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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
Týnecké listy Vám přináší 
čerstvé novinky z města. 
Rozběhnul se participativní 
rozpočet. Sešlo se několik 
zajímavých návrhů a jsem 
zvědavý, jak dopadne Vaše 
hlasování.  Pro svého fa-
vorita můžete hlasovat od  
1. 3. 2022.

Věřím, že se letos podaří zorganizovat tradiční 
akce v rámci Zdravého města. Jako první nás 
čeká souhrn novinek a malé opakování v pra-
vidlech silničního provozu. Přijďte si osvěžit 
Vaše znalosti na školení řidičů. Připravujeme 
otevření městského muzea a Kulturní centrum 
Týnec pro Vás chystá mnoho zajímavých akcí. 
Přečíst si můžete i o dokončených a rozběh-
nutých projektech. Za zmínku stojí oprava 
mostku přes Srbínovský potok v Kozlovicích. 
Podařilo se opravit kus historie, která tu zůsta-
ne i pro naše děti.
Odpady jsou velmi bouřlivé téma. Je třeba 
změnit naše návyky a přemýšlet, jak odpady 
vůbec nevytvářet. Jinak nás platby za likvidaci 
odpadů nemile překvapí. Nejjednodušší je začít 
s tříděním kuchyňského bioodpadu. To je vý-
znamná složka v černé popelnici, která systém 
zatěžuje nejen finančně. 
Přes Týnec se prohnala několikadenní vichři-
ce. Bohu díky nezpůsobila významné škody na 
majetku. Přesto ale naši hasiči museli několi-
krát zasahovat především u odstraňování vy-
vrácených stromů. Za jejich nasazení a ochotu 
pomoci jim patří velké DÍKY.
Všechny naše starosti jsou ale malé ve srovná-
ní se strachem z války. Hrozí největší evropský 
konflikt od dob 2. světové války. Mír přestá-
vá být samozřejmostí. Rusko se nezměnilo. 
Chraňme si naše demokratické zvyklosti a ne-
zapomínejme na to, že pomáhat je normální.

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Proběhlo setkání s veřejností na téma odpady. 
Řešily se dotazy ohledně změn v odpadovém 
hospodářství v těchto oblastech: odpadová legis-
lativa, poplatky za využívání obecního systému 
odpadového hospodářství, systému svozu komu-
nálního odpadu, třídění i vize do budoucna. Pro 
obyvatele je důležité předcházet vzniku odpadů 
a třídit především bioodpad. 
Technické služby začaly s rozmisťováním dal-
ších 11 nádob na použité rostlinné oleje (celkem 
jich bude 17 ks) a 20 nových kontejnerů na kovy, 
čímž vytváříme možnost třídit další komoditu. 
Projekty přihlášené do „Participativního rozpoč-
tu 2022“ prochází v současné době kontrolou 

a od 1. 3. 2022 může veřejnost hlasovat. Mezi 
tyto projekty např. patří: chodník v ulici Kru-
sičanská v Týnci nad Sázavou, vyhlídkové a od-
počinkové místo v Peceradech „U kapličky sv. 
Václava“, zastínění dětského hřiště ve Zbořeném 
Kostelci, revitalizace „Plavecké cesty“, osvětlení 
víceúčelového sportovního hřiště v Krusičanech 
a workoutové hřiště v Podělusích.
Byl schválen „Plán oprav komunikací a chod-
níků pro rok 2022“. Bude položen nový povrch 
v Chrástu v ulici Pod Průhonem, opraveny bu-
dou chodníky mezi bytovými domy č.p. 425, 
426, 427 na Okružní, chodníky před OD Hruš-
ka a před poštou a dojde k opravám lajnování 
parkoviště u MěÚ. Dále budou připravovány 
stavby – resp. projektová dokumentace na chod-
níky v Krusičanech, na Brodcích, v Podělusích 
ke hřišti a Týnci v oblasti Hlinka. Projektovou 
dokumentaci již máme připravenou na nový po-
vrch komunikace na Farském kopci a nyní čeká-
me na dotační výzvu. Požádali jsme také o nový 
povrch komunikace v ulici Krusičanská.
Byla vyhlášena architektonická soutěž na ob-
řadní síň na novém hřbitově.  Osloveno bylo 5 
architektonických ateliérů, z jejichž návrhů se 
vybere jeden vítězný (pravděpodobně v červnu 
2022). Ten bude následně dopracován do fáze 
realizační dokumentace (předpoklad je do září 
2023).

Realizace projektů:
•  Pokračuje projektování vodovodu a kanalizace 

v Krusičanech, Peceradech, Zbořeném Kostel-
ci a Čakovicích. Běží veřejná zakázka na stav-
bu vodovodu a kanalizace v Krusičanech. Je 
již vybraný zhotovitel na rekonstrukci čistírny 
odpadních vod. Jsme před zahájením soutěže 
na stavbu vodovodu Pecerady – Zbořený Kos-
telec. Jakmile budou upřesněny podmínky pro 

získání dotace na stavbu, budeme obyvatele 
informovat o dalším postupu. V Peceradech 
a Zbořeném Kostelci se dokončují úpravy do-
kumentace dle připomínek Správy železnic, 
poté se bude žádat o sloučené územní řízení 
a stavební povolení. V Čakovicích se řeší vodní 
zdroj pro vodovod. 

•  Dokončuje se výměna podlahy v tělocvičně 
na staré škole.

•  Běží rekonstrukce WC na staré škole.
•  Opět se rozběhla obnova povrchů místních 

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

•  Nedaří se nám najít zhotovitele na opravu stře-
chy v modrém domě s pečovatelskou službou. 
Hledáme další uchazeče.

•  Těsně před dokončením je veřejná zakázka 
„Stavební úpravy a přístavba Základní umělec-
ké školy Týnec nad Sázavou“. Jakmile zhoto-
vitele vybereme, můžou práce na rekonstrukci 
začít. 

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování služeb 

s RENTEL, a.s. (vzdělávání úředníků). Doda-
tek prodlužuje plnění na rok 2022 a upravuje 
ceny kurzů.

•  Smlouva o dílo se společností Vodohospodář-
ský rozvoj a výstavba, a.s. na inženýrskou a pro-
jektovou činnost za účelem získání rozhodnutí 
o umístění stavby, případně územního souhla-
su vodovodních přípojek připravovaného vo-
dovodu v místních částech Pecerady a Zbořený 
Kostelec. Projektová dokumentace se předpo-
kládá pro 396 ks vodovodních přípojek, cena 
za kus 3 500 Kč, celková cena 1 386 000 Kč, 
vše bez DPH.
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Dne 28. ledna 2022 byl ukončen sběr projek-
tů do třetího ročníku participativního rozpočtu. 
Stejně jako v předešlých letech město uvolni-
lo částku 500 000 Kč na projekty, které si sami 
navrhnete, a pokud získají dostatečnou podporu 
ostatních obyvatel, i zrealizujete.

Do letošního ročníku jste podali 7 projektů 
v celkové výši 1 162 862 Kč. S podanými návrhy 
projektů se můžete seznámit na našem partici-

pativním webu https://mojeobec.kr-stredocesky.
cz/tynec-nad-sazavou/galerie-projektu/. Projekt 
s názvem „Kamenný symbol města“ jeho navr-
hovatel stáhl.

V prvních dvou únorových týdnech proběh-
lo posuzování jednotlivých podaných projektů. 
Posuzuje se především jejich reálnost, finanční 
náklady a skutečnost, zda je projekt realizován 
na pozemcích města. Navrhovatelé projek-

tů byli informováni o vý-
sledku hodnocení. Od 1. 
března jsou zveřejněny  
videomedailonky, kde Vám 
projekty navrhovatelé více 
přiblíží a Vy můžete pro-

střednictvím e-mailu pokládat navrhovatelům 
doplňující dotazy. Svůj dotaz zašlete na e-mail: 
vrbicka@mestotynec.cz. Od 1. do 20. března 
bude probíhat hlasování o vítězných projektech.

A vy rozhodnete, který projekt bude zrealizo-
ván. I v letošním ročníku budete mít k dispozici 
2 kladné a 1 záporný hlas.

Realizovány budou projekty, které získají nej-
vyšší počet hlasů a nepřesáhnou alokovanou 
částku 500 000 Kč.

Všem navrhovatelům děkujeme, že se zapojili 
do letošního ročníku participativního rozpočtu 
a přejeme mnoho kladných hlasů.

 Denisa Vrbická,  
projektové řízení

Na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství bylo vede-
ním města zasláno vyjádření k dokumentaci 
posuzování vlivů na životní prostředí záměru 
„D3 - Odpočívka Dunávice“ v k. ú. Chrášťany 
u Benešova a Krusičany.

Město Týnec nad Sázavou, jako dotčený 
územní samosprávný celek, důrazně vyjádřilo 

svůj nesouhlas se závěry předložené doku-
mentace, tedy s posuzováním a závěry dvou 
variant záměru zbudování velké Odpočívky 
Dunávice. „Město Týnec nad Sázavou preferuje 
nulový záměr, tedy ponechání stavu s navrhova-
nou dálnicí D3 bez odpočívky,“ sdělil místosta-
rosta Mgr. Petr Znamenáček. 

pd

Projekty participativního rozpočtu 2022

Odpočívka Dunávice – D3

•  Smlouva o dílo se společností Vodohospodář-
ský rozvoj a výstavba, a.s. na inženýrskou a pro-
jektovou činnost za účelem získání rozhodnutí 
o umístění stavby, případně územního souhlasu 
vodovodních a tlakových kanalizačních přípojek 
připravovaného vodovodu a tlakové kanalizace 
v místní části Krusičany. Projektová dokumenta-
ce se předpokládá pro 100 ks vodovodních pří-
pojek a 100 ks tlakových kanalizačních přípojek, 
cena za kus 3 500 Kč, celková cena 700 000 Kč, 
vše bez DPH.

•  Smlouva o dílo Intenzifikace ČOV Týnec nad 
Sázavou. Rada rozhodla o přidělení veřejné za-
kázky uchazeči OHLA ŽS, a.s. Nabídková cena 
je 113 188 388,00 Kč bez DPH. 

•  Příkazní smlouva s Kateřinou Tomáškovou 
na grafické práce při přípravě Týneckých listů 
včetně zajištění tisku; grafické práce při přípra-
vě plakátů, bannerů a městských tiskovin ve výši 
14 000 Kč/měsíčně. Smlouva nahrazuje stávající 
smlouvu.

•  Servisní smlouva s LANOS s.r.o. na dobu neur-
čitou na servis automatických dveří GEZE EC 
Drive na městském úřadu v Týnci nad Sázavou. 
Nahrazuje stávající smlouvu (na dobu určitou). 
Cena servisu a dopravy zůstává stejná.

•  Smlouva o poskytování služeb v odpadovém hos-
podářství s Technickými službami Týnec, s. r. o. 
Smlouva řeší svoz směsného komunálního odpa-
du (černé popelnice) z budovy MěÚ – 8 295 Kč, 
sportoviště Náklí – 27 654 Kč a hřbitovy – 
60 838 Kč.

•  Výstavba chodníku v ulici Jílovská (u starého 
hřiště). Rada bere na vědomí zprávu z průzkumu 
trhu a rozhoduje o přidělení zakázky firmě BES, 
s. r. o. za cenu 1 935 562,78 Kč s DPH. 

Byly poskytnuty dary a dotace
•  dar Osadnímu výboru Chrást-osada na akce pro 

děti ve výši 15 000 Kč
•  dar Osadnímu výboru Čakovice na akce pro děti 

ve výši 20 000 Kč
•  dar Osadnímu výboru Podělusy na akce pro děti 

ve výši 15 000 Kč
•  dar Osadnímu výboru Pecerady na akce pro děti 

ve výši 15 000 Kč
•  dar Martině Semrádové za místní část „Kozlovi-

ce“ na akce pro děti ve výši 13 800 Kč
•  dotaci Spolku zdravotně postižených a seniorů 

v Týnci nad Sázavou na realizaci programů pro 
seniory ve výši 39 000 Kč

•  dar Mysliveckému spolku Háj Pecerady na fi-
nancování mysliveckého hospodaření a podporu 
spolkové činnosti ve výši 20 000 Kč

•  dar Základní organizaci Českého zahrádkářské-
ho svazu Týnec nad Sázavou na zahrádkářskou 
výstavu a přednáškovou činnost ve výši 10 000 Kč

•  dar Charitě Vlašim na provoz sociálních služeb 
ve výši 5 000 Kč

•  dar Magdaléna, o.p.s. na poradenské služby 
a na provoz kontaktního centra adiktologických 
služeb ve výši 20 000 Kč

•  dar Sjednocené organizaci nevidomých a slabo-
zrakých ČR, z.s. (SONS ČR) na činnosti spolku 
ve výši 1 000 Kč

•  dar pro Rytmus Střední Čechy, o.p.s. na sociální 
služby pro děti a dospělé se zdravotním postiže-
ním ve výši 16 500 Kč

Rada schválila udělení mimořádné odměny pro ře-
ditelku mateřské školy a základní školy ze mzdo-
vých prostředků příspěvkové organizace. 
Byly stanoveny platy ředitelů příspěvkových or-
ganizací a společností – ZŠ, MŠ, ŠJ, VaK, TS, KC 
Týnec od 1. 1. 2022.
Rada schválila rozpočtové opatření – drobné úpra-
vy rozpočtu města.
Město odeslalo stanoviska k předložené doku-

mentaci EIA odpočívka Dunávice.
Město se připojí ke kampani Vlajka pro Tibet 10. 
3. 2022 vyvěšením vlajky Tibetu. Symbolická akce 
vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen 
Tibeťanů.

Informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo rozdělilo dotace na podporu spol-
kové činnosti pro rok 2022. Na podporu pravidel-
né sportovní a zájmové činnosti bylo poskytnuto 
560 000 Kč, na jednorázové akce pro děti a veřej-
nost 140 000 Kč a na údržbu a modernizaci spor-
tovišť 200 000 Kč. 
Bylo schváleno rozpočtové opatření – drobná 
úprava rozpočtu města.
Proběhla diskuze o výstavby vodovodů a kanaliza-
cí v místních částech. Je připravená stavba rekon-
strukce čistírny odpadních vod Týnec a vodovod 
a kanalizace v Krusičanech. Dále jsme připraveni 
na stavbu vodovodu v Peceradech a Zbořeném 
Kostelci. Projektuje se stavba vodovodu a kanali-
zace v Čakovicích. Vzhledem k vysokým cenám 
stavby bude nezbytné realizovat výstavbu na eta-
py dle finančních možností města. S financová-
ním by měly pomoci dotace, ale podmínky pro 
jejich poskytnutí dosud nejsou zveřejněny. Přesto 
- i po získání očekávaných dotací nebudou finance 
města na dofinancování stavby stačit. Po zpřesně-
ní dalších informací o možnostech financování se 
o projektech vodovodů a kanalizací bude jednat 
na dalších zastupitelstvech. 
V rámci bodu „návrhy a připomínky“ občanů byla 
nejdiskutovanějším tématem developerská aktivita 
výstavby domů v Čakovicích. Městu nebyl ze stra-
ny developera dosud předložen k vyjádření žádný 
projekt. I na základě podnětů veřejnosti bylo s de-
veloperem dohodnuto jednání o jeho záměrech 
v lokalitě a požadavcích města na tuto výstavbu.
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Chodník v uliCi 
kRusičanská v TýnCi 
nad sázavou
Cílem projektu je vybudovat 
chodník ze zámkové dlažby 
na pravé straně vozovky směrem 
z kopce od Vítů po ulici U Jano-
vického potoka.

vyhlídkové 
a odpočinkové mísTo 
v peCeRadeCh  
„u kapličky  
sv. váClava“
Předmětem projektu je vyčistit 
prostor kolem kapličky sv. Vác-
lava v Peceradech od náletových 
dřevin a instalovat lavičky, aby 

toto místo získalo vedle své historické hodnoty i hodnotu rekreační 
a turistickou.

zasTínění děTského 
hřišTě ve zBořeném 
kosTelCi
Cílem projektu je umožnit ce-
lodenní využití dětského hřiště 
u sokolovny ve Zbořeném Kos-
telci v letních měsících, a to po-
mocí instalace plachty nad hrací 
plochu.

ReviTalizaCe 
„plaveCké CesTy“
Projekt se zaměřuje na obnovu 
stávající turistické trasy v délce 
cca 1,2 km. Obnova spočívá 
v okleštění náletových křovin 
a úpravě terénu tak, aby bylo 
možné trasu opět komfortně 
využívat.

osvěTlení 
víCeúčelového 
spoRTovního hřišTě 
v kRusičaneCh
Předmětem projektu je instalace 
2 až 4 reflektorů na stávající kon-
strukci oplocení hřiště, aby bylo 
možné hřiště využívat i ve večer-
ních hodinách.

WoRkouTové hřišTě 
v podělusíCh
Předmětem projektu je vybudo-
vání workoutového hřiště v Po-
dělusích, aby si mohli zacvičit 
na čerstvém vzduchu všichni, 
kteří hřiště navštíví.

Denisa Vrbická, projektové řízení

Představení projektů podaných  
do participativního rozpočtu 2022

Ahoj, jmenuji 

se František

a rád bych Vám ukázal 

naše zdravé město.

Zábavné aktivity na téma příroda, ekologie  
a třídění odpadu, soutěže pro děti

Třídíme odpad – prezentace společností  
EKO-KOM, ASEKOL,  
ELEKTROWIN, EKOLAMP

ZÁCHRANNÁ STANICE VLAŠIM

Výtvarná a tvořivá dílna

Na akci je nezbytné dodržovat pravidlo 3R. V případě nepříznivé epidemiologické situace  
nebo špatného počasí se akce uskuteční on-line.

Vás zve na VI. ročník akce 

DEN ZEMĚ

Více informací naleznete  
na www.mestotynec.cz   
f tyneckevlneni

Ahoj, jmenuji 
se František

a rád bych Vám ukázal 
naše zdravé město.

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“

AKCE SE BUDE KONAT S OHLEDEM  
NA VÝVOJ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE.  
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBU MĚSTA.  

Ve středu 13. dubna 2022  
od 8.30 do 14.30 hodin  
areál ZŠ Komenského

www.mestotynec.cz

 Právě vy rozhodnete, který projekt se bude realizovat.

Město uvolnilo 500 000 Kč pro Vás – obyvatele  
Týnce nad Sázavou a jeho místních částí.

HLASUJTE
PRO PROJEKTY  

V PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU

Vymysleli jste 6 projektů, se kterými se můžete  
seznámit na participativním webu:  

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

Hlasování  
bude probíhat  

od 1. 3. do 20. 3. 2022  
prostřednictvím Mobilního rozhlasu

Své dotazy zasílejte na e-mail:  
vrbicka@mestotynec.cz
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I letos v dubnu budeme společně slavit svátek naší planety Země. 
Proběhne tradiční akce Den Země či Čistá řeka Sázava. Co pro to mů-
žeme udělat? Co třeba začít úklidem toho, co jsme v přírodě poztráceli?  
Jak na to? 

Až půjdete na procházku, vezměte si s sebou rukavice a sáček, tašku či 
pytel a naplňte jej odpadky, na které při své procházce narazíte. Po na-
plnění vše přineste k nejbližšímu kontejnerovému stání. Pokud to bude 
aspoň trošku možné, odpadky roztřiďte.

Pokud se Vám to zdá příliš snadné a rozhodnete se, že uklidíte ně-

jaký větší prostor, nebo objevíte nějakou černou skládku, můžete nás 
kontaktovat přes e-mail: vrbicka@mestotynec.cz a my Vám zajistíme 
rukavice, dostatečný počet pytlů a odvoz nasbíraného odpadu.

Pojďme planetě ulehčit.
Denisa Vrbická, projektové řízení

V roce 2022 se můžete těšit na tradiční aktivity v rámci Zdravého 
města, ale také na pár novinek, které pro Vás připravujeme.

Stejně jako v předešlých letech i letos jsme připravili osvětové akce 
Den Země, Ukliďme náš Týnec, Dopravní soutěž či Den pohybu 
a zdraví. Dále budou probíhat i setkání s veřejností. 

Letošní rok bude zahájen sérií přednášek, kde se dozvíme zajímavé 
informace z nejrůznějších oblastí našeho života. Cyklus přednášek od-

startuje pan Jaroslav Štěch, který Vás ve středu 9. března 2022 od 16:30 
provede novinkami ze světa provozu na pozemních komunikacích. 
Těšit se můžete i na přednášku o finanční gramotnosti či první pomo-
ci. Témat máme připraveno více, těšíme se 
na Vás.

Denisa Vrbická,  
projektové řízení

Akce „Ukliďme náš Týnec“ se blíží …

Jaké aktivity nás letos čekají v rámci Zdravého města?

UKLIĎME  
NÁŠ TÝNEC

 

 

 
 

 

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

  
Ahoj, jmenuji  
se František 

a rád bych Vám ukázal  
naše zdravé město.

od 1. do 30. dubna 2022
Vydejte se na procházku
Vezměte si s sebou sáček, tašku či pytel a rukavice  
a cestou sbírejte odpadky, které potkáte.
Naplněný sáček, tašku či pytel odneste k nejbližšímu 
kontejnerovému stání, a pokud to bude možné,  
nasbírané odpadky roztřiďte.
Pokud se rozhodnete pro větší úklid, napište  
na e-mail vrbicka@mestotynec.cz a zajistíme  
Vám pytle a rukavice.

 

 

 
 

 

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

  
Ahoj, jmenuji  
se František 

a rád bych Vám ukázal  
naše zdravé město.

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

Pomužeš mi  s úklidem?

www.autoskolastechtynec.cz

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
Vás zve na

Informace o aktuálním dění, změnách  
a pravidlech ve světě silničního provozu

středa 9. 3. 2022 
od 16.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ
NOVINKAMI ZE SVĚTA PROVOZU NA POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH VÁS PROVEDE JAROSLAV ŠTĚCH

VSTUP ZDARMA

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

www.mestotynec.cz       ` tyneckevlneni

Rekonstrukce budovy ZUŠ v sobě skrývá stavební úpravy spočívající 
ve vestavbě ateliéru v podkroví, zateplení obálky budovy a v přístavbě no-
vého vstupu. Přístavba oddělí vstup do ZUŠ od vstupu do dětské ordinace.
V rámci stavebních úprav bude upravena i přístupová cesta, která bude 
doplněna o schody napojené na stávající chodník. Přístupovou cestu dopl-
ní i nový mobiliář jako lavičky, lampy, odpadkový koš a kolostavy.
Ve střeše bude zhotovený nový vikýř a budou osazena nová střešní okna. 
Dále proběhne výměna střešního pláště.

Denisa Vrbická, projektové řízení

Rekonstrukce budovy ZUŠ



týnecké listyleden / únor  2022

5www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Začátkem ledna letošního roku město Týnec 
nad Sázavou požádalo Středočeský kraj o do-
taci na projekt „Výměna povrchů a osazení 
nových střídaček“ (investiční podpora z Pro-
gramu 2022 Středočeského Fondu sportu 
a volného času) na výměnu povrchů u fotba-
lových střídaček a vstupu na hrací plochu ze 
zázemí stadionu. Projekt zahrnuje i výměnu 
dvou stávajících fotbalových střídaček, které 
již nesplňují normy a jsou nevyhovující. 

Pokud bude žádost o dotaci úspěšná, do-
stanou fotbalisté nové střídačky odpovídající 
současným trendům. Ty jsou navrženy v dél-
ce 6 m, s kovovou propracovanou konstrukcí 
a s oddělenými sedačkami. Kryt bude vyroben 
z tvrdého polykarbonátu. 

Povrch pod střídačkami i vstup na stadion 
je v současné době tvořen starou chodníkovou 

dlažbou. Tu fotbalový klub získal před mnoha 
lety již jako použitou, vyjmutou a odstraněnou 
z týneckých chodníků. Fotbalisté si dlažbový 
povrch na poničených místech upravili své-
pomocí a každoročně ho potom vzhledem 
ke stáří materiálu museli opravovat (výměna 
prasklých chodníkových bloků, oprava pod-
kladu a spár, …). Záměrem projektu je nahra-
dit starou dlažbu za zámkovou dlažbu a UMT 
(umělým) povrchem.

Předpokládané náklady projektu jsou kalku-
lovány ve výši 315 427 Kč. Investiční dotace 
by činila 220 000 Kč.

Držíme si palce, aby byla dotace z kraje při-
slíbena a projekt mohl být co nejdříve zreali-
zován.

Alena Pivoňková,  
projektové řízení

Dočkají se fotbalisté nových střídaček?

Na konci roku 2021 započaly firmou Spor-
tovní podlahy Zlín, s. r. o. práce na rekonstruk-
ci školní tělocvičny a nářaďovny ve staré škole. 

Před Vánocemi byly práce přerušeny kvůli 
technologické přestávce a také kvůli tomu, aby 
mohla být část školy, kde je umístěna tělocvič-
na, podříznuta speciální pilou a vložena folio-
vá izolace. Tím se zamezilo vlhnutí a opadá-
vání nejen vnitřních omítek, ale i těch vnějších 
do ulice. Odvlhčení nebylo součástí projektu, 
proto škola zajistila finanční prostředky ze 
svého rozpočtu.

Dodatečně se omlouváme za ztížené a hluč-
né podmínky, se kterými se museli žáci a pe-
dagogický sbor potýkat, ale věříme, že na ten-
to dočasný „diskomfort“ se brzy zapomene 
a dětem se bude v nové tělocvičně bezpečněji 
a kvalitněji sportovat.

Projekt „Rekonstrukce školní tělocvičny 
a nářaďovny ZŠ Týnec nad Sázavou“ je reali-
zován za přispění prostředků státního rozpoč-
tu ČR z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj.

Věra Velková, projektové řízení

Žáci na 1. stupni a jejich učitelé budou mít 
zrekonstruované sociální zařízení v 1. a 2. 
patře v budově ZŠ Benešovská. Rekonstruk-
ce začala počátkem ledna 2022. Nejdříve se 
zrekonstruují chlapecké a učitelské toalety, 
následovat budou dívčí na druhé straně budo-
vy. Dokončení prací se předpokládá do konce 
školního roku 2022. 

Rekonstrukce toalet v budově ZŠ Benešov-
ská je součástí projektu s názvem Revitaliza-
ce areálu Základní školy Týnec nad Sázavou. 
Jeho další součástí je také pořízení vybavení 
kmenových učeben, sborovny a místností 
školní družiny (jak v budově ZŠ Benešovská, 
tak v budově ZŠ Komenského). 

Cílem rekonstrukce je zlepšení hygienic-
kého i estetického stavu toalet, který bude 
odpovídat dnešním standardům.  Zároveň se 
tím zvýší bezpečnost dětí. Díky doplněnému 
vybavení se také zkvalitní školní zázemí pro 
žáky a učitele.

Na tento projekt bylo požádáno o dotaci 
z Programu rozvoje venkova/ Evropského ze-
mědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci 
výzvy Místní akční skupiny Posázaví. Název 

operace: Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje. Cel-
kové výdaje projektu jsou 1 792 225 Kč. Výše 
požadované dotace je 1 374 220 Kč.

Alena Pivoňková, projektové řízení

Rekonstrukce tělocvičny

Rekonstrukce sociálního zařízení
Stavební práce na škole Benešovská
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V sobotu 9. dubna 2022 se společně v 9 hodin sejdeme v Krusičanech 
na cestě mezi Krusičany a Bukovany a společně s organizací Sázíme 
stromy, z. ú. vysadíme stromořadí a ovocný sad. Po práci nás bude čekat 
odměna v podobě opékání buřtů a nemine nás sladká svačina v podobě 
buchty s čajem.

Sazenice, kůly, pletivo, materiál na vyvazování k výsadbě zajistíme. 
S sebou si vezměte chuť do práce a dobrou náladu, pokud máte mož-
nost, tak i rýč a lopatu.

V případě zájmu se přihlaste na e-mail: vrbicka@mestotynec.cz, ať 
můžeme zajistit cedulku se jménem na strom a dostatek občerstvení.

A jak to vše začalo? Členové komise pro rozvoj města RNDr. Luděk 
Šefrna, CSc., Mgr. Petr Korbel a Zbyněk Bartl podali společně návrh 
projektu s názvem „Obnovení alejí podle starých katastrálních cest“ 
do loňského ročníku participativního rozpočtu. Projekt se umístil na  
3. místě se 148 hlasy. Vítězný projekt vyčerpal alokovanou částku a neby-
lo možné obnovení alejí z participativního rozpočtu zrealizovat.  Avšak 
pánové Bartl a Šefrna se nevzdali a oslovili organizaci Sázíme stromy, z. 
ú., která na realizaci jejich projektu získala finanční prostředky.

