekistánu

Děkujeme za Vaši finanční pomoc
Hana Richterová

Jelikož se barevný podzim pomalu mění v zimu, zveme Vás již na tradiční předvánoční událost. Tak jako každý rok 
Vám naši členové v předvánočním čase nabídnou plamínky Betlémského světla, tedy možnost proměnit své domovy 
v cíle téměř 4 000 ki-
lometrů dlouhé pouti. 
Tato tradice má ko-
řeny již v 11. století, 
kdy několik obyvatel 
italské Florencie ces-
tovalo do Svaté země 
v rámci jedné z kří-

žových výprav. Jeden z nich při odchodu přísa-
hal přinést z výpravy plamínek věčného světla 
z Betlémské basiliky. Na této historii postavili 
novodobou ideu Betlémského světla pracovníci 
rakouského rozhlasu v roce 1986, když hleda-
li motiv pro finanční sbírku na pomoc zrakově 
postiženým dětem. 
Z Rakouska roku 1986 už je o dost kratší cesta 
do naší současnosti i do našeho města. Na kon-
ci této novodobé cesty budou stát členové tý-
neckého 3. smíšeného skautského oddílu Ty-
SAN. S betlémským plamínkem je potkáte  
23. prosince od 17:00 do 18:00 hod.
•  ve starém Týnci před kostelem  

sv. Šimona a Judy
•  před obchodním domem Hruška  

v novém Týnci
• u kapličky na návsi v Peceradech

Přijďte si pro světlo a teplo pravých Vánoc, tě-
šíme se na Vás.

Týnecký oddíl TYSAN

Skauti opět přinesou světlo z Betléma až do vašich domovů

Tříkrálová sbírka

Svatomartinský lampiónový průvod
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V loňském roce jsme se hned v prvních čer-
vencových dnech vydali do rakouských Alp, 
konkrétně do okolí Schladmingu a ledovce 
Dachstein. Využili jsme tak tradiční putovní 
tábor našeho místního skautského oddílu, při 
kterém prošlapáváme hlavně slovenské a čes-
ké hory a povýšili ho do velehor rakouských. 
Čas začátku července měl výhodu dvou vol-
ných svátečních dnů, ale v jeho neprospěch 
naopak na místě promlouvaly zbytky sněhu 
a rozsáhlá sněhová pole neslunečných úbo-
čí. Alpy nás nicméně nezklamaly, proto jsme 
na letošní rok naplánovali opakování, ale zvo-
lili jsme termín až v pozdním srpnu. Kdo si 
ještě letošní srpen s jeho vrtkavým počasím 
pamatuje, domyslí si, že jsme nevolili ideálně. 
Ale popořadě.

V roce 2020 jsme se vydali do Nízkých, resp. 
Schladmingských Taur, jejichž vrcholky se 
pohybují zhusta okolo 2 500 m.n.m. Letos 
jsme zatoužili zdolat vyšší vrcholky a oproti 
stanování (které není zdaleka všude v Ra-
kousku legální) vyzkoušet pohostinnost ra-
kouských horských chat.  Zvolili jsme proto 
Tuxské Alpy, což je masiv, který se zvedá pře-
vážně do výše okolo 2 800 m n.m. a nachází 
se hned jižně od známého střediska Inns-
bruck (tedy v Tyrolsku). Naplánovali jsme si 
cestu relativně nalehko (díky očekávanému 
zázemí chat) a vyrazili jako vždy vlakem. 
První den jsme strávili na cestě a přenocovali 
na studentském internátu přímo v Innsbruc-
ku. Další den nás uvítal drobným deštěm, ale 
chlácholili jsme se, že ve vyšších polohách nás 
nepotká. Hned na začátku jsme ušetřili síly 
a dobrých 1 000 výškových metrů nás vyvezla 
místní kabinová lanovka. Nahoře sice nepr-
šelo, ale mlha, lépe řečeno mrak, byl všudy-
přítomný. Ten den jsme měli v plánu krásný 
hřeben z kopce Patscherkofel přes skály po-
rostlé zakrslými borovicemi – zlatý hřeb celé 
několikadenní túry. Sluníčko jsme ale viděli 
jen sporadicky a celý den se potáceli mlhou 
a poměrně silným větrem. Cesta navíc vytr-
vale stoupala, neboť naše cílová chata ležela 
až téměř ve výšce 2 700 metrů, těsně pod vr-
cholem Glungezer a byla to vskutku horská 
kabina – oplechovaná a ukotvená v okolních 
skalách. Uvnitř se k večeru sešlo docela dost 
nocležníků a my byli jediní ne německy 
mluvící. Místní personál radil na další den 

vyrazit velmi brzy, protože následující část 
byla nejnáročnější z celé několikadenní trasy. 
Vstávali jsme tak okolo 6. hodiny, což neby-
lo příliš těžké – jeden z nocležníků v našem 
„matrazenlageru“ (tedy sdíleném ubytování 
pro spořivé turisty) totiž celou noc strašlivě 
chrápal. A jelikož jsme dvakrát spořiví, od-
mítli jsme možnost na chatách snídat a vařili 
jsme si vždy venku, kus opodál, na vlastním 
vařiči. Mělo to své kouzlo – zvlášť toto ráno 
(ač chladné) s oblačností hluboko pod námi 
a azurem nad námi to skutečně vypadalo jako 
na střeše světa.
Etapa toho dne byla skutečně velmi náročná 