Vysázené stromořadí a ovocný sad zvýší zastoupení liniové zeleně 
v krajině, dále zvýší estetickou hodnotu krajiny a ekologickou funkci 
a v neposlední řadě zvýší atraktivitu prostředí. Stromořadí bude složeno 
z dubů, javorů a jilmů. Ovocný sad budou tvořit jabloně, hrušně a třešně.

Těšíme se na Vás a výsadbě zdar.
Denisa Vrbická, projektové řízení

V březnu 2019 jsem si lámal hlavu, jak napo-
moci záchraně můstku přes Srbínovský potok 
na staré historické cestě z Týnce nad Sázavou 
do Krusičan a dále na Konopiště. To, že po ní 
v kočáře jezdil hrabě Vrtba i následník trůnu 
František Ferdinand d`Este je jisté, ale pěšky 
tudy putoval i K. H. Mácha, cestou na kono-
pišťskou Želetinku.

S Komisí pro rozvoj města a Vlastivědným 
spolkem jsme se shodli na záslužnosti takového 
počinu, ale popravdě jsem tomu nedával moc 
velké šance. Často jsem slyšel věčně nespokoje-
né hlasy. „Co nám to dá, škoda peněz, nikdo tam 
nechodí, starejte se o praktické věci, dívejme se do-
předu a ne dozadu, komu tím pomůžete, co za tím 
vlastně vězí a kdo z toho bude mít prospěch?“.

V článku Týneckých listů z dubna 2019 
(Zachraňme starý můstek) jsem vylíčil situaci 
a snažil se maximálně vzbudit o rekonstruk-
ci veřejný zájem. Mimo poklepání po rameni 
jsem nečekal větší odezvu. Leč mýlil jsem se. 
Takové „mýlení se“ je ale příjemné, uznejte. 
Začaly se dít věci, které dokazují, že v naší obci 
jsou ještě osvícení lidé a občanská společnost 
není zcela ve stádiu zmaru jako v mnohých 
jiných oblastech. Obával jsem se, že takováto 
oprava můstku bez projektu, razítek, posud-

ků, administrativní byrokracie, schvalovacích 
koleček, dotačních titulů atd. bude nemožná, 
ale když správci obce jsou odvážní, vynaléza-
ví a umí využít všech vnitřních možností, tak 
se úspěch dostaví. Svolali jsme jednání přímo 
na místě, sešla se Komise pro rozvoj města 
ve složení: L. Šefrna, Z. Bartl, P. Korbel, mís-
tostarosta P. Znamenáček, jednatel Vodovodů 
a kanalizací Týnec s. r. o. Z. Peša. Načrtli jsme 
optimální postup i časový harmonogram. Vzá-
pětí se, podle volných hodin pro zemní stroje, 
přistoupilo k jeho plnění. Je důležité podotk-
nout, že v realizaci díla také významně pomohli 
pracovníci Technických služeb Týnec s. r. o.

Pak nastala samotná oprava můstku. Práce 
s kamenem na opravě klenby a opěrných zdí 
je přirozeně stěžejní, vyžaduje řemeslnou zruč-

nost a cit pro detail. Týnecko je tradičně kra-
jem kamene a kamenictví, ale v dnešní době 
není jednoduché sehnat řemeslníky na tuto 
práci za slušné peníze. Tato kamenická prá-
ce zahrnuje i úpravu povrchu cesty na můst-
ku nepravidelným dlážděním, a to původním 
materiálem jako na stavbu můstku – gabrem 
z Peceradského lomu. Kamenická firma pana 
Lukyanovyche se však zhostila této práce 
na výbornou a celé dílo bylo dokončeno.

Mohu-li mluvit za ostatní nadšence s en-
tuziazmem pro tento počin, tak se již těšíme 
na jaro, kdy pro inauguraci můstku uspořádá-
me lidovou slavnost. Snad se vydaří jako svého 
času vyhlášení památného stromu – Kozlovic-
kého dubu. 

Luděk Šefrna

Vážení spoluobčané,
v pátek 10. 12. 2021 byla dokončena nutná 

oprava můstku přes Srbínovský potok v části 
Týnce – Kozlovic.  Mnohým z Vás je toto místo 
neznámé, nebo vzpomínky na něj nejsou moc 

přívětivé. Donedávna se jednalo spíše o mís-
to s divokým výskytem invazivního plevele 
a nesourodých keřů, o místo se zarostlým tokem 
potoka a zanešeným a zarostlým kamenným 
můstkem.

Nám se však podařilo dílo z doby vlády Marie 
Terezie zachránit a Vy si snad rádi se zájmem 
přečtete, slovy „otce myšlenky na opravu“, jak se 
vše událo …

Petr Znamenáček, místostarosta

Můstek zachráněn!

Záchrana můstku přes Srbínovský potok

Pojďme společně vysadit stromo-
řadí a ovocný sad do Krusičan

 

Sraz u zastávkyv Krusičanech, výsadba  
proběhne na cestě mezi Krusičany a Bukovany
Srdečně Vás zveme na výsadbu stromořadí  
a ovocného sadu v Krusičanech.

Přijďte a staňte se patronem stromu, který si sami zasadíte.  
Sazenice stromů a potřebný materiál dodáme. Pokud máte  
možnost vezměte si sebou rýč a lopatu. V případě zájmu se přihlaste  
na e-mail: vrbicka@mestotynec.cz, ať můžeme zajistit cedulku  
se jménem na strom a dostatek občerstvení. Na závěr si opečeme buřty.

Pojďme společně vysadit  
stromy do Krusičan

9. 4. 2022 od 9:00 hod.

Těšíme se na Vás.  
www.mestotynec.cz
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Obnovit ovocnou alej na historické cestě 
z Krhanic do Chrástu nad Sázavou pomoh-
lo kolem 30 dobrovolníků z řad veřejnosti. 
Projekt výsadby připravil a výsadbu samot-
nou organizoval spolek Aktivní Krhanice, z. 
s., za finanční podpory Nadace Partnerství 
v programu Sázíme budoucnost. 

Výsadba proběhla v neděli 14. 11. 2021 
na obecním pozemku v katastru obce Krha-
nice, která k výsadbě vyslovila souhlas. Sáze-
lo se 10 ks vysokokmenných jabloní starých 
odrůd (Matčino, Panenské české, Čistecké 
lahůdkové, Řehtáč soudkovitý a Ribstonské). 

Dle pamětníků na místě bývala právě ovoc-
ná alej, která poskytovala lidem stín a také 
plody samotné. O její údržbu (jakožto údržbu 
všech alejí) se zasazovali místní. Dnes z aleje 
zbylo pouze torzo, kterému dominují dvě vel-
ké hrušně.

Ještě před výsadbou spolek Aktivní Krha-
nice, z. s., připravil adopční výzvu, na základě 
které se přihlásilo 10 rodin či skupin, tzv. pa-
tronů z řad veřejnosti. Zatímco organizátoři 
zajistili veškerý materiál potřebný pro výsad-
bu, včetně stromů, a ten společně se záliv-

kou a potřebným nářadím 
dopravili na místo, které 
je od středu obce odlehlé, 
patroni přišli pouze s vlast-
ním rýčem a rukavicemi 
a ujali se samotné výsadby. 
Do projektu tedy vložili 
kapitál asi nejcennější, tedy 
svůj volný čas a práci. 

Patrony se stali lidé napříč 
věkovým spektrem obce – 
od náctiletých slečen, přes 
vícečlenné rodiny, po starší 
manželský pár. Co patron, 
to unikát. Také v následují-

cích letech budou patroni o „svůj“ strom spo-
lečně se spolkem Aktivní Krhanice, z. s., pe-
čovat, aby alej sloužila i budoucím generacím. 
Při sázení panovala skvělá atmosféra vřelosti 
a vzájemné pomoci.

Na podporu projektu proběhla 22. 10. 2021 
týmž spolkem organizovaná odborná před-
náška o starých odrůdách stromů za účasti 
pomologa Ing. Vojtěcha Ptáčka, Ph.D. Zá-
jemci si mohli mj. nechat určit plody nasbíra-
né ze svých zahrad či z okolí. Tuto přednášku 
finančně podpořila Nadace Via.  

Na jaře 2022 proběhne opět setkání s po-
mologem Ing. Ptáčkem, a sice seminář/před-

náška přímo na místě výsadby obnovené aleje 
za účelem jarního řezu vysazených stromů.  

Spolek, stejně jako patroni stromů věří, že 
alej bude sloužit nejen lidem, ale také živoči-
chům a krajině, bude poskytovat stín pocest-
ným, úkryt pro živočichy či útočiště hmyzu. 
Angažovanost, propojování lidí i téma klima-
tu a péče o krajinu vyvstávají v poslední době 
víc než kdy dřív. 

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému 
programu Nadace Partnerství, individuálním 
dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy 
Sázíme budoucnost.

Dobrovolníci obnovili ovocnou alej v Krhanicích 

Zeleň města
Výsadbou keřů a stromů v Týnci nad Sázavou 

zkvalitňujeme veřejný prostor. Stromy slouží jako 
klimatizace k vyrovnání teplotních rozdílů a po-
skytují úkryt a potravu pro mnoho organismů. 
Nesmíme zapomenout ani na funkci estetickou. 

V letošním roce plánujeme převážně výsadbu 
keřů. Přes 800 ks keřů vysadíme v parku Sadov-
ka (kalina, brslen, tis, meruzalka, růže, hloh, pta-
čí zob). 130 ks keřů najde umístění v ul. Mácho-

va (pámelník Chenaultův „Hancock“, tavolník 
popelavý a zlatice). V Podělusích u památníku 
vysadíme skalník a v ul. Družstevní pod lípou 
tavolník japonský, kostřavu popelavou, levandu-
li, rozchodník nachový a borovici kleč.

V ulici Jílovská musíme nechat odstranit ně-
které suché lípy. Místo nich vysadíme platan 
javorolistý. Tento druh stromu nám doporučili 
arboristé z ČSOP Vlašim. Jde o typický alejo-

vý strom, zcela vhodný do městského prostředí. 
Snáší zasolení, teplo a sucho, znečištěné pro-
středí, přísušky i zpevněné povrchy. Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR se změnou výsad-
by souhlasí.

Myslíme také na obnovu stromů, které byly 
poničeny vichřicí nebo při dopravní nehodě 
v minulém roce. 

Alena Kořínková, Kancelář starosty

Kampaň Vlajka pro 
Tibet má především 
symbolický charakter 
a je vyjádřením soli-
darity s Tibeťany. Ti-
betská vlajka je jedním 

z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané 
v Tibetu používají při nenásilných protestech. 
Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tres-
ty vězení.

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” 
vznikla v polovině devadesátých let v západní 
Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé po-
rušování lidských práv v Tibetu. Při povstání 
v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťa-
nů, statisíce Tibeťanů zemřely v následujících 
letech ve vězeních, pracovních táborech nebo 
v důsledku hladomoru. 

Česká republika se ke kampani připojuje 
pravidelně od roku 1996, Týnec nad Sázavou 

od roku 2010. „Ani letošní rok není výjimkou,“ 
uvedl starosta Martin Kadrnožka a dodal: „Vy-
věšením vlajky 10. března si připomínáme už 63. 
výročí povstání Tibeťanů proti Čínské okupaci“. 
Stovky vlajek vlají každoročně například v Ně-
mecku, Francii, Belgii, Itálii a dalších zemích.

V loňském roce se v České republice k akci 
připojilo 838 měst, obcí, městských částí nebo 
krajů.

pd

Vlajka pro Tibet 
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Univerzity tře-
tího věku jsou 
specifickou sou-
částí celoživot-
ního vzdělávání. 
Jejich základní 
charakteristikou 
je, že poskytují 

starším občanům  vzdělávání na nejvyšší mož-
né, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrov-
ni, čímž se liší od jiných forem osvětových 
a vzdělávacích činností, byť také orientova-
ných na tuto populaci. Vzdělávání na univer-
zitě třetího věku má výlučně charakter osob-

nostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy 
a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

V pondělí 31. ledna 2022 byl zahájen 
další semestr a studenti si vybrali téma:  
„ARCHITEKTI ITALSKÉHO BAROKA“. 
Přednášky budou postupně představovat 6 
nejvýznamnějších osobností italské barokní 
architektury: Carlo Maderno, Gian Lorenzo 
Bernini, Francesco Borromini, Guarino Gua-
rini, Carlo Rainaldi a Carlo Fontana.

Vzhledem k pravidlům Ministerstva zdra-
votnictví v souvislosti s onemocněním Co-
vid-19 byla první hodina distanční. 

Marta Kratochvílová, kancelář starosty

Podvodníci stále intenzivně útočí na seni-
ory prostřednictvím telefonátů, ve kterých se 
představují jako rodinní příslušníci či zaměst-
nanci nemocnice.

Vzhledem k vážnosti situace a možným fa-
tálním následkům se Policie ČR rozhodla 
přistoupit k aktivní osvětě prostřednictvím 
telefonního kontaktu realizovaného robotem. 
Seniorům se staročeskými jmény (např. Jan 
Novák, Anna Procházková) a pevnými linka-
mi (toto jsou hlavní indikátory, podle kterých 
si podvodníci vybírají své oběti) bude doma 
vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:

„Dobrý den, varování Policie České republiky. 
Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. 
Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že 
je Váš příbuzný, nebo že Vašeho příbuzného za-
stupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít 
poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás 

sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte. 
V případě podezření kontaktujte, prosím, Policii 
České republiky, a to na telefonním čísle 158. Dě-
kujeme. Policie České republiky.“ 

Žádáme seniory, aby v případě telefonátu, 
ve kterém po nich někdo bude žádat peníze, 
provedli následující:

•  Každý podobný telefonát si okamžitě ověř-
te. Zavolejte rodinnému příslušníkovi, kte-
rý Vám měl údajně volat, případně nejbliž-
ším příbuzným.

•  Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z ro-
diny nevolal, volejte Policii ČR na linku 
158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající 
z telefonátu.

•  Na policii (linka 158) se raději obraťte také 
v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou 
nepodaří navázat.

•  Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze oso-

bám, které neznáte. Ani pod příslibem, že 
Vám do zástavy přenechají např. doklady 
(mohou být zcizené), finance v cizí měně 
(může se jednat o padělek), nebo hodnot-
né zboží (může se jednat o atrapy telefonů, 
kamer apod.).

O používaných taktikách (příbězích, které 
podvodníci používají) se můžete dočíst v tis-
kové zprávě Policie České republiky.
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Konec loňského roku a začátek nového nebyl 
pro strážníky městské policie v Týnci nikterak 
jednoduchý. Na začátku prosince museli stráž-
níci řešit tři případy pokusů o vloupání do ga-
ráží v Týnci nad Sázavou. V té samé lokalitě 
také řešili odstavené a nabourané vozidlo.

Řešili poškození dopravního značení na kru-
hovém objezdu u mostu a s peceradskými 
hasiči spolupracovali při odstranění vozidla 
z místa rizikového kácení u školky. Dalším 
problémem byly černé skládky v Chrástu síd-
lišti u řeky a u svozového místa u cyklosportu. 
V Chrástu se účastnili záboru veřejného pro-
stranství, dalšího potom v centru Týnce. 

Na mnoha místech v Týnci musí strážníci 
opakovaně řešit špatné parkování vozidel, na-
příklad v hradním areálu, v Podělusích na no-
vém chodníku, v chatové osadě Čisté potoky, 
v Peceradech, u staré školy, ve Zbořeném 
Kostelci, ale také v Chrástu sídlišti u mateřské 

školy, kde řidiči z okolních domů bezohledně 
parkují na vyhrazených místech pro školku. 

V několika případech se strážníci účastnili 
odchytu volně pobíhajících psů, při nichž byla 
udělena i jedna pokuta. V jednom případě asi-
stovali při převozu psa ve špatném zdravotním 
stavu do útulku Opřetice a pomáhali s naleze-
ním zatoulaného psa, kterého majitelce v po-
řádku vrátili. V lokalitě Týnec (ulice Jílovská) 
a v chatové osadě Čisté potoky strážníci likvi-
dovali uhynulé srny.

V ulici Fr. Janečka šetřili strážníci znečiš-
tění vozovky granulátem. Řidič nákladního 
vozidla, ze kterého docházelo k úniku, byl 
vypátrán a následně za pomoci technických 
služeb byla vozovka uklizena. Díky kamero-
vým záznamům z benzinové pumpy Euro Oil 
se podařilo vypátrat řidičku, která opomenula 
zaplatit za tankování a z místa odjela.

Strážníci obdrželi informace o možném 

požáru v Hotelu Týnec. Ve skutečnosti nešlo 
o požár, kouř vycházel z výdechů plynového 
kotle. Asistovali ale při požáru kontejneru 
v ulici Okružní.

V lednu vyšetřovali napadení několika osob 
a následné poškození vchodových dveří domu 
v centru Týnce a stížnosti na muže bez domo-
va, který obtěžoval místní obyvatele. Spolu-
pracovali s Okresním soudem v Benešově při 
prověření pobytu osob. V několika případech 
řešili i sousedské neshody. V jednom případě 
asistovali při otevírání bytu.

V průběhu dvou měsíců byly nalezeny do-
klady, klíče, mobilní telefon… a vše bylo 
navráceno původním majitelům. V chatové 
lokalitě za DPS I. došlo k popraskání vodo-
vodní přípojky, o havárii strážníci informovali 
majitele, aby zabezpečil opravu. 

Tomáš Klenovec,  
velitel městské policie

Vítání občánků je určeno pro děti a matky, 
které mají v době narození dítěte trvalý po-
byt v Týnci nad Sázavou. Během slavnostního 
obřadu bude rodičům předán poukaz na fi-

nanční dar pro narozené dítě ve výši 3 000 Kč.
Nadále platí, že se rodiče musí na obřad 

„Vítání občánků” sami přihlásit. Prosíme ro-
diče nově narozených dětí, aby zatelefonovali 

na Městský úřad Týnec nad Sázavou na tel. 
317 701 933, 724 258 024 a nahlásili údaje 
potřebné k této slavnostní události.

Marta Kratochvílová, kancelář starosty

Vítání občánků

Univerzita třetího věku (U3V)

Policie ČR varuje seniory před volajícími podvodníky

Městská policie

Dokončili jsme rekonstrukci chodníku 
v ulici Krusičanská a likvidaci zbylého ka-
meniva. V březnu bude ještě nutné přepás-
kovat dlažbu.

Jiří Vrbata, investiční technik

Ul. Krusičanská
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Ve velkém sále Hotelu Tý-
nec se uskutečnilo dne 26. 
ledna 2022 setkání s občany 
na téma odpadového hos-
podářství města Týnce nad 
Sázavou. Setkání bylo ini-
cializováno častými dotazy 
občanů ke změnám, které 
nastaly 1. ledna 2022. Nej-
častěji převládal dotaz, týka-

jící se změny četnosti svozu směsného komunálního odpadu. 
Občanům odpovídalo vedení města, tedy starosta Martin Kadrnožka, 

místostarosta Petr Znamenáček, tajemník úřadu Miloš Albl a ředitel 
Technických služeb (TS) Michal Petrášek. Z řad obyvatel se dostavilo 
více než 50 lidí. V průběhu více než dvou hodin měli občané možnost 
vyslechnout si důvody změn a dostali prostor na vyjádření názorů či 
připomínek.

Na úvod starosta města Kadrnožka seznámil přítomné se změnami 
v odpadovém hospodářství města. Zdůraznil, že to byl právě stát, který 
tuto povinnost upřesnil v nové legislativě a uložil obcím povinnost se 
o likvidaci odpadu postarat za použití velkých finančních pák. Odpa-
dy, které obyvatelé obce vyprodukují nad rámec limitu, budou násobně 
zpoplatněny při uložení na skládce.

Změna se týká především četnosti svozů. U rodinných domů je nově 
svoz 1x za 14 dnů. Každá nemovitost si může zvolit velikost nádoby, 
aby stačila na všechen odpad. Známky na popelnice se vyzvedávají jako 
obvykle na podatelně úřadu.

„Není třeba vymýšlet vymyšlené. Je několik doporučení a podle 
nich se řídí i Týnec nad Sázavou,“ uvedl starosta. Navázal tím 
na povinnost všech obcí změnit své odpadové vyhlášky a řeší, 
jak obyvatelé mohou snížit produkci odpadu. 
a jaká jsou to doporučení?
1.  Optimalizace svozu - Především u rodinných domů se čas-

to vozí poloprázdné nádoby. Domácnost si může zvolit op-
timální velikost nádoby - 120  l nebo 240  l. Při správném 
třídění by měla nádoba 120  l stačit pro 5 osob na 14 dnů. 
V sídlišti, kde jsou nádoby plné a intenzivněji vytížené, po-
kračuje svoz až 2x týdně.

2.  Evidence nádob a jejich svozu - V nejbližší době budou 
všechny nádoby označeny čipem. Každý svoz nádoby se 
bude evidovat. Z evidence vyplyne, jak která nádoba zatě-
žuje odpadový systém.

3.  Na základě dat o výsypech nádob můžeme zavést motivač-
ní systém. Nádoby, které nebudou systém zatěžovat, mo-
hou získat slevu z poplatku, nebo můžeme nastavit cenu dle 
skutečně využité kapacity odpadu

4.  Dostupnost nádob na tříděný odpad by měla být ideálně 
u každého domu, nebo alespoň v docházkové vzdálenosti 

5.  Osvěta anebo jak správně třídit. Pokud bychom provedli 
kontrolu libovolné černé popelnice, pravděpodobně by-
chom v ní našli 70 % odpadů, které do ní nepatří. Největ-
ším problémem jsou bioodpady, především z kuchyně, které 
jsou těžké a zabírají hodně místa.

kolik to stojí a co je cílem?
V průběhu roku 2021 dramaticky narostly platby za od-

pad na skládce. Z původních 1 100 Kč za tunu nyní platíme 
2 800 Kč. Stejně tak platíme za uložení papíru a plastu. 

Celkové náklady na svoz a likvidaci odpadů, včetně provozu 
sběrného dvora, jsou pro rok 2022 naplánovány na 12 mil. Kč. 
Příjmy z poplatků obyvatel a podnikatelů, příspěvek EKO-
-KOMu za třídění jsou celkem 8 mil. Kč. Chybějící 4 mil. Kč 
tak doplácí za své obyvatele město.

Nyní je v Týnci produkce 220 kg na obyvatele. Limit pro rok 2022 je 
190 kg a bude se každý rok o 10 kg snižovat až na 130 kg na obyvate-
le…

Po úvodním slově starosty dostali prostor občané Týnce. Diskuze 
byla věcná. Mezi nejvíc opakovaná témata patřil svoz BIO odpadu. 
Cesta ke snížení množství směsného odpadu je vytřídit BIO odpad 
z černé popelnice. Tvoří až 40% její hmotnosti. Proto je doporučováno 
objednat BIO popelnici od TS. „BIO nádoba (hnědá) je v ceně standard-
ní platby za odpad. Nestojí nic navíc, nádobu Vám dodáme zdarma,“ řekl 
ředitel TS Petrášek. 

Dalším velice diskutovaným tématem bylo „údajné zdražení“ služby, 
které mělo vzniknout prodloužením intervalu svozu u rodinných domů 
na 14 dnů. „Je to pouze úhel pohledu. Svezeme veškerý odpad - stejně jako 
dosud - který obyvatelé vyprodukují a výše poplatku zůstala zachována, 
tedy 950 Kč na osobu,“ řekl starosta města. Problematiku dále rozvinul. 
„Nejedná se pouze o svoz černých nádob, ale také o náklady na svoz nádob 
na tříděný odpad (papír, plast), třídění, sběrný dvůr či BIO odpad. Posi-
lují se sběrná místa o nádoby na tříděný odpad, vznikají nová. Od března 
budou k dispozici šedé kontejnery na kovy a bude se zvyšovat počet nádob 
na použitý rostlinný olej. Četnost všech svozů se celkově zvýší, a to vše 
za zachování původního poplatku.“
Co na závěr?

Třídit má opravdu smysl. Bude méně komunálního odpadu, který 
nebude město muset na skládce platit a pak nebude nutné zvyšovat 
platbu za odpad obyvatelům.
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Setkání s občany – ODPADY

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU V ROCE 2022

Sudý týden = počínaje 10. 1. 2022

Lichý týden = počínaje 3. 1. 2022

Poznámky   
POZOR!  ● mění se svoz u rodinných domů v Týnci nad Sázavou z pátku na čtvrtek  
    ● svoz u rodinných domů je 1 x 14 dnů   
Směsný odpad = černá popelnice   
Nedostupná místa jsou lokality, do kterých se nedostane velká svozová technika.  
Dne 6. 1. 2022 byly všechny nádoby v nedostupných místech označeny informací, který den 
bude svoz realizován. 
Lichý týden začíná 3. 1. 2022   
Sudý týden začíná 10. 1. 2022   
Svoz BIO odpadu bude upřesněn na konci února   
V případě dotazů či nejasností kontaktujte  
Technické služby Týnec, s.r.o.    

Den rodinné domy/místní části bytové domy/sídliště nedostupná místa
Pondělí Zbořený Kostelec,   Chrást vesnice,  
 Pecerady, Brodce  Chrást sídliště

Úterý  Chrást sídliště, Týnec  
  sídliště, Kněžina 

Čtvrtek  Chrást sídliště,  
  Týnec sídliště 

Pátek   Týnec

Den rodinné domy/místní části bytové domy/sídliště nedostupná místa
Pondělí Chrást vesnice, Krusičany,    Podělusy, Krusičany  
 Hrusice  

Úterý Čakovice, Podělusy Chrást sídliště, Týnec  Čakovice, Podělusy 
  sídliště, Kněžina 

Čtvrtek Týnec Chrást sídliště,  Týnec 
  Týnec sídliště 

Pátek   Zbořený Kostelec,  
   Čisté potoky

www.mestotynec.cz 
www.tstynec.cz
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Obecně závazná vyhláška města Týnec nad Sázavou č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zachovává po-
platek za odpad ve výši 950 Kč na poplatníka a poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. 2022. 

pd

Pro letošní rok město Týnec nad Sázavou ve spolupráci s firmou EKO-
-KOM a.s. a Technickými službami Týnec s.r.o. rozšiřují možnost vytří-
dění směsných kovů ze směsného komunálního odpadu do kontejnerů 
1100 l šedé barvy. Nádoby budou rozmístěny dle níže uvedené tabulky 
v období únor až březen 2022. Do nádob patří veškerý drobný kovový 
odpad (železné i neželezné kovy), který pochází z produkce domácností. 

V letošním roce dojde i k posílení míst pro odložení jedlých olejů 
a tuků. Umístění nádob pro sběr jedlých tuků a olejů naleznete v tabulce 
uvedené níže.

V roce 2022 je možné odkládání skla do nádob určených pro jejich 
separaci bez rozlišení barvy. Bíle zvony jsou označeny etiketou upozor-
ňující, že do nádoby je možné odkládat směsné sklo (tzn. I barevné).

Umístění kontejnerů na kovy a posílení stanovišť  
pro odkládání jedlého oleje a tuků v roce 2022

Od 1. ledna 2022 došlo ke změnám v odpa-
dovém hospodářství města. 

Abychom v roce 2022 udrželi cenu za svoz 
odpadů, museli jsme učinit doslova revoluč-
ní změny, a to především co se týká četnosti 
svozů. 

Mění se svoz u rodinných domů v Týnci nad 

Sázavou z pátku na čtvrtek. Mění se i četnost 
svozu u rodinných domů, nyní je to 1x 14 dnů.

Změna systému odpadového hospodářství 
s sebou nese spoustu otázek. V případě dotazů 
či nejasností kontaktujte ředitele Technických 
služeb Michala Petráška na tel. 603 466 746.