– vedla kamenitým a úzkým hřebenem, místy 
s cestou jen tušenou mezi skalami. Zároveň 
jsme na ní překonávali hned 4 vrcholy pře-
vyšující 2 700 m n.m, včetně toho nejvyššího 
z celé výpravy, Rosenjoch (2 796 m n.m.). 
Ačkoli celá etapa měla cca 15 km a její po-
slední část vedla po horské silnici, šli jsme ji 
celý den a do další chaty dorazili těsně před 
večeří. Uvítala nás tam ta nejlepší a nejmilej-
ší obsluha, jakou jsem kdy potkal a jelikož se 
tato chata nacházela na konci horské silnice 
a kousek od ní je umístěna vojenská posád-
ka místního výcvikového prostoru, byla ob-
sazena daleko více než chata přechozí. Noc 
nebyla z hlediska chrápání spolunocležníků 
o mnoho lepší, takže jsme opět vstávali oko-
lo 6. hodiny a v 7 už vařili kaši u horského 
potůčku. Měli jsme tentokrát před sebou 
vcelku slunečný den, procházeli jsme dlouhé 
zelené úbočí se spoustou krav a vystoupali 
do sedla. Tam jsme uschovali batohy a vy-
stoupili na krásný vedlejší vrchol Grafenn-
sspitze a kochali se tam překrásnými výhledy. 

Na další chatě jsme se opět setkali s milým 
přijetím. Večer pak nastala očekávaná změ-
na počasí a z tepla jsme oknem sledovali, jak 
vítr žene údolím vzhůru cáry mlhy a mraky 
a bavili se tím, kolikrát vypadne elektrický 
proud (u 20 jsme přestali počítat). Ráno bylo 
zataženo a výrazně se ochladilo. Stoupali jsme 
osaměle dlouhou cyklostezkou, pak jsme od-
bočili a zamířili opět do větších výšek – čekal 
nás masiv Rastkogelu (2 762 m n.m.). Cestou 
se začalo ukazovat, že svahy okolních vyso-
kých hor vypadají jako čerstvě pocukrované. 
Brzy jsme na sníh narazili otevřeně, či spíše 
na silnou námrazu – na hřebeni se totiž přidal 

velmi silný a ne zrovna teplý vítr. Na vrcholu 
Rastkogelu jsme se ani nemohli příliš zdržet, 
počasí nás hnalo zpět dolů druhou stranou – 
přes úbočí a kolem horských slatin na proti 
ležící výspu a do chaty Rastkogelhütte. Ta se 
tak jmenuje bezesporu  proto, že z ní je výhled 
právě na masiv Rastkogelu, v mlze však byla 
sotva vidět chata samotná. Protože jsme měli 
dost času, udělali jsme si dobrovolný výlet 
po okolních vrcholcích a průrvou v mracích 
zahlédli i pár slunečních paprsků.
Další den byl již předposlední a sliboval 

další zhoršení počasí a déšť. Sestoupili jsme 
do horské obce Hochfügen a mrholení nás 
začalo provázet, později se rozpršelo, jed-
noho člena naší výpravy postihla náhlá ne-
volnost. Stále nás čekal velký výstup na horu  
Kreuzjoch a k místní chatě. Náladu výpra-
vy drželo nad vodou hlavně vědomí, že jde 
o předposlední den a zítra se jede domů, takže 
se to nějak zvládne. Jak to ale bývá, nic netrvá 
věčně. Zapředli jsme družný hovor, odvrátili 
myšlenky jinam a zanedlouho bylo všechno ji-
nak: přestalo pršel a vykouklo slunce. Na kopci 
jsme nalezli naši poslední chatu – miniaturní, 
zato s krásným dřevěným výčepem pro pár 
hostí a s kachlovými kamny. Dali jsme si opět 
nepovinnou vycházku na blízký vrchol a také 
obhlédli cestu na ráno, až budeme spěchat 
na lanovku dolů. Do toho začal padat déšť se 
sněhem, takže jsme se vrátili mokří. Sníh se 
pak sypal celý večer, až ho bylo několik centi-
metrů. Někteří hosté se pak šli ven koulovat, 
což byla sice zábava, ale naši ranní cestu dost 
divokým terénem to spíš zkomplikovalo. Opět 
jsme ráno vyrazili velmi brzo, ke stanici lanov-
ky dorazili s rezervou a při čekání na první ka-
biny jsme stihli opět uvařit snídani. Dole nás 
lanovka vyložila pár kroků od vlakové zastáv-
ky, odkud nám ihned jel vlak do Jenbachu, pak 
na Linec a pak už domů.

Za oddíl TYSAN, Mára

Tyrolské hory v mracích
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V sobotu 23. 10. 2021 se odehrála strategická 
hra s názvem Klíče od hradu Zbořený Kostelec. 

Členové našeho střediska, tedy týnečtí, ka-
meničtí a pyšelští skauti se sešli v 10:00 pod 
zříceninou hradu. Hra začínala okolo 10:45.

Naším úkolem bylo navštívit všechna sta-

noviště (bylo jich několik) a získat tam klíč 
za splnění úkolu. Při získání pěti klíčů jsme 
začali získávat indicie, za které jsme později 
dostali klíčová slova. Pomocí indicií jsme se 
snažili uhádnout heslo k trezoru. Poté jsme se 
snažili ukradnout co nejvíce mincí, které však 

střežili tygři. 
Na základě počtu získaných mincí se vyhlá-

silo pořadí týmů a rozdaly se ceny.
Všichni jsme si to užili. Bylo to velmi pří-

jemně strávené sobotní dopoledne.
Za TYSAN Bětka

Klíče od hradu Zbořený Kostelec

V neděli 7. listopadu se uskutečnil I. závod 
Středočeského krajského poháru v turistic-
kém závodu. Pořadatelem byl náš skautský 
oddíl TySAN a závod se běžel v okolí Pe-
cerad. Zázemí nám poskytli peceradští fot-
balisté (TJ Jawa Pecerady, z.s.), kterým moc 
děkujeme. 