Technické služby Týnec, s.r.o.

 kovy adResa olej 

 X 1100 l Pecerady – KS náves 240 l X

 X 1100 l Podělusy – KS u jezu 240 l X

 X 1100 l Zbořený Kostelec – KS směr Týnec 240 l X

 X 1100 l Krusičany – KS u hasičárny 240 l X

 X 1100 l Čakovice – fotbalové hřiště 240 l X

 X 1100 l Chrást sídliště, KS u obchodu 240 l X

 X 1100 l Chrást sídliště, KS PDA 240 l X

 X 1100 l Chrást vesnice – U obchodu 240 l X

 X 1100 l Chrást vesnice – Na Potočině – Panelka II    

 X 1100 l Týnec nad Sázavou, KS Husova 240 l X

 X 1100 l Týnec nad Sázavou – parkoviště u jídelny ZŠ    

 X 1100 l Týnec nad Sázavou, KS Okružní (rondel) 240 l X

 X 1100 l Týnec nad Sázavou, KS K Zeleným vratům    

 X 1100 l Týnec nad Sázavou, KS Komenského      

 X 1100 l Týnec nad Sázavou, U Janovického potoka 240 l X

 X 1100 l Týnec nad Sázavou, Sad přátelství    

 X 1100 l Týnec nad Sázavou, Máchova    

 X 1100 l Týnec nad Sázavou, ulice Farská 240 l X

 X 1100 l Týnec nad Sázavou, Kněžina 240 l   X

 X 1100 l Týnec nad Sázavou, KS Družstevní/Cyklo sport    

    Technické služby, Sběrný dvůr Brodce 47 240 l  X

   Týnec nad Sázavou, KS Za Vlasákem  240 l  X

    Technické služby, KS Jílovská 240l  X

Cena za odpad se nemění

Jaké jsou nové možností třídění v roce 2022  
v Týnci nad Sázavou a jeho městských částech

Svoz směsného odpadu 
Technické služby Týnec

Pondělí	 8.00	–	11.00				 12.00	–	14.00
Úterý	 8.00	–	11.00				 12.00	–	16.30
Středa	 zavřeno
Čtvrtek	 8.00	–	11.00	 12.00	–	16.30
Pátek	 8.00	–	11.00				 12.00	–	14.00

Každá	sudá	sobota	od	7.	5.	do	22.	10.	2022	
od	9.00	do	12.00

SBĚRNÝ DVŮR TÝNEC s.r.o.

NAKLÁDÁTE
SPRÁVNĚ 
S ODPADEM?
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Ahoj, jmenuji  
se František 

a rád bych Vám ukázal  
naše zdravé město.

ODPADY V ROCE 2022
Vážení spoluobčané,
v oblasti odpadů nás v roce 2022 čekají významné 
změny. Zásadní je prodloužení intervalů svozu směs-
ného odpadu u rodinných domů. Svoz směsného od-
padu 1x za 14 dní je doporučován jako jedno z neje-
fektivnějších a nejúspornějších opatření. Zároveň si 
můžete zvolit vhodnou velikost nádoby. 
Cílem nové legislativy, která nás ke změnám nutí, je 
snížit množství odpadu. V roce 2021 každý obyvatel 
Týnce nad Sázavou vyprodukoval 223 kg směsného 
odpadu! Cílová hodnota je 130 kg/osobu.
Je tedy nezbytné změnit způsob třídění a zároveň 
zkusit nevytvářet odpady.
Největší prostor pro změnu je u bioodpadů. Zejmé-
na bioodpad tvoří významnou složku v černých ná-
dobách, zatěžuje systém a prodražuje uložení odpa-
du na skládce (směsný odpad ukládáme na skládce 
za 2 835 Kč/t, bioodpad na kompostárně Želivec 
za 460 Kč/t). Zkuste kompost nebo hnědou popelnici, 
kterou Vám poskytnou Technické služby Týnec. 
Zároveň jsme posílili svoz tříděného odpadu (papír 

se vozí 2x týdně) a průběžně navyšujeme počet 
nádob na tříděný odpad. BIO nádob je ve měs-
tě o 200 ks více, než před rokem. V březnu 

bude rozmístěno 20 šedých nádob na tří-
dění kovů a posílíme také počet nádob 
na použité rostlinné oleje.

TŘIĎTE, MÁ TO SMYSL.

Potřebuji se zbavit suti a střešních tašek…
ŘEŠENÍ:
●		vyhledat	firmu,	která	se	zabývá	ukládáním	
odpadů

●	dohodnout	a	objednat	odvoz	a	likvidaci	odpadu
●			malé	množství	lze	odevzdat	po	předchozí	
domluvě	ve	sběrném	dvoře.	Uložení	odpadu			
je	zpoplatněno

Potřebuji se zbavit starého nábytku...
ŘEŠENÍ:
●		možnost	objednat	u	TS	odvoz	a	likvidaci		
za	úplatu

●		ve	sběrném	dvoře	je	možné	odevzdat	pouze	
oddělené	a	roztříděné	části	nábytku.	Kapacita	
sběrného	dvora	je	omezena,	je	nezbytná	
předchozí	domluva.	Uložení	rozebraného	
nábytku	není	zpoplatněno.	V	případě	celých		
kusů	je	služba	zpoplatněna.

Potřebuji se zbavit odpadu ze zahrady  
– trávy, listí, větví…
ŘEŠENÍ:
●		možnost	objednat	u	TS	odvoz	a	likvidaci		
za	úplatu

●		možnost	přistavení	a	užívání	nádoby	na	
bioodpad	s	pravidelným	svozem.	V	případě	malé	
kapacity	nádoby	je	možné	bioodpad	odevzdat	
zdarma	ve	sběrném	místě	Brodce	47.	

●	možnost	zřídit	si	domácí	kompost

ČASTÉ  DOTAZY

www.tstynec.cz
www.mestotynec.czEvropská unie

Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

KONTAKT:
Technické služby Týnec s.r.o.
Tel.: 317 701 238, 606 732 643
e-mail: info@tstynec.cz 
www.tstynec.cz

umísTění umísTění
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Použitý kuchyňský olej nevylévejte do odpadů, šetřete životní pro-
středí i životnost Vaší kanalizace. Dochází tím k poškozování chodu 
čistíren odpadních vod, ovlivnění kvality povrchových i spodních vod 
a kontaminaci pitné vody. Vylévání olejů a tuků do kanalizace může 
způsobit ucpání odpadního vedení. V takovém případě se pro čištění 
používají vysoce účinné chemikálie, čímž se do odpadních vod dostá-
vají další škodlivé látky. Je tedy v zájmu všech, aby se tato vysoká zátěž 
pro životní prostředí co nejrychleji snížila. Pro zajímavost uvádíme, 
že 1 litr oleje může znečistit až několik tisíc litrů vody. Stačí olej 
doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádob 
na sběr použitého oleje. Olej je potom určen k ekologické likvidaci, 
kterou pro město zajišťuje odborná firma.

dopoRučení:
Malé množství z pánve nebo hrnce vytřete papírovou utěrkou a vy-

hoďte do směsného odpadu.
Použitý kuchyňský olej z domácností spadá do oblasti komunálního 

odpadu. Je biologicky rozložitelný a jako takový je možné jej za urči-
tých pravidel i zkompostovat: zásadní je nelít olej do kompostu v te-
kuté formě a velkých objemech (mohlo by dojít ke kontaminaci půdy 
a spodních vod), nejlepší řešení je nechat olej nasáknout do přírod-
ního sorbentu typu piliny, kartonový papír, ubrousky a tento materiál 
následně vložit do kompostu.

Pozor ale na záměnu rostlinného oleje, který používáte v kuchyni 
s olejem minerálním (ropné oleje) - ten se klasifikuje jako nebezpeč-
ný odpad a jako takový se odevzdává ve sběrných střediscích odpadu 
(TS).

do nádoBy paTří:
•  přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených 

PET lahvích (nikdy ne skleněné!)

do nádoBy nepaTří:
• směsný (komunální) odpad
• živočišné tuky (sádlo, lůj)
• motorový olej
• plast (kromě PET lahví s olejem)
• sklo
• papír
• nápojové kartony (europack)
• baterie, elektromateriál
• textil a obuv
• biologický odpad
• zdravotnický materiál

V druhé polovině února jsme v Týnci a místních částech rozmístili 
dalších 11 černých nádob na olej. 

děkujeme, že TřídíTe.

V Týnci nad Sázavou nově najdete na 20 
místech kontejnery na třídění kovů.
nové nádoBy na kovy

Na začátku února bylo v Týnci nad Sáza-
vou rozmístěno prvních 12 nových nádob 
na tříděný odpad – kovy. Jedná se o černé 
nádoby s šedým krytem, opatřeným dvěma 
otvory. Nádoby jsou polepeny samolepkou 
s vyznačením odpadu, který do nádoby pat-
ří. Celkově bude v Týnci a místních částech 
rozmístěno 20 nádob.

Žádáme občany, aby tyto nádoby nezaměňo-
vali za standardní černé nádoby na směsný od-
pad. Třiďte, má to smysl. děkujeme.

Známky na popelnice pro rok 2022 si 
můžete vyzvednout v podatelně měst-
ského úřadu. Vylepit by se měly do 
konce března. Po tomto datu popelnice 
neoznačené povinnou známkou pra-
covníci Technických služeb nebudou 
vyvážet. Složenky budou zaslány v prů-
běhu března. Splatnost poplatku je do 
31. května 2022.

Nové kontejnery na kovy

Sběr použitého rostlinného kuchyňského oleje. Jak na to?

Známky  
na popelnice 

2022

Použitý kuchyňský olej  
do odpadu nepatří!

Jak se nechá  
použitý olej  
ekologicky  
likvidovat?

olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
energeticky a finančně je velice 
náročné vyčistit kontaminovanou vodu

použitý olej stačí slévat do PET lahví
uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby 
na sběr použitého oleje ve Vaší obci
použitý olej je následně ekologicky 
zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje  
ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek Oil
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Není vždy jednoduché zorientovat se 
v množství symbolů, které se nacházejí 
na obalech nebo výrobcích. Pojďme se na ně-
které z nich podívat…

panáček vyhazující  
obal do koše
Nepovinný symbol, který 
informuje o tom, abychom 
odpad házeli do přísluš-
ných nádob (koše, popelni-
ce, kontejnery).

zelený bod
Tato ochranná známka 
nám říká, že byl za ten-
to obal uhrazen finanční 
příspěvek na zpětný odběr 
a jeho další zpracování re-
cyklací.

Trojúhelník s obrysovými 
šipkami
Obal je možné recyklovat. 
Navíc, tento obal už byl 
vyroben z recyklovaného 
materiálu. Čísla a písmena 
pod tímto symbolem nám 
napoví, z jakého materiálu 
je obal vyroben. Při třídění 
se řídíme stejnými pravidly 
jako u trojúhelníku s plný-
mi šipkami.

Trojúhelník s plnými 
šipkami
Obal je určen k recyklaci 
a bývá doprovázen písem-
nými zkratkami a čísly. Zá-
kladní znalost recyklačních 
značek je důležitá, protože 
tím ovlivňujeme, zda od-
pad budeme umět vytřídit 
do správného kontejneru 
na třídění odpadu.

RECYKLAČNÍ SYMBOLY PLASTŮ

peT 1 – polyethylentereftaláty – např. PET 
lahve, různé fólie, sáčky, polyesterové obleče-
ní. S největší pravděpodobností se s výrobky, 
které vznikly z vytříděného plastu, v životě 
ještě potkáte, ať v podobě nové PET láhve, 
nebo třeba v podobě módního doplňku.
hdpe 2 – polyethylen (mikroten) – např. 
obalové fólie, kojenecké láhve, víčka od PET 
láhví, varné sáčky, …
pvC 3 – polyvinylchlorid – Jedná se o nej-
rozšířenější plast na světě. Jde snadno vyrobit, 
jeho recyklace je náročnější. PVC nepatří 
do žlutého kontejneru, ale do směsného od-
padu.
ldpe 4 – polyethylen – Tvoří základ igelito-
vých tašek, umělohmotných košíků a přepra-
vek na jídlo.
pp 5 – polypropylen – Je populární v potravi-
nářství, ale i v textilním průmyslu.
ps 6 – polystyren – Používá se např. jako 
pěnová výplň, jednorázové plastové kelímky 
a příbory.
ostatní plasty – Patří sem všechny plasty, 
které nespadají do výše uvedených skupin, 
například polykarbonáty, polyuretan, epoxidy 
nebo polyamidy.

RECYKLAČNÍ SYMBOLY SKLA

GL / 70 – čiré sklo: V případě rozdělení tří-
dicích kontejnerů na sklo na zelenou a bílou 
část, třídíme čiré sklo do vhozu třídicí nádoby 
bílé barvy;
GL / 71 – zelené sklo: Sem patří sklo obar-
vené do zelena. Klasickým příkladem bývají 
zelené láhve třeba od vína, piva, sektů. Tyto 
skleněné výrobky patří do zelené části kontej-
neru určeného pro třídění skla;
GL / 72 – hnědé sklo: Patří, stejně jako to 
zelené, do zelené popelnice.

Recyklační značky kompozitních materiálů 
obsahujících sklo:
    C / 95: sklo + plast;
    C / 96: sklo + hliník;
    C / 97: sklo + ocelový pocínovaný plech;
    C / 98: sklo + různé kovy.

přeškrtnutá popelnice
Tato recyklační značka 
nás upozorňuje, že obal 
nepatří ani do kontej-
nerů na tříděný odpad, 
ani do komunálního 
odpadu. Obal musíme 
odevzdat prodejci nebo 
k ekologické likvidaci 
v rámci obce.

Třídění je věda…

V roce 2021 nabyl platnost nový zákon 
o odpadech, který ve svých důsledcích vyvíjí 
neúměrný tlak na obce snížit množství pro-
dukovaného směsného odpadu (černé popel-
nice) a zvýšit tím třídění jednotlivých složek 
tříděného komunálního odpadu. 

Naší snahou je optimalizace odpadového 
hospodářství, ke které nás stát donutil. I přes 
vzrůstající náklady za služby spojené se svo-
zem směsného odpadu se nám podařilo udr-
žet poplatek za svoz jako v roce 2021. Cenou 
za to je změna frekvence svozu směsného 
odpadu s plánovaným navýšením počtu svo-

zů u tříděného odpadu. To se týká plastů, skla 
a papíru. Na přelomu února a března zave-
deme možnost třídit i kovy. Celková četnost 
všech svozů (směsného a tříděného) se tak 
nemění, naopak dojde k navýšení. 

Rádi bychom občany přesvědčovali o správ-
nosti třídění. Má to opravdu smysl. Jenže … 
někteří nechtějí, nevadí jim vysoké poplatky, 
ani to, že porušují zákony, zatěžují zbytečně 
obecní systém svozu a tím připravují podmín-
ky na případné zdražování.

Znáte takové lidi? Vídáte je? 
pd

Třídíme, ale jak…
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Třídíme, ale jak…

Ve středu 16. 2. 2022 byl pro děti ze škol-
ní družiny významný den, na který se velmi 
těšily. Uspořádaly totiž masopustní průvod, 
který se vydal od „staré školy“ v Benešovské 
ulici směrem k Městskému úřadu v Týnci 
nad Sázavou. Průvod zářil barvami a děti tak 
předvedly svůj um a nápady v podobě krás-
ných kostýmů. 