Turistický závod se běžel po dvouleté pauze 
kvůli pandemii Covid-19. I přes tuto kompli-
kaci jsme vše zvládli.

Při závodu plnili účastníci nejrůznější „úko-
ly”. Byly to třeba odhad vzdálenosti, uzlování, 
práce s buzolou (azimuty a orientace mapy), 
určování turistických a topografických (ma-
pových) značek, poznávání kulturních a pří-
rodních památek, hod míčkem na cíl a plíže-
ní.

Závodilo se ve všech věkových kategoriích 
od nejmladšího žactva až po kategorii dospě-
lých. 

Od nás se závodu účastnili jak dospělí, tak 
především děti, některé i se svými rodiči, pro 
které to byla ve velké míře premiéra a musí-
me říct, že to zvládli na jedničku s hvězdič-
kou. Dále dorazil KČT a TOM Kralupy nad 
Vltavou, běželi i obyvatelé Pecerad. Celkem 
běželo 48 jednotlivců a skupin.

I přes chladnější počasí jsme si turistický 
závod užili.

Hodnocení od našich opic
Turistický závod byl super, až na ty zmatky 

na startu. Trať byla hezky připravená.  Když 
je tam poznávání dřevin, tak by se hodilo, aby 
na stromech byly obrázky, jak strom vypadá 
třeba v létě. Těžko se stromy poznávají, když 
nemají listy. 😊 Líbila se mi stanoviště, např. 
míček, plazení, uzly, lávka a orientace mapy. 
Poznávání dřevin, turistických značek, hradů 
a zámků bylo hezky připravené. Hodilo by se, 

aby to bylo blíže k cestě, abychom nemuse-
li lézt do křoví, když na ty papíry nevidíme. 
Moc se mi to líbilo. 

Natálka Hnětkovská 

Tak pro příští roky víme, že se musíme při 
přípravách vzhledem k připomínkám polep-
šit. Budeme se snažit. A teď se s dětmi bude-
me připravovat na další kola závodů.
naše výsledky

V kategorii nejmladší žačky byla druhá Lu-
cinka Hnětkovská.

V kategorii starší žáci vyhrál Péťa Schwarz. 
V kategorii mladší dorostenci se umístil 

na prvním místě Fanda Koloros a na třetím 
David Jun. 

V kategorii přípravka obsadili první místo 
Jáchym a Daniel Děvečkovi a druhé Hana 
a Pavel Valešovi.

Kategorii děti s doprovodem (rodičem) vy-
hrál Michal Krumpholc s taťkou a druhá byla 
Karolínka Míčková s taťkou.

Kategorii muži A ovládl Jirka Oktábec. 
Kategorii mladší žákyně jsme lehce popletli 

a holky běžely jinou trať, a tak jsme jim vy-
tvořili speciální kategorii. První skončila Na-
tálka Hnětkovská, druhá Adélka Prokešová 
a třetí místo Adélka Nosková.

Všem moc gratulujeme!
Za TYSAN Kačka a Opice

Turistický závod

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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Část ii. 
místní části Týnce nad Sázavou

ZBořený koSTeleC
Nyní se vracíme poněkud proti proudu řeky, abychom navštívili další část 

Týnce, kterou je Zbořený Kostelec. Nad řekou se vypíná zřícenina hradu 
Zbořený Kostelec.
Zvonička

V obci nedaleko řeky se 
nachází nenápadná zvonič-
ka, ke které se nepodařilo 
zjistit podrobnosti.

 
PeCeRaDY

Přes kopec, nad Zboře-
ným Kostelcem, se nachází 
další část Týnce, kterou je 
obec Pecerady. Zde najde-
me několik památek vhod-
ných ke zhlédnutí.
kaplička sv. Václava

Kaplička zasvěcená sv. 
Václavovi pochází z počát-
ku 20. století, údajně z roku 
1903. Je postavena na kopci 
u silnice, na jednom z nej-

vyšších bodů obce. Před kapličkou je umístěn dřevěný kříž s ukřižovaným 
Kristem.

 U kapličky stojí rovněž kamenný obelisk věnovaný padlým občanům  
v I. světové válce.

Zvonička
Další památkou je zvonička stojící na návsi obce. Na ní je vytesán rok 

vzniku - 1882. Zvonička má pohnutý osud. V 80. letech 20. st. byla po-
bořena nepozorným řidičem nákladního automobilu. Až v roce 1994 byla 
slavnostně obnovena.

Podobná zvonička stojí ještě na samotě Hůrka a je zajímavá tím, že je 
na ní vytesán husitský kalich.

Chrást nad Sázavou
Doputovali jsme do další části Týnce, kterou je Chrást nad Sázavou, ale 

hlavně jsme se opět přiblížili více k řece. V obci se nachází tato památka:
kostel sv. kateřiny alexandrijské

Na místě bývalé kaple byl založen kostel sv. Kateřiny. Již roku 1352 je 
uváděn v soupisu církevního majetku. Původně gotický kostel byl upravo-
ván roku 1684 a následně přestavěn v letech 1888 - 1889, kdy byla zvýšena 
loď a postavena věž. Jedná se o jednolodní, obdélnou stavbu s polygonál-
ním presbytářem, se severní sakristií a s hranolovou západní věží. Na jižní 
straně lodi se nachází gotický portál. Loď je plochostropá, vítězný oblouk 
hrotitý. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou, která paprsčitě na-
vazuje v závěru na konzoli s maskami. Na klínových žebrech najdete zbyt-
ky původně goticky malovaného ornamentu. Sakristie je sklenuta valeně.

 
Podělusy

Další částí Týnce jsou 
Podělusy, které leží 
na levé straně řeky. Dnes 
je to spíše obec rekreační, 
protože zde stojí značné 
množství chat a rekreač-
ních domků. 
Zvonička

Jedinou místní památkou je zvonička, u které je rovněž pomníček věno-
vaný obyvatelům Podělus padlým v průběhu I. světové války.