Před budovou městského úřadu byl průvod 
přivítán starostou města Martinem Kadrnož-
kou a místostarostou Petrem Znamenáčkem. 

„Považuji tímto Váš průvod za oficiálně zaháje-
ný,“ řekl starosta. Děti přednesly připravenou 
básničku „Masopust“ a na oplátku obdržely 
odměnu v podobě sladkostí.  

Organizátorka akce paní Miloslava Hra-
nostýlová poděkovala panu Vilímkovi za po-
řízení fotodokumentace. Další poděkování 
patřilo strážníkům městské policie, kteří 
v průběhu průvodu řídili dopravu. 

pd
Miloslava Hranostýlová

Na přelomu ledna a února na lyže opět na-
stoupily 7. třídy. Ani Covid-19 nás nezastra-
šil a vyrazili jsme na Špičák, který se nachází 
na Šumavě.

Byli jsme ubytováni v hotelu Sirotek. Poko-
je byly hezké, sice trochu menší, ale to nám 
nevadilo, protože většinu času jsme lyžovali 
nebo trávili zábavou ve společenské místnosti. 
Většina pokojů byla vybavena buď koupelnou, 
nebo alespoň umyvadlem. Z oken jsme měli 
nádherné výhledy.

Stravování bylo docela v pohodě. Měli jsme 
snídaně formou švédského stolu, a ten výbor-
ný čaj… 

V okolí hotelu se nachází krásné sjezdovky, 
na kterých nás vyvážely pomy, kotvy a sedačkovka.

Moc jsme si pobyt na horách užili, každý 
den lyžovali a hráli společenské hry. Měli 
jsme i přednášku o práci horské služby a dvě 
diskotéky. I přes drobné nedokonalosti jsme 
si to moc užili. 

Anna Vydrová, 7.C

Dětský masopustní průvod městem

Lyžařský kurz
Základní škola
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Na ZŠ v Týnci nad Sázavou pravidelně 
probíhá tandemové vyučování, při němž jsou 
v hodině přítomni dva učitelé stejného před-
mětu či různých předmětů, kteří spolupracují 
a výuky se účastní zároveň. V poslední době 
se uskutečnila tandemová výuka v hodině 
angličtiny ve 3.A pod taktovkou Evy Schů-
tové a Pavlíny Kleinové. Cílem této hodiny 
angličtiny bylo naučit děti aktivně používat 
předložky místa při komunikaci. V hodině 
byly mimo jiné použity například speciální 
pracovní listy, pracovní sešity, aktivity na in-
teraktivní tabuli nebo třeba plyšoví maňásci. 
V závěru hodiny při zpětné vazbě děti ocenily 
hravost a rozmanitost činností, to, že se něco 
nového naučily a úvodní scénku nás dvou. Pro 
nás, jakožto pro učitele, je tandemová výuka 
rovněž obohacující, protože nabízí inspiraci, 
je zajímavá a zábavná, přestože vyžaduje vel-
mi důkladnou a pracnou přípravu.

Mgr. Eva Schůtová a Mgr. Pavlína Kleinová

Tandemová výuka v naší škole

PrePosition  
of Place

Look and complete  
the preposition of place

ON

OUT

IN ABOVE

UNDER BETWEEN INTO

BEHIND

ON

OUT

IN ABOVE

UNDER BETWEEN INTO

BEHIND

ON

OUT

IN ABOVE

UNDER BETWEEN INTO

BEHIND

ON

OUT

IN ABOVE

UNDER BETWEEN INTO

BEHIND

ON

OUT

IN ABOVE

UNDER BETWEEN INTO

BEHIND

ON

OUT

IN ABOVE

UNDER BETWEEN INTO

BEHIND

1. The cat is  the box.

2. The cat is  the boxes.

3. The cat is  the box.

4. The cat is  the box.

5. The cat is  the box.

6. The cat is  the box.

in front of

BETwEEN

in

UNDER

BEhIND

on

on

UNDER in near
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Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou 
české knihovny svádí boj v konkurenci popu-
lárnějších médií o zájem dětí a dětské čtenář-
ství. První Noc s Andersenem proběhla v roce 
2000 jako akce na podporu dětského čtení, 
kterou pořádá Klub dětských knihoven SKIP 
ČR. Naše knihovna se do této akce zapojuje 
již od roku 2010.

Každoročně se v naší knihovně setkává-
me s dětmi prvního stupně Základní školy 
z Týnce nad Sázavou. Letos se nám na Noc 
s Andersenem přihlásilo cca 400 dětí. Ta-
kovéto množství dětí nelze v naší knihovně 
přijmout, tudíž letošní Noc s Andersenem 
bude rozdělena do čtyř pátečních večerů, kdy 
děti budou řešit záhady hlavolamů, tajné šifry 

a zprávy v naší knihovně, zhlédnou divadelní 
představení v Kulturním centru Týnec a za-
hrají si bojovou hru na týneckém hradě. 
Na závěr večera se děti odeberou do svých 

škol, do svých tříd, kde na ně budou čekat 
„postýlky“ v podobě spacích pytlů a kde jim 
paní učitelky přečtou tajuplné příběhy. 

Zdeňka Stašková, vedoucí městské knihovny

Za jezerní příšerou zvanou Nessie jezdí turis-
té až na sever Skotska ve víře, že se zjeví přímo 
před nimi. Čas od času pronikne zpráva, že byla 
viděna. To aby nalákala co nejvíce návštěvníků. 
Tato druhohorní příšera – plesiosaurus – má 
i svoje muzeum na břehu krásného, více než 
dvě stě metrů hlubokého jezera Lochness.

Koncem října se zase děti z Týnce a okolí se-
tkávají s lochneskou na posvícení. Nenechají si 
ujít tuto adrenalinovou zábavu a za hlučného 
výskotu na ní sjíždějí terén nahoru a dolů.

Nyní však máme konečně možnost poznat 
a projít se po hřbetě skutečné poděluské nessie. 

Po dlouhých letech se vynořila z hlubin spra-
šových hlín a žulového podloží. Obtáčí hodně 
nebezpečnou silnici pod lesem z Týnce do Po-
dělus. Přesněji od Mališovy (Řemínkovy) vily 
až na poděluskou náves. Je dlouhá asi půl ki-
lometru a široká stopadesát centimetrů, s čer-
venými skvrnami na šedém kostičkovaném 
povrchu. Jejími útrobami protékají svedené 
povrchové vody, končící uprostřed jejího těla 
v řece Sázavě. Hlavu téměř smáčí v bahnitém 
návesním rybníčku, ocas má ostře uťatý u Ma-
lišovy pily. Bohužel v nejnebezpečnějším úseku 
silnice kolem Janečkovy vily nessie nepokračuje. 

Nejnápadnějším znakem je její ploutev, která 
se vlní nahoru a dolů jako na lochnesce. Někteří 
lidé se domnívají, že trpí hladem, a proto na ní 
zanechávají zbytky potravy a také různá pitíčka.
Čas od času se na kůži nessie objevují zvláštní 
vředy. Nejčastěji hliníkové, plastové, papírové či 
skleněné. To si nessie nezaslouží! Vždyť chrání 
chodce před neukázněnými řidiči, kteří na této 
trase způsobili již mnoho dopravních nehod.

Doufejme, že nyní bude cesta díky nessie bez-
pečnější a radostnější. Tak šťastnou cestu s po-
děluskou nessie.

Eva Vyskočilová

S příchodem nového kalendářního roku se 
ve školce mnoho nezměnilo. Jen děti trochu 
povyrostly a jsou zase o trochu šikovnější. 
Předškoláci pokračují v plaveckém výcviku. 
První skupina ukončí výcvik v polovině úno-
ra, druhá skupina začala s výcvikem v lednu 
a pokračovat by měla do dubna. Věříme, že vše 
dobře dopadne a i druhá skupina výcvik zdár-
ně dokončí.
Během ledna proběhly ve školce schůzky paní 

učitelek s rodiči předškoláků. Na těchto schůz-
kách se rodiče dozvěděli, jak se jejich předško-
lákovi daří a co je ještě potřeba docvičit a do-
trénovat, aby pak šlo ve škole vše hladce. Děti 
a rodiče mají ještě několik měsíců na to, aby se 
na vstup do školy připravili a věříme, že se jim 
to podaří. 
V lednu také proběhla ve školce logopedická 

depistáž. Rodiče měli možnost nechat své děti 
promluvit s paní logopedkou přímo ve školce 

a dostali pak krátké doporučení, jak s dětmi 
dále pracovat, případně zda je nutné zahájit 
logopedickou péči. Tato depistáž je tedy vhod-
ná pro děti, které ještě logopedii nenavštěvují 
a rodiče si nejsou jistí, zda je řeč dítěte v po-
řádku.
Situaci s Covid -19 ve školce zatím zvládáme. 

Děti se ve školce netestují, občas ale některé 
zůstávají v karanténě kvůli někomu z rodi-
ny. S personálem je to podobné, zatím máme 
v karanténě několik málo zaměstnanců a pro-
voz neomezujeme. Víme, že se situace může 
rychle změnit a jsme na to připravení. Velmi 
oceňujeme, když jsou rodiče zodpovědní a ka-
ranténu dodržují. 
Pokud dojde k uzavření, budeme se snažit, 

aby to vždy bylo jen na nezbytně nutnou dobu. 
A v rámci jednotlivých tříd.
Zřizovateli se podařilo získat dotaci na rekon-

strukci kuchyně ve školce, která už byla po 47 

letech provozu opravdu nutná. Začít by měla 1. 
3. 2022. Pro nás všechny to bude velká zkouška 
trpělivosti a vytrvalosti. Obědy pro nás uvaří 
školní jídelna, o vše ostatní se v polních pod-
mínkách postaráme ve školce. Věříme, že i vy 
budete po dobu rekonstrukce tolerantní. 
Na jaro a léto už pomalu plánujeme malé akce 

a věříme, že se náš i Váš život vrátí do normá-
lu. Můžete nám pomoc tím, že budete do škol-
ky vodit jen zdravé děti.
To, co zajímá zejména rodiče malých dětí, 

které ještě školku nenavštěvují, je ZÁPIS. Ten 
proběhne od 2. do 16. 5. 2022. Přesný termín 
bude zveřejněn na začátku dubna. V té době 
budou také k dispozici aktuální informace 
k zápisu na webu mateřské školy. Proto prosím 
vyčkejte a dříve žádné dokumenty do školky 
neposílejte. Děti jsou přijímány podle věku, 
nikoli podle termínu doručení žádosti. 

Eva Toušová, ředitelka mateřské školy

Ceny obědů se ve Školní jídelně 
Týnec nad Sázavou, příspěvková 
organizace, minimálně do konce 

školního roku nebudou upravovat. Důvodem 
jsou předjednané a zafixované ceny potravin 
s dodavateli z prosince 2021. Na případné 
zdražení budeme reagovat po dalších vyjed-
náváních s dodavateli.

sTávajíCí Ceny oBědů:
  7 - 10 let 29 Kč
11 - 14 let 31 Kč
15 - 18 let 33 Kč

 Cizí strávníci 80 Kč

V případě nárůstu žáků (např. sociální dů-
vody), kteří by se nemohli stravovat ve školní 

jídelně, pečlivě posoudíme oprávněnost každé 
žádosti a oslovíme spolu se zřizovatelem spo-
lečnosti, které podporují obědy zdarma.
Nyní základní škola spolupracuje se společ-

ností Women for Women. Žádost o podporu 
podává škola. Školní jídelna v tomto bodě se 
školou i se zřizovatelem úzce spolupracuje.

Jana Malinová, ředitelka školní jídelny

noc s andersenem

Začátek roku v mateřské škole

Ceny obědů se nemění

Městská knihovna

Školní jídelna

Mateřská škola

Poděluská Nessie
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Členové jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů z Pecerad jsou vždy připraveni pomoci. 
Nejedná se pokaždé o akutní výjezdy k mi-
mořádným událostem, někdy jde o předem 
plánované akce, stejně jako tomu bylo v tomto 
případě. Ve středu 29. prosince se pecerad-
ští hasiči postarali o pokácení a odstranění 
stromů u Mateřské školy v Týnci nad Sáza-
vou, které hrozily pádem. O pár dní později, 
v neděli 2. ledna, pokračovali s odstraňováním 
padlých stromů u řeky Sázavy v Náklí. V rám-
ci přípravy na zásah na vodě si jednotka opět 
osvěžila práci se člunem a jeho ovládání. Všem 
zúčastněným děkujeme za spolupráci. 

Jitka Žabová, JSDH Pecerady

Výjezd si čas nevybírá! Přesvědčila se o tom 
jednotka hasičů z Pecerad. Právě 24. prosin-
ce v 19:18 zvedl peceradské hasiče od prost-
řených stolů příkaz k výjezdu do Týnce nad 
Sázavou k poskytnutí technické pomoci s uza-
vřeným bytem ve 4. patře, ve kterém se na-

cházely zapálené svíčky. Jednotka se i během 
Štědrého dne rychle zmobilizovala a během 
několika minut dorazila s novým výjezdovým 
vozidlem Tatra jako první na místo určení, 
kam postupně dojela i posádka HZS Benešov 
a Policie ČR. Společnými silami se podařilo 

byt otevřít a výjezd tak měl šťastný konec. 
Přejme si do roku 2022, aby výjezdů bylo co 

nejméně a ty, které přec jen nastanou, ať mají 
šťastný konec bez následků na lidských živo-
tech a majetku. 

Jitka Žabová, JSDH Pecerady

Chceme touto cestou vyslovit 
poděkování sboru dobrovolných hasičů 
Pecerady a jejich veliteli panu Romanu 
Hudrlíkovi za pokácení dvou stromů, 
které ohrožovaly bezpečnost chodců. 

Zároveň byla v ohrožení auta 
na přilehlém parkovišti. 

Hasiči provedli práci velice odborně, 
vše řádně uklidili a zajistili odvoz větví. 

Za SVJ Komenského 279, 
Marie Štamberská a Olga Vraná

V pondělí 6. 1. 2022 došlo v prostorách měst-
ského úřadu k slavnostnímu předání funkce 
velitele Jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů Týnec. Odstupující velitel pan Petr Pěkný 
předal funkci novému veliteli panu Micha-
lu Pěknému. Místostarosta města Mgr. Petr 
Znamenáček odstupujícímu veliteli poděkoval 
za dosavadní práci. Novému veliteli pogratu-
loval ke zvolení a popřál jen úspěšné výjezdy. 