řeka Sázava a sakrální památky v jejím okolí 

Památky v našem okolí
Vážení čtenáři, jak jsme v minulém vydání Týneckých listů slíbili, při-

nášíme (s laskavým svolením pana Tomáše Jiráska z Pecerad) další část 
jeho práce týkající se sakrálních památek na řece Sázavě. Dnes Vás zve-

me do místních částí města Týnce nad Sázavou. Přejeme Vám příjemné 
a pohodové čtení.

pd

(aneb od Týnce nad Sázavou k soutoku s Vltavou)
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O víkendu 16. - 17. 10. se konalo republikové finále ve sportovní gymnastice v Praze. Bohu-
žel i takto velký závod poznamenala covidová 
pauza, a tak některé oddíly, které byly pravi-
delnými účastníky, vůbec nepřijely. Týnec ale 
nechyběl, a dokonce bral i medailová umístění. 
V kategorii starší žákyně IV vybojovala stříbr-
nou medaili Tereza Koptišová, v dorostenkách 
bronz Ester Koudelová a Jana Valentová v ka-
tegorii ženy přidala také bronz. Další skvělá 
umístění přidaly ve svých kategoriích Lucie 
Havránková (8. místo), Anna Koptišová (12. 

místo), Markéta Kmošková (12. místo), Ma-
rie Kubíčková (15. místo), Anna Katrin Mac-
Gregor (18. místo). Vyhlašovala se také soutěž 
družstev, kde družstvo Středočeského kraje, 
ve kterém závodila Anička MacGregor, skon-
čilo na druhém místě. Družstvo našich starších 
žákyň IV a dorostenek skončilo na nepopulár-
ním, přesto krásném čtvrtém místě. 

Gratuluji k výsledkům a děkuji trenérům 
za přípravu. 

Radka Součková

Volební rok 1971 přinesl Týnečanům mnoho 
slibů a výhledů do budoucna, stejně jako mno-
ho exotických návštěvníků. Agitační středisko 
Národní fronty v KD Metaz pořádalo po celý 
rok až do volebního listopadu agitační projevy 
i přednášky, za kterými sem přijeli návštěvní-
ci až ze Sovětského svazu. Jistě zajímavá byla 
přednáška o budoucnosti Týnce vedená archi-
tektem Klimešem. Z volebního programu Ná-
rodní fronty stála na prvním místě programu 
nutnost zlepšení bytové situace. Nedostatek 
nových bytů totiž vedl k nedostatku pracovních 
sil pro týnecké závody. Do roku 1973 si tak 
NF dala za cíl předat do užívání 163 státních 
a podnikových bytů, 36 bytů družstevních a 49 
rodinných domů, v říjnu 1971 začaly přípravné 
práce na stavbě věžáků. Zároveň v „akci Z“ po-
čítala i s výstavbou montované školky. Pokračo-
vat měla stavba veřejného osvětlení, kanalizace 
a asfaltových cest. Zlepšení podmínek se měli 
dočkat i sportovci, pro které byla v plánu vý-
stavba fotbalového hřiště v Náklí. K budování 
veřejného osvětlení se váže i stížnost týneckých 
občanů, kterým se zdála příliš hustá – byla totiž 
stavěna dle normy pro větší města. Pro šetření 
s elektrickou energií bylo každé druhé světlo 
vypnuto. 

Vyjádřit se k budoucnosti města měli občané 
možnost v anketě před volbami. Z obchodů 
bylo podle ankety ve městě nejvíce žádáno žele-

zářství, dobře zásobená zelenina a někteří žádali 
i postavení obchodního domu nebo Jednoty. Ze 
služeb v Týnci chyběla jeho obyvatelům oprav-
na obuvi a elektroniky. Týnečtí žádali i možnost 
klidného posezení v příjemném prostředí, nej-
lépe v kavárně nebo dobré restauraci. Mezi dal-
ší přání patřilo vybudování koupaliště, rychlého 
občerstvení a nedělní prodej piva v sídlišti. Ne-
jen k přáním se mohli místní vyjádřit. Součástí 
ankety byla možnost pojmenovat nedostatky 
města, a tak se dozvídáme, že obyvatele trápily 
krátké otvírací doby i dlouhé dodací lhůty. Jako 
příklad je uvedena tříměsíční doba pro vyprání 
montérek. Kronikář se tu zamýšlí, kdy se asi po-
daří přání a požadavky občanům splnit. 

Kulturní život v obci byl jako obvykle velmi 
pestrý. V červenci přijeli sovětští pionýři z Kli-
nu a východoněmečtí z Plötzkau. Z Plötzkau 
dorazila i oficiální delegace s návrhem partner-
ské smlouvy. V září si týneckou školu prohlédla 
delegace maďarského dětského časopisu Pajtás, 
která škole věnovala dvoustranu v dalším vydá-
ní. V prosinci proběhla soutěž pro žáky 6. - 9. 
tříd „Co víš o SSSR“.

Největším lákadlem v programu KD Metaz 
mělo být v první polovině roku estrádní vy-
stoupení „SHUT UP“, které ale muselo být 
odvoláno, protože hlavní představitel, kterým 
byl zpěvák Bobek, odjel na zahraniční koncert 
a další vystupující Helekal nebyl uvolněn z di-
vadla. V dubnu byl naopak záměrně odvolán 
koncert sovětského tělesa „Ruchadze Band“. 
Repertoár nebyl příliš odlišný od místních ka-
pel a navíc obsahoval většinou anglické šlágry. 
Nekonala se ani přednáška Dr. Turka z Vysoké 
školy politické, protože přednášející se nedosta-
vil. V květnu bylo odloženo představení „Sňat-
ková podvodnice“ pro činnost dvou ochotníků 
v roce 1968. V červenci proběhla estráda s Pav-

lem Landovským, jinak návštěvníky táhly opět 
tance a koncerty, například zpěváka Josefa Lau-
fera. Na „Dialektiku přírody dle Engelse“ přišlo 
jen 14 lidí.

Velký úspěch zaznamenal Týnec na spor-
tovním poli. Helena Svobodová z atletické-
ho družstva starších žákyň se stala mistryní 
Československé socialistické republiky v běhu 
na 100 m v čase 12.2 s. a v běhu na 80 m překá-
žek v čase 11.5 s.

O více než 30 % se zvýšila trestná činnost. 
Zaznamenáno bylo vyloupení i dvaceti chat 
najednou. Při dopravních nehodách přišly o ži-
vot dva místní chlapci, kteří nezvládli řízení 
ve vysoké rychlosti. Rozšířeným problémem 
bylo vandalství, zejména ničení veřejných zaří-
zení. Obyvatelé se dle kronikáře báli oznámit 
viníka, protože v minulém roce byl jeden občan 
po oznámení zbit. Největší tragédie se odehrála 
v říjnu, kdy se jeden z místních obyvatel pokusil 
zkrátit si cestu podlézáním vagonů, při kterém 
se vlak však dal do pohybu.

Martin Šejbl

Týnecké gymnastky bojovaly na republikovém finále v Praze

Město Týnec v roce 1971
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V říjnu 2021 se naplno rozjely volejbalové 
soutěže dětí. Nejprve se nám představilo starší 
žactvo 17. 10. 2021 na turnaji v Postupicích, 
kam zajíždělo k prvnímu kolu okresního po-
háru. Výsledkově i herně nás naše děti mile 
překvapily. Po dvou výhrách 2:0 nad Říčany 
E a Říčany F a dvou vítězstvích v tiebreaku 
nad Zručí nad Sázavou B a domácími Postu-
picemi zaslouženě celý turnaj vyhrály. Odmě-
nou jim byl postup o kategorii výš na turnaj 
v Čerčanech. Ten by se měl uskutečnit 27. 11. 
2021, pokud covidová situace dovolí.  

Po turnaji v týnecké hale se dalšího turnaje 
v okresním poháru dočkaly i naše týmy dětí 
hájící naše barvy v barevném minivolejbale. 
V sobotu 13. 11. 2021 ráno se na měření sil 
do Říčan nejdříve vydaly naše nejmladší vo-
lejbalové naděje. Týnecké barvy reprezentova-
ly čtyři týmy v konkurenci 15 družstev, které 
se v základních čtyřech skupinách prodraly 
mezi první dva postupující do skupiny o 1. – 

8. místo. V této skupině se utkaly systémem 
každý s každým a rovněž se mezi ostatními 
týmy neztratily. Naše céčko i déčko získa-
lo po dvou výhrách, které stačily v celkovém 
zúčtování na uzavření první poloviny koneč-
ného pořadí. Béčku uteklo pódium jen díky 
horšímu skóre a skončilo na krásném čtvrtém 
místě. Na naše áčko se štěstí ovšem usmá-
lo a díky lepšímu skóre obhájilo první místo 
z Týnce  nad Sázavou. 

Po obědě se už těšily na své představení 
týmy červené a modré kategorie. V červené 
kategorii se moc velká konkurence kvůli co-
vidu nesešla, a tak se turnaj stal trochu pře-
borem Týnce. Čtyři týmy bojovaly dvoukolo-
vě každý s každým a naše tři týmy dokázaly 
přetlačit jediného domácího zástupce. Stupně 
vítězů tedy patřily našim barvám. 

V modré kategorii přijalo pozvání na turnaj 

deset týmů. V základních skupinách se hrálo 
po pěti týmech a postup mezi nejlepší čtyř-
ku měly zajištěný pouze první dvě družstva. 
Ve vyrovnaných skupinách byly výsledky jak 
na houpačce. Nakonec se radovaly oba dva 
naše týmy. Týnecké béčko už v boji o medai-
le soupeřkám nestačilo, nicméně i za celkové 
čtvrté místo byly holky hodně rády. Ostatní tři 
týmy měly na konci shodně bodů a o umístě-
ní rozhodoval pouhopouhý jeden míč. O ten 

byla lepší naše děvčata z týneckého áčka a do-
mácího áčka. O celkové vítězství naše holky 
přišly jen kvůli horšímu vzájemnému zápasu. 
Nicméně i tak byly z druhého místa nadšené.

Dětem ve všech kategoriích moc děkujeme 
za skvělou reprezentaci a přejeme jim, aby si 
radost ze hry mohly užívat i v následujících 
měsících.  

za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta 

Volejbalový podzim dětí

Po roční nucené pauze od závodění jsme 
konečně opět mohly poměřit síly na zá-
vodech, a to rovnou na krajském přeboru 
ve sportovní gymnastice. Uspořádaly jsme ho 
u nás v Týnci a účast oproti předešlým roč-
níkům byla bohužel velmi malá. Je zvykem, 
že na tak velký závod přijíždí kolem 130 zá-
vodníků. Letos jen 24, z toho polovina z na-
šeho oddílu. Je vidět, že gymnastiku v Týnci 
jen tak něco nezničí. A i přes to, že část roku 

jsme nemohly trénovat v tělocvičně, nezahá-
lely jsme a trénovaly, kde se dalo. Když zrovna 
nepršelo a nemrzlo, tak se nám skvěle hodilo 
hřiště v Karkulčině háji za garážemi. Holky se 
tam scházely na tréninky hlavně kvůli hrazdě. 
Pro přípravu na závody jsme také využily letní 
soustředění, a jak je vidět z výsledků níže, těž-
ká práce se vyplatila.
mladší žákyně i: 2. místo – Kateřina Kaprová
mladší žákyně ii: 4. místo – Marie Kubíč-
ková
Starší žákyně iii: 3. místo – Anna Katrin 
MacGregor, 4. místo – Izabella Wolerová
Starší žákyně iV: 1. místo – Tereza Kopti-
šová, 2. místo – Markéta Kmošková, 3. místo 
– Zuzana Karešová
Dorostenky: 1. místo – Ester Koudelová,  
2. místo – Lucie Havránková
Ženy: 1. místo – Jana Valentová