„Zároveň bych Vám ale popřál, aby těch výjezdů 
bylo co nejméně,“ dodal pan Znamenáček. Petr 
Pěkný obdržel za svůj dlouholetý obětavý pří-
stup v pozici velitele JSDH Týnec nad Sáza-
vou, za profesionalitu při zásazích a za preven-
tivní a výchovnou činnost od města pamětní 
list a poděkování ve formě dárkového koše.  

Co čeká nového velitele? Při plnění výkonu 
funkce velitele Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Týnec nad Sázavou se velitel jed-
notky řídí ustanoveními zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně a souvisejícími předpi-
sy. Velitel jednotky zodpovídá za činnost jed-
notky starostovi města a v součinnosti s ním 
zabezpečuje akceschopnost jednotky a odbor-
nou přípravu členů jednotky. Aktuálně jsou 
týnečtí hasiči voláni zejména k odstraňování 
padlých stromů, které ohrožují provoz na ko-
munikaci. Absolvují proto pravidelná školení, 
např. i na obsluhu motorových pil.

pd

Odstraňování 
stromů v Týnci nad 
Sázavou

Štědrovečerní zásah

Poděkování  
hasičům

Týnečtí hasiči mají nového velitele

Pokud by měl někdo zájem pomoci  
při likvidaci mimořádných událostí,  

budeme moc rádi. 
Chtěli bychom rozšířit naši výjezdovou 

jednotku o nové členy. Je jedno, zda jste muž 
nebo žena, stačí minimální věk 18 let, chuť 

pomoci a trošku fyzické zdatnosti. 

Vše potřebné vysvětlíme,  
ukážeme a zaškolíme. 

Kontakt: Michal Pěkný, 
e-mail: pekny-elektrikar@seznam.cz

hLEDáME 
dobrovolníky  
pro jednotku 

týneckých hasičů

hasiči 
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Během roku jsme byli povoláni krajským 
operačním a informačním střediskem (KO-
PIS) k celkem 30 událostem. Na menší jed-
notku kategorie JPO5 s místní působností 
to je velký počet. Z toho bylo 26 skutečných 
výjezdů. Dvakrát jsme byli povoláni i mimo 
katastr města Týnec.

První výjezd jsme měli 4. 2. 2021, kdy jsme 
byli voláni v 01:50 hodin v noci na provizorní 
střechu garáže, kterou odnesl vítr. Poslední vý-
jezd jsme měli 21. 12. 2021 v 18:03 hodin, a to 
na zlomený strom za kulturním domem.  Jen 
za červen jsme měli 10 výjezdů – především 
na padlé stromy, ale i čerpání vody. 

K nejzajímavějším výjezdům, nebo i nejná-
ročnějším co jsme jeli, patří velké množství 
popadaných stromů mezi Čakovicemi a Ka-
menicí, které bylo třeba rozřezat a odklidit. Při 
tomto zásahu jsme spolupracovali s jednotkou 
z Krhanic. Zpětně mohu říci, že to byl asi nej-
náročnější výjezd v roce. Děkujeme krhanic-
kým kolegům za super spolupráci u náročné-
ho výjezdu.

Zajímavý byl i zásah u požáru ve firmě Me-
taz, kde jsme měli za úkol monitoring řeky, 

zajištění pitné vody a spolu s peceradskými 
hasiči zřízení čerpacího stanoviště pro do-
plňování cisteren. Dále bych zmínil výjezd 
k Čakovicím, kde jsme si povolali plošinu 
od HZS a společně jsme zlikvidovali velký 
zlomený strom, který hrozil pádem na chatu. 

Podařilo se obměnit i techniku a vybavení. 
Nově máme 6 ks nových přileb Rosenbauer, 3 
nové zásahové komplety, nový zásahový žebřík 
atd.

Tímto děkujeme městu za financování těch-
to věcí potřebných k naší činnosti. 

Michal Pěkný, velitel JSDH Týnec   

Krásná duchovní hudba rozezněla v sobotu 
1. ledna kostel svatého Šimona a Judy v Týn-
ci nad Sázavou. Pro zhruba 50 návštěvníků 
zazněly vybrané skladby například od An-
tonína Dvořáka, Georga Friedricha Händla, 
Domenica Zipoliho nebo písně z České mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby. O nevšední hu-
dební zážitek se postarali vynikající trumpe-
tista pan Josef Zámečník a varhaník pan Josef 
Kšica, kteří doprovodili zpěv Jakuba Hrubého. 
Závěrem hodinového koncertu si posluchači 
společně s hudebníky zazpívali vánoční kole-
du Narodil se Kristus Pán.

kct

Shrnutí roku 2021 u JSDh Týnec nad Sázavou

Novoroční koncert
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Městské muzeum 
Týnec má novou 
kastelánku – paní 
Martinu Hruško-
vou. S jakými oče-
káváními do funk-
ce nastoupila, jak 
vnímá týnecký 
hrad, jak chce roz-
šířit nabídku mu-

zea, co by mu popřála do dalších let… To vše 
i něco navíc prozradí následující rozhovor.

Od ledna jste novou kastelánkou týneckého 
hradu a muzea. S jakými představami jste novou 
roli přijala? 

Do nové funkce jsem se těšila a nyní již 
mohu říci, že mé představy se nelišily tolik 
od reality. Týnecký hrad a muzeum znám 
dlouho a posledních několik let jsem zde byla 
pravidelným návštěvníkem. Těším se tedy 
na organizování akcí, na tradice spojené s vý-
zdobou hradu a především na komunikaci 
a setkávání se s lidmi.

Nakolik je Vám tento obor blízký – mohla byste 
prozradit něco z profesního životopisu? 

Když bych rozdělila povolání kastelánky 
na dvě části, tak u jedné se musím přiznat, 
že je mi v tuto chvíli vzdálenější. Je jím mu-
zejnictví jako takové. Ano, vím o týnecké ka-
menině, ale méně známou oblastí je pro mne 
v tuto chvíli všechna administrativa kolem 
sbírkových předmětů. Beru to však jako výzvu 
a těším se, že se budu učit novým věcem a po-
souvat se dál a že si rozšířím znalosti i v tom-
to oboru.

Další oblastí je organizování všeho, co se 
na hradě a v muzeu bude odehrávat. Tento 
obor mi blízký je. Dvacet let jsem působila 
ve zdravotní pojišťovně jako marketingo-
vý specialista. Podílela jsem se na organizaci 
veškerých outdoorových akcí, reklamních 
kampaní, měla jsem na starosti propagaci, 
grafiku a sociální sítě. Současně necelých de-
set let se pohybuji ještě v oboru grafik, byla 
jsem organizátorem svateb a akcí a především 
fotografkou. Zde uplatňuji svou „neřest“, bez 
které nemohu být a která vznikla již při mém 
studiu střední umělecko-průmyslové školy, 
tedy tvoření. Ráda vyrábím různé doplňky, 
předměty a dekorace. Těším se, že to využiju 
i v muzeu.

Týnecký hrad nejsou jen kamenina a netopýři, 
na co ještě by se dali nalákat návštěvníci? Jaké 
novinky jim chcete nabídnout?

Kromě stálé expozice týnecké kameniny 
a netopýrů, kteří v dubnu přiletí a opět budou 
k zahlédnutí ve věži, se mohou návštěvníci 
těšit na několik výstav a s nimi spojených ver-

nisáží. Sezonu odstartují hned tři výstavy. Vý-
stava obrazů a soch MgA. Matěje Zámečníka 
s názvem „NeJistoty jisté NeDoby“ představí 
díla, která vznikla v posledních „nejistých“ 
letech a která vyjadřují osobní pohled autora 
nejen na současnou situaci, ale i na události 
„jistých i nejistých“ dob minulosti, události 
fantasmagorické či snové. Výstava bude za-
hájena vernisáží 1. dubna a potrvá do kon-
ce května. Současně bude probíhat výstava, 
která návštěvníky zavede do let 1890–1910 
a seznámí je s módou viktoriánské doby. 
Krásné doplňky a oděvy muzeu zapůjčí ze 
své soukromé sbírky Jana Nováková, jež má 
kořeny v Krhanicích. Výstava je naplánová-
na na celou sezonu, tedy od dubna do října, 
a již nyní mohu prozradit, že vždy jednu ne-
děli v měsíci jí provede sama paní Nováková. 
Třetí výstavou, přístupnou od 1. dubna, bude 
„Týnecká kamenina, jak ji vidím dnes!“, která 
bude ve věži týneckého hradu. Zde dostanou 
prostor děti z místní mateřské a základní ško-
ly. Vystavíme jejich návrhy talířů inspirované 
týneckou kameninou. Návštěvníci si je budou 
moci prohlédnout také do konce října.

Další výstava v galerii nazvaná „Týnecko“ 
naváže na výstavu MgA. Matěje Zámečníka 
a představí díla jeho žáků a studentů. Tato 
výstava bude zahájena vernisáží 1. června 
a potrvá do konce prázdnin. Nahradí ji pak 
výstava „Muzeum, prostor pro mě!“ a na ad-
ventní čas chystám, a věřím, že se mi to poda-
ří, výstavu betlémů.

Ale nepůjde jen o výstavy. Ráda bych se 
spojila s okolními domovy důchodců a na-
bídla jim prohlídky a akce „na míru“ pro je-
jich klienty, stejně tak chci spolupracovat se 
základními a mateřskými školami, pracuji 
i na kvalitnější výzdobě rotundy ke svatbám, 
plánuji víc akcí s městskou knihovnou a mno-
ho dalšího.

Do budoucna pak budeme moci návštěv-
níkům nabídnout vnitřní prostory v novém 
kabátě, jelikož bude muzeum procházet revi-
talizací. 

Tolik k našim plánům. Nyní, když je mu-

zeum zavřeno, se mohou návštěvníci těšit 
alespoň z nových webových stránek, kde jis-
tě najdou odpovědi na většinu svých otázek  
a kde je i kontakt pro případné další dotazy. 
(www.hradtynec.cz)

Budete pokračovat i v tradičních akcích?
Návštěvníci se mohou těšit na akce jako 

jsou Velikonoce na hradě, Muzejní noc, Po-
hádky na hradě, Oživlý hrad, Týnecký střep, 
Netopýří noc, Ochotnický divadelní festival 
a Keltskou noc. V závěru roku budou opět 
adventní neděle oživené koncerty a divadélky.

Ráda bych také dala víc prostoru dětem. 
Určitě je bude lákat stezka odvahy či tvořivé 
dílničky v muzeu. Ty by možná přivítali i do-
spělí. Mám mnoho myšlenek a nápadů a dou-
fám, že je zvládnu postupně realizovat. Buď 
v letošním, nebo pak v následujících letech.

Představte více projekt „Muzeum, prostor pro 
mě!“

Tímto projektem, který jsem si pracovně 
pojmenovala „Open call“, chci oslovit místní 
umělce a umělkyně, kteří často, což je škoda, 
tvoří pouze pro sebe či svou rodinu a přátele. 
Ráda bych je vyzvala k účasti na výstavě „Mu-
zeum, prostor pro mě!“, která bude prezen-
tovat nejzajímavější místní tvorbu bez ohledu 
na materiál, námět či vzdělání autorů. Přihlá-
sit se může každý, v jakékoli věkové kategorii, 
kdo má vazbu na Týnecko a věnuje se umění 
či designu. Je možné přihlásit malby, kres-
by, grafiky, fotografie, sochy, plastiky, koláže,  
3D objekty, řemeslné či rukodělné výrobky 
a jiná díla. Výstava vybraných děl se uskuteční 
od 1. září do konce října.

Co byste popřála muzeu do nejbližších let?
To je krásná otázka. Přála bych si, aby vzkvé-

talo tak jako doposud a vlastně ještě více. Aby 
mělo mnoho spokojených návštěvníků, kteří 
si z muzea odnesou nejen nějaký ten suvenýr, 
ale i poznání další historie, kterou třeba ne-
znali, nebo i třeba poznání moderního umění, 
pakliže tam bude nějaká tematická výstava. 
Aby se k nám rádi vraceli i místní lidé a brali 
muzeum nejen jako prostor pro výstavy a zá-
zemí pro kulturní akce, ale i jako místo pro 
setkání a popovídání si s přáteli, které, jak si 
myslím, v dnešní době chybí.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Tůmová

O týneckém hradě a muzeu s novou 
kastelánkou Martinou hruškovou 

hrad a muzeum
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V pondělí 27. 12. 2021 se skupinka seniorek 
z pečovatelských domů vydala na podvečerní 
procházku, aby si prohlédla vánoční výzdobu 
na Jílovské ulici. Okna mnohých bytů v síd-
lišti svítila nejrůznějšími ozdobami a stromky 
v zahrádkách a balkony byly ozdobeny barev-
nými žárovkami. Naším cílem byl nádherně 
ozdobený dům a jeho okolí poblíž autobusové 
zastávky Týnec nad Sázavou – sídliště. Tvůrci 

této nádhery, pan Miroslav Kaňka a paní Šár-
ka Tajerová, nás pozvali i na zahradu, takže 
jsme mohly vidět i výzdobu za domem. A bylo 
na co se dívat. Nejen svítící balkon, 2 sobi 
a medvěd před domem. Dále nás vítal u vrá-
tek sněhulák, následoval stromeček s dárky 
a za osvětlenou bránou byli další 2 pohybující 
se sobi a za nimi osvětlený bazén. Při rozho-
voru jsme se dozvěděly, jak časově i finančně 

je toto náročné, i to, že začínali s jedním so-
bem a žárovkami na keři a nyní počty žárovek 
jdou do tisíců. Odměnou pro ně je, že se lidé 
zastavují a obdivují to a někteří i fotí, aby vše 
ukázali dalším. Vracely jsme se domů s pocity 
krásně prožitého podvečeru. A proto si važme 
těch, kteří dělají radost i druhým a dokazují, 
jak šikovní lidé v našem městě žijí.