Závodnice, které se umístily do čtvrtého 
místa, dále postupují na republikové finále, 
které se koná 16. – 17. 10. v Praze. Moc gra-
tulujeme a hodně štěstí v Praze!

Radka Součková

Krajský přebor ve sportovní gymnastice
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Týnečtí otužilci Vás všechny zvou na již tradiční 9. ročník 
silvestrovského plavání. Uskuteční se v pátek 31. prosince 
ve 14 hodin. Zároveň proběhne křest nových členů a po-
přejeme si vše nejlepší do nového roku 2022. Přijďte nás 
podpořit. 

Týnečtí otužilci

9. ročník silvestrovského 
plavání otužilců 

Právě skončil XXV. ročník závěrečného 
mototuristického setkání, které se konalo 
ve městě Sázavě ve dnech 22. 10. – 24. 10. 
2021. Hlavním pořadatelem byl Motoklub 
Bohemia Týnec nad Sázavou. 

Setkání se zúčastnili motorkáři z Čech, Slo-
venska, Německa, Belgie a Francie.

Cílem setkání je zhodnocení a zakončení 
sezóny 2020/2021 ve sportovní mototuris-
tice. Ta byla v tomto roce, jako pro všechny 
z nás, smutná a náročná. Mnohé srazy jak 
v Čechách, tak i v zahraničí, se nemohly 
z důvodu pandemie uskutečnit. Přesto i letos 
jsme mohli poznat zajímavá místa, např. okolí 
Olomouce nebo Litoměřic. Ti odvážnější ab-
solvovali i cesty do zahraničí. Turecko, Fran-
cie, Itálie, Slovensko se staly krásným motori-
stickým zážitkem.

A právě všechny tyto zážitky jsme mohli 

v přátelské atmosféře 
zhodnotit na závěreč-
ném setkání. V pátek 
se do Sázavy sjelo více 
jak padesát motorká-
řů. Večer jsme poseděli 
a těšili se na sobotní vy-
jížďku malebnou kraji-
nou v okolí řeky Sázavy. 
Hned po dobré snídani 
jsme vyrazili na cestu. 
Nejprve jsme navštívili 
nově otevřené muzeum 
Svět škodovek v Mra-
či. Poté se kolona asi 
třiceti motorek vydala 
do Týnce n./S. Projeli 

jsme se okolo továrny Jawa a pokračovali k tý-
neckému hradu. Tam už na nás čekala paní 
Raková, kastelánka hradu. Připravila zajímavý 
program o jeho historii a současnosti. Potom 
jsme vyšlapali schody na věž rotundy, ze které 
byl úchvatný výhled na naše město. Vše jsme 
zakončili obědem v restauraci U Vrtišků.

Zpět do kempu v Sázavě se vracel už každý 
sám. Mohl si tak vychutnat svobodu z jízdy 
na motorce. Ne vždy motorkář znamená „ha-
zard se životem“. Naším cílem je a bude bez-
pečně poznávat zajímavá místa u nás i v za-
hraničí.

Ve večerních hodinách jsme vyhlásili ceny 
pro nejstarší, nejvzdálenější a nejpočetnější 
motorkáře a kluby. Úplný závěr mototuristic-
ké sezóny završíme koncem roku, kdy vyhlásí-
me mistry republiky ve sportovní mototuris-
tice, kterou zastřešuje Autoklub ČR.

Závěrem bych chtěl říci, že i přes všechny 
problémy způsobené pandemií v tomto roce, 

pokládám sezónu za úspěšnou. Pro nás mo-
toturisty nejsou důležitá ocenění a poháry, ale 
skutečnost, že se ze všech cest vrátíme v po-
řádku plni zážitků.

Přeji všem motorkářům do nové sezóny 
hodně najetých kilometrů se šťastným návra-
tem domů.

Petr Jalovecký, Předseda klubu

XXV. Motofinish v Sázavě
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Bude? Nebude? Mož-
ná bude. Nebo spíš ne-
bude. Nakonec bylo. 
Mistrovství republi-
ky neregistrovaných 
hráčů ve florbalu se 
konalo v sobotu 27. 
listopadu 2021 v uni-
verzitních halách 

v Pardubicích. Spousta týmů se přihlásilo, 
odhlásilo, účast každého jednotlivce byla ne-
jistá do posledního okamžiku.

Z Týnce vyrazil tým starších žáků dobýt 
republiku a tým mladších žáků nasát nezná-
mou atmosféru velkého závodu. A stalo se.

Kapitán starších, Honza Franěk, prove-
dl svůj tým ve složení Vojta Hruška, Denis 
Klein, Matěj Kos, Kuba Mikita, Kuba Kyncl, 
Petr Fousek a Dan Campodonico bez jediné 
prohry celým turnajem. Odvedli ohromnou 
práci. A to pouze v počtu osmi hráčů! Většina 
ze jmenovaných už má s titulem mistrů re-
publiky své zkušenosti, protože už si ho od-
vezli před čtyřmi roky ještě jako mladší. 

I naši „malí, ale šikovní“ výborně zabojo-
vali. Kapitánka Patricie Šitnerová a její tým 
ve složení Tereza Váňová, Adéla Čechová, 

Matyáš Otawa, Ondra Řehák, Martin Tran-
tina, Matyáš Vydra, David Jetýlek, Jakub 
Jetýlek, Lukáš Tomášek, Nicolas Jiroušek, 
Dan Výskot a Kuba Mlýnek ukázali, že se 
s nimi bude muset na příštím turnaji počítat. 
Obsadili druhé místo a stali se tak vícemistry 
republiky ve své kategorii.

Děkujeme jim za úžasnou reprezentaci TJ 
Týnec a celého našeho města. Vel-

ký dík patří i rodičům, 
kteří se nebáli pustit své 
děti do světa v této nejisté 
době a speciálně rodičům, 
kteří nechali své děti na-
očkovat proti Covidu-19 

a ušetřili trenérům spoustu 
starostí.

Irena a Mirek Čechovi

I v tomto školním roce naše rybářská orga-
nizace zahájila činnost dětského rybářského 
kroužku. Druhou a třetí schůzku jsme s dětmi 

vyrazili na ryby. Podzimní počasí se vydařilo. 
Při těchto vycházkách se  dětem i nám vedou-
cím podařilo ulovit pěkné kapry a další ryby 
žijící v naší krásné Sázavě. Děti i my jsme 
šťastní a úlovky jsou zase šetrně vráceny zpět 
do (naší krásné řeky) Sázavy. Věřím, že přes 
zimu zdokonalíme naše teoretické zkušenosti 
a na jaře opět vyrazíme k řece a budeme zase 
úspěšní.

Petrův zdar!
Přemysl Černušák,  

vedoucí mládeže MO ČRS Týnec nad Sázavou

https://malirybaritynec.webnode.cz/

Týnečtí florbalisté opět mistry republiky

Rybářský kroužek
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Uzávěrka  

příspěvků do příštího čísla 

TýNECKýCh lISTů 

je v pátek  
28. ledna 2022. 

Tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

TýNECKýCh lISTů

KOUPÍM jaWa ČZ:  
motocykl, moped, skútr a podobně  

možno i díly a vraky 

Tel.: 777 589 258

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 100/100 Mbps
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DARUJTE RELAXACI 
V SAUNOVÉM SVĚTĚ NEDALEKO OD VÁS

www.sen.infi nit.cz

INFINIT SEN – SENOHRABY U PRAHY jen pár kilometrů od vás

Dárkové poukazy můžete zakoupit na recepci nebo on-line na:

• 6 DRUHŮ SAUN • SAUNOVÉ CEREMONIÁLY
• RELAXAČNÍ ZÓNY • OCHLAZOVACÍ JEZÍRKO • FRESH BAR

• MASÁŽE • ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY • WELLNESS POBYTY
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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

Udělejme něco pro sebe 
Nemusí to být zrovna masáž, ale případně tu mohu nabídnout.  
Tomáš Nosek, tel. 727 866 878, www.mejme-se-radi.cz
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Van�ura 

KLENOTNICTVÍ 

HODINÁ�STVÍ 

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

• Provádíme	výkup	zlata	
• Prodej	a	servis	hodinek	CASIO,	CITIZEN,	SEIKO,	FESTINA,	

BENTIME,	MPM,	PRIM,	ORIENT	
• Zakázkové	rytí	šperků	a	dárkových	předmětů	

	

RODINNÝ	PODNIK	
A	VLASTNÍ	PROSTORY	

ZARUČUJÍ	

	

NEJNIŽŠÍ	CENY	
Pěší	518		

Týnec	nad	Sázavou		
tel.:	603	236	281	

více	na	www.klenoty-vanzura.cz	

Přejeme	všem	našim	zákazníkům	krásné	prožití	vánočních	svátků		
a	hodně	štěstí	do	nového	roku	

PROSINEC 2017 TÝNECKÉ LISTYTÝNECKÉ LISTY PROSINEC  2017
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• Provádíme	hodinářské	a	zlatnické	opravy	a	u	vodotěsných	
hodinek	CERTIFIKOVANÉ	tlakové	zkoušky	

• Výroba	zlatých	šperků	na	zakázku,	vlastní	modely	
snubních	prstenů	

• Provádíme	výkup	zlata	
• Prodej	a	servis	hodinek	CASIO,	CITIZEN,	SEIKO,	FESTINA,	

BENTIME,	MPM,	PRIM,	ORIENT	
• Zakázkové	rytí	šperků	a	dárkových	předmětů	

	

RODINNÝ	PODNIK	
A	VLASTNÍ	PROSTORY	

ZARUČUJÍ	

	

NEJNIŽŠÍ	CENY	
Pěší	518		

Týnec	nad	Sázavou		
tel.:	603	236	281	

více	na	www.klenoty-vanzura.cz	

Přejeme	všem	našim	zákazníkům	krásné	prožití	vánočních	svátků		
a	hodně	štěstí	do	nového	roku	

Dosloužila Vám doma úsporná zářivka? Odneste ji na sběrné místo, do popelnice nepatří. 

Důvody jsou hned dva. 

Vysloužilé úsporné zářivky – darujte jim nový život

Více než 95 procent materiálu z každé 

úsporky lze recyklovat –  rtuť, sklo i kovy.

Zářivky a úsporné žárovky obsahují 

stopové množství toxické rtuti, která 

je nebezpečná pro životní prostředí. 

Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, 

obchodech s elektrem nebo na místech s malou 

sběrnou nádobou, které jsou často umístěny 

v supermarketech či nákupních centrech, 

na obecních nebo městských úřadech a v řadě firem. 

Nejbližší sběrné místo najdete na www.ekolamp.cz 

nebo v mobilní aplikaci „Kam s ní?“.