Jiřina Kafková

Jako již 21 let, i v roce 2021 jsme se scházeli 
v našem MC Motýlek, abychom netrávili čas 
pouze v kruzích rodinných, ale obohatili sebe 
a své ratolesti o společenský život. Toho jsme 
měli za poslední rok žalostně málo. Kvůli koro-
naviru, karanténám a oslabené imunitě jsme pro 
naše děti obtížněji než dříve zajišťovali kontakt 
s ostatními dětmi, který je pro jejich rozvoj dů-
ležitý. Jak moc důležité je pro děti i rodiče osob-

ní sdílení radostí i strastí, jsme si mohli uvědo-
movat tím palčivěji, čím déle to nebylo možné. 
I proto je přáním nás rodičů, kteří jsme se dopo-
sud na Motýlku podíleli, aby tato platforma pro 
setkávání byla zachována i pro ty, kteří mohou 
přijít po nás. Stávající základna pomalu opouští 
rodičovské dovolené, vrací se do práce. Kvůli ko-
ronaviru a s ním spojené nejistotě a snížené ak-
tivitě Motýlku nepřibývalo tolik nových členů, 

kolik by bylo žádoucí. Přitom je potřeba, aby se 
objevovaly nové tváře nejen pro běžné zapojení 
se, ale i pro aktivní vedení. Věříme a doufáme, že 
někteří z vás, kteří čtou tyto řádky, se odhodlají 
vyrazit k nám. Ať jste z Týnce či z okolí, staro-
usedlíci či nově přistěhovalí, ať se vám chce se 
aktivně zapojit či jen sedět na gauči a koukat se, 
jak si vaše dítě hraje s ostatními... Jste vítáni!

Adéla Richterová

Podvečerní vycházka

Mateřské centrum Motýlek
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Již od roku 1992  je předsedkyní Tělovýchov-
né jednoty (TJ) Týnec nad Sázavou z. s. paní 
Věra Junová. Jako tělovýchovná cvičitelka ale 
v Týnci působí již od roku 1978. Rádi by-
chom paní Junové položili několik dotazů, 
týkajících se sportu v Týnci nad Sázavou. 
TL: Co Vás přivedlo ke sportu?
VJ: Ke sportu mě přivedli rodiče. Otec byl 
aktivní lyžař a hrál volejbal a matka se věno-
vala baletu. Tím mě inspirovala, sama jsem 
v mládí chodila na balet, ale i na gymnastiku 
a do Sokola.

TL: Měla jste Vy sama nějaké sportovní úspěchy?
VJ: Sport jsem vždy vnímala jen jako formu 
zábavy. Bavilo mě pohybovat se ve společnosti 
dětí, později dospělých, kteří smýšleli stejně 
jako já. Užít si zábavu a radost z pohybu. Vý-
konnostní sport mě nikdy nelákal. 
A pokud bych mohla zmínit nějaké úspěchy, 
jednalo se o pódiové skladby s dětmi i s do-
spělými. Například koedukovaná (chlapci 
a děvčata) skladba Tep života, kde jsme vybo-
jovali 1. místo v krajské soutěži v roce 1984. 
TL: Když jste nastupovala na pozici předsedky-
ně, měla jste nějaké plány, vize?
VJ: To je jednoduché. Udržet tělovýchovnou 
jednotu. Víte, v 90. letech to nebylo jedno-
duché. Vše, tedy i sport, se transformovalo 
a od roku 1992 se začaly vyčleňovat některé 
sporty z TJ. Jako první nás v roce 1992 opus-
til fotbal a následoval tenisový klub. Turisté 
přešli do znovu ustanoveného Klubu českých 
turistů a i volejbal se osamostatnil a vytvořil 
samostatný klub. Do té doby jsme měli bez-
mála 600 členů.
Po roce 2000 začali být v republice moderní 
fitness centra, a tak i já jsem v roce 2010 měla 
plán na fitness centrum zde v Týnci. Projekt 

byl zpracovaný, ale chyběly vhodné prostory. 
Ty se nakonec našly, ale byly v takovém sta-
vu, že vyžadovaly velmi drahou rekonstrukci. 
A na tom to celé zkrachovalo. 
TL: Co považujete za Vašeho působení v této 
funkci za Váš největší úspěch?
VJ: Že ještě existujeme a fungujeme (smích). 
Rozjela jsem cvičení seniorů v DPS. I přesto, 
že ze začátku chodilo cvičit pouze pár lidí 
(5), stále pokračujeme, je nás více a docházejí 
i lidé mimo DPS. Toho si vážím.
Po delší pauze se mi v Týnci podařilo rozjet 
cvičení rodičů s dětmi.
Jsem moc ráda, že o naše cvičení je zájem na-
příč všemi generaci. Našim nejstarším cvičen-
kám je více než 90 let.
TL: Kolik sportovních odvětví sdružuje TJ Tý-
nec nad Sázavou, a kolik má členů? 
VJ: Je toho dost, sdružuje badminton, kara-
te, kanoistiku,… Máme „sport pro všechny“, 
kde sdružujeme dalších 11 oddílů, rozčleně-
ných podle forem sportu a podle věku. Jako 
příklad uvedu úspěšný florbal, kde starší žáci 
vyhráli mistrovství republiky. Nechybí míčové 
hry a gymnastiku, která je také velice úspěšná. 
Závodnice vozí medaile z republikových sou-
těží. Dále pak nohejbal, zdravotní tělesná vý-
chova pro dospělé, aerobik a oddíly všeobecné 

tělesné výchovy pro mládež a další.
V roce 2022 máme celkem 327 členů.
Ráda bych zmínila, pro lepší obrázek čtenářů, 
že např. v 80. letech tu fungovalo i lyžování, 
lední hokej, ski boby, yachting. Ale toto je již 
minulostí. 
TL: Kolik z tohoto počtu je dětí a kolik dospělých?
VJ: Máme 173 dětí a mládeže a 154 dospě-
lých členů.
TL: Má členství v jednotě nějaké výhody?
VJ: Určitě má. Při sportovních činnostech 
jsou členové pojištění, mají cenové zvýhod-
nění při účasti v hodinách. Co ale považuji 
za nejdůležitější, je kolektiv.
TL: Organizujete různé sportovní aktivity jak 
pro děti, tak pro dospělé. Můžete některé vyjme-
novat?
 VJ: Sportovní odpoledne pro děti (účast až 
300 lidí včetně rodičů), atletické závody pro 
rodiče a děti (i pro ty nejmenší), Seniorské 
hry, Den pohybu a zdraví, v rámci gymnas-

tiky organizujeme velké závody i na repub-
likové úrovni, a to nejen pro předškoláky ale 
například i pro tandemy (dvojice), Mikuláš-
ské závody. Jsme pořadateli krajského přeboru 
v gymnastice a ve florbalu a mnoha dalších 
menších aktivit.
TL: Které z nich považujete za „Vaše“? 
VJ:  Den pohybu a zdraví, atletika rodičů 
a dětí, Seniorské hry, Roolympiáda.
TL: Poslední dva roky tu řádí Covid-19. Jaký 
dopad měl a stále má prostřednictvím epidemio-
logických opatření na sportovní život v Týnci?
VJ: Navzdory situaci nedošlo ke snížení člen-
ské základny. Pravdou je, že někteří dospělí 
v průběhu posledních dvou let odešli, ale při-
šli noví. Je důležité zmínit, že jsme takovou 
„průpravkou“ pro děti, které si zde najdou ces-
tu ke sportu, kterému by se chtěly v budouc-
nu věnovat. Máme proto dost dětí v průměru 
okolo 14 let, které pandemie neodradila.
TL: Co byste přála „týneckému“ sportu do bu-
doucna?
VJ: Abychom měli dost mladých kvalifikova-
ných instruktorů, aby se sport nadále rozvíjel 
a dokázal uspokojit potřeby místních občanů. 
Důležité je také, aby bylo kde sportovat, pro-
tože stávající prostory jsou stále nedostačující.
TL: Máte nějaké životní motto?
VJ: Pořád je co zlepšovat…
TL: Moc Vám děkuji a přeji spoustu zdraví a vi-
tality do dalších let.
Na závěr bych ještě uvedl, že paní Junová vede 
od roku 1981 kroniku Tělovýchovné jednoty. 
I za to jí moc děkujeme, že svůj čas věnovala 
i uchovávání informací o sportu v Týnci nad 
Sázavou.

pd

Věra Junová: Pořád je co zlepšovat

2009 - Významný občan za spolkovou činnost
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Čakovický rybník vznikl v 60. letech 20. sto-
letí, byl vybudován podnikem Vojenské stav-
by na soukromých pozemcích. V tom čase to 
bylo tzv. nás všech, tak to nikdo neřešil. Proč 
to stavěli právě Vojenské stavby? Podle vyprá-
vění pamětníků měly být Čakovice vojenským 
územím, kde byla v té době stavební uzávěra. 
Na Vlkové měla být vojenská pozorovatel-
na protivzdušné obrany státu. Asi by to bylo 
na delší povídání, ale o to teď nejde. Jde o ča-
kovický rybník, o který se v  90. letech začali 
starat místní občané, kteří založili tzv. rybář-
ský spolek.

Rybník nebyl od té doby vypuštěn. Na ka-
berně (to je zařízení pro vypouštění vody) se 
začalo objevovat opadané zdivo a podle hla-
diny se zdála být kaberna nakloněna. Osadní 
výbor Čakovice spolu se zástupci rybářů se 
dohodli, že by bylo dobré znát stav kaberny 
a samotné hráze a i stav množství nanesené-
ho bahna uvnitř rybníku. Po projednání této 
akce na MěÚ se rybník 6. 11. 2021 po více 
než 30 letech vypustil. Po vypuštění vody bylo 
jasno. Hráz je poškozená, a to díky vzrostlým 
stromům rostoucím přímo v hrázi. Horní část 
kaberny je zapotřebí také opravit. Zanešení 
rybníku bahnem je značné. MěÚ nechal udě-
lat posudek na stav rybníku.

Rybník leží z větší části na pozemcích města. 

Jsou zde ale i 3 pozemky, které jsou v soukro-
mém vlastnictví. Z tohoto důvodu není mož-
né čerpat dotaci na obnovu rybníku. Osadní 
výbor se rozhodl pomoci při obnově rybníku 
a požádal o pokácení 7 olší a 2 vrb, které ne-
mají v tělese hráze co dělat. Po obdržení po-
volení na pokácení a nabytí právní moci se 
dne 29. 1. 2022 uskutečnila brigáda. Stromy, 
za nezištné pomoci místních dobrovolníků, 
byly odstraněny. Sešlo se 15 statečných, kteří 
se navzdory nepříznivému počasí nebáli při-
ložit ruku k dílu. Dřevo z těchto stromů bude 
použito při pálení čarodějnic a pevně věřím, 
že letos už to bude v obvyklém čase. Těmto 
15 lidičkám bych chtěl moc a moc poděkovat 
za nezištnou pomoc. Proto mě mrzí, že ně-
kteří místní obyvatelé bydlící zde krátký čas, 
začali hned druhý den tuto událost odsuzovat, 
aniž by znali pravý stav věci. Při vypuštění 
vody  bylo například zjištěno, že cesta vedou-
cí za rybníkem je v jednom místě podemletá 
odhadem metr až metr a půl. Časem by jistě 
došlo k jejímu propadnutí do vody. Bohužel ti, 
co kritizují, málokdy sami ruku k dílu přiloží.

Uskutečni-li se jednání OV Čakovice spo-
lu se zástupci rybářů a s představiteli města, 
kde jsme se pokusili dohodnout alespoň dílčí 
opravy kaberny a částečně hráze. Odbahnění 
se pravděpodobně realizovat v tuto chvíli ne-

stihne. Toto všechno bychom chtěli mít ho-
tové do konce března, kdy předpokládáme za-
hájení napouštění vody tak, aby se do rybníku 
opět vrátil život v co nejkratší době.

Petr Mergeš,  
předseda Osadního výboru Čakovice

Oznamujeme, že ordinace praktického lékaře MedSeCom, s.r.o.,  
mudr. monika koubová a mudr. eva krčová je od 1. 12. 2021 přesunuta 

 z adresy Pod Hradištěm 121 na adresu pěší 519, Týnec nad sázavou. 

Ordinační hodiny zůstávají stejné. Telefonní číslo se nezměnilo: 317 701 633. 
V současné epidemiologické situaci upřednostňujeme předchozí objednání a ko-

munikaci mailem, neboť telefonní linka je přetížena.  

Adresa je ambulancetynec@seznam.cz. 

Podrobnější informace o provozu na www.praktiktynec.cz.

MUDr. Alice Čečilová
Praktický lékař

Pod Hradištěm 121
Týnec nad Sázavou

tel. 315 720 214

ORDINAČNÍ DOBA:
Pondělí 7:00-12:30
Úterý 7:00-12:30
Středa 7:00-12:30
Čtvrtek 13:00-18:00
Pátek 7:00-12:00

Čakovický rybník

Změna adresy ordinace  
praktických lékařek

Vážení pamětníci a sběratelé historických 
dokumentů, máte doma staré fotografie ex-
teriéru a interiéru hotelu Týnec? Rádi by-
chom vás oslovili s výzvou, abyste se podívali 
do svých sbírek a alb a našli tam fotografie 
z období před jeho přestavbou v padesátých 
a šedesátých letech – třeba takovou jako vidíte 
u tohoto článku. Nejde nám tedy o historické 
pohlednice, ale o zdokumentování stavu před 
zahájením přestavby na kulturní dům. U inte-
riérů se nám jedná především o pravou část, 
tedy tu, kde byly před zahájením stavebních 
prací zachované části manufaktury na týnec-

kou kameninu. Každý obrázek, náčrt stavu či 
cokoliv popisující stav bude vítáno.

Pokud něco objevíte, přijďte do turistické-
ho informačního centra v budově Kulturního 
centra Týnec, kde si je na počkání naskenuje-
me a hned vám podklady zase vrátíme. Tedy 
pokud je nebudete třeba chtít věnovat do sbír-
ky Městského muzea – to bychom vám pak 
vystavili patřičné potvrzení. Kdybyste je měli 
v elektronické podobě, budeme rádi za zaslání 
na muzeum@kctynec.cz

Budeme se na vás těšit.
Václav Pošmurný,  

ředitel Kulturního centra Týnec 
Telefon 604 890 190

Máte doma staré fotografie Týnce?
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Čakovický rybník

Na městském úřadě v Týnci nad Sázavou 
proběhla v prosinci 2021 „Sbírka pro potřeb-
né“. Organizátorem bylo občanské sdružení 
Diakonie Broumov. Všem dárcům velice dě-
kujeme.

pd

Proběhla sbírka  
pro potřebné  
v Týnci nad Sázavou

Sedmnáctý ročník tradičního jarního úklidu známého pod názvem Čis-
tá řeka Sázava se uskuteční od 8. do 10. dubna 2022. Jeho podoba bude 
záležet na aktuálních epidemiologických opatřeních. Dobrovolníci se ale 
na pomoc řece nemusí vydat jen během uvedeného prodlouženého víken-
du, uklízet břehy