Přečištěná rtuť je znovu využita v chemickém průmyslu. 

Sklo je využíváno jako technický materiál. 

Kovy je možné opětovně využít v kovovýrobě. 

Recyklační středisko  – zpracování, třídění 

jednotlivých materiálů a předání k dalšímu využití.

Vysloužilé úsporné zářivky (sbírají se lineární zářivky, 

kompaktní zářivky = úsporné žárovky, výbojky a LED žárovky; 

nesbírají se běžné, reflektorové a halogenové žárovky) Sběrná místa

EKOLAMP 

1

2

KLENOTNICTVÍ
HODINÁRSTVÍ

Vanzura
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Slévárna ALUMETALL CZ s. r.o. přijme do svého přátelského  
kolektivu v Týnci nad Sázavou svědomité a pracovité  

spolupracovníky na pozice:

Životopisy zasílejte na adresu: michal.maros@alumetall.cz,
nebo kontaktujte: Ing. Michal Maroš – vedoucí výroby, tel: 608 165 470 

Nabízíme:
	¡	Práci v rostoucí firmě  ¡	Možnost platového růstu
 ¡	Práci ve vstřícném kolektivu

(praxe výhodou)

¡	slévač pro kokilové a nízkotlaké lití
¡	tavič
¡	přípravář forem
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Dosloužila Vám doma úsporná zářivka? Odneste ji na sběrné místo, do popelnice nepatří. 

Důvody jsou hned dva. 

Vysloužilé úsporné zářivky – darujte jim nový život

Více než 95 procent materiálu z každé 

úsporky lze recyklovat –  rtuť, sklo i kovy.

Zářivky a úsporné žárovky obsahují 

stopové množství toxické rtuti, která 

je nebezpečná pro životní prostředí. 

Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, 

obchodech s elektrem nebo na místech s malou 

sběrnou nádobou, které jsou často umístěny 

v supermarketech či nákupních centrech, 

na obecních nebo městských úřadech a v řadě firem. 

Nejbližší sběrné místo najdete na www.ekolamp.cz 

nebo v mobilní aplikaci „Kam s ní?“.

Přečištěná rtuť je znovu využita v chemickém průmyslu. 

Sklo je využíváno jako technický materiál. 

Kovy je možné opětovně využít v kovovýrobě. 

Recyklační středisko  – zpracování, třídění 

jednotlivých materiálů a předání k dalšímu využití.

Vysloužilé úsporné zářivky (sbírají se lineární zářivky, 

kompaktní zářivky = úsporné žárovky, výbojky a LED žárovky; 

nesbírají se běžné, reflektorové a halogenové žárovky) Sběrná místa

EKOLAMP 

1

2

www.elmoz-czech.cz/kariera/

NÁBOROVÝ 
PŘÍSPĚVEK 27

let
150

Zaměstnanců
250 mil. Kč
roční tržby

BEnEšoV

50.000,- Kč
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Projekt 

Pořízení plně elektrického automobilu a dobíjecí stanice pro společnost AGIA s.r.o. 
je spolufinancován Evropskou unií 

Předmětem projektu je pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice pro vlastní potřebu společnosti. Elektromobil bude sloužit ke 
stejnému účelu jako dosavadní konvenční automobil k přepravě osob a rozvoz zdravotního materiálu. 

Název programu:Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva – Elektromobilita 
Název projektu: Pořízení plně elektrického automobilu a 
dobíjecí stanice pro společnost AGIA s.r.o. 
Jméno žadatele:  AGIA   s.r.o.       
Termín realizace: 14.03.2019–27.03.2020 
Způsobilé výdaje: 470 136,07 Kč bez DPH 
Dotace:    352 602,05 Kč 
Popis projektu:  Cílem projektu bylo zavedení inovativní 
technologie nízkouhlíkové dopravy v rámci podnikání a využití 
způsobu čisté dopravy 

 
 Automobilový průmysl prochází zásadní 
transformací, způsobenou novými regulatorním 
rámcem EU k emisím. Nabídka elektřinou 
poháněných automobilů se neustále rozšiřuje, i když 
je pro mnohé zatím velkou neznámou. Prozatím jsou 
většinovými odběrateli na českém trhu firmy, které 
dokážou využít nabízené výhody těchto vozidel a 
mezi nimi jsme i my. 
 

 
Doprovodným přínosem tohoto přechodu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu. 
 
 

a   
1/1 celostrana
192 x 272 mm 

4 356 Kč
(50% SlEVa 2 178 Kč)

B   
1/2 strany

192 x 134 mm 
2 420 Kč

(50% SlEVa 1 210 Kč) B   
1/2 strany

94 x 272 mm 
2 420 Kč

(50% SlEVa 1 210 Kč)

c   
1/3 strany

134 x 87 mm 
1 694 Kč

(50% SlEVa 847 Kč) řádková inzerce
cena za 1 řádek

242 Kč
(50% SlEVa 121 Kč)

d   
1/4 strany

94 x 134 mm 
1 331 Kč

(50% SlEVa 666 Kč)

e   
1/8 strany

65 x 95 mm 
726 Kč

(50% SlEVa 363 Kč)

FORMáTy a CENy INZERCE 
Občané a podnikatelé v Týnci nad Sázavou mají SlEVU 50%

týnecké listy

PDF v tiskové kvalitě, CMYK, obrazová data v min. rozlišení 300dpi  
– maximální kvalita obrázků, při dodání podkladů v Ai musí být texty v křivkách.  

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

Své příspěvky můžete zasílat na:          

radnice@mestotynec.cz
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Děkujeme Vám za spolupráciv v roce 2021  
a přejeme Vám šťastný a úspěšný rok 2022. 

REdaKČNÍ Rada 
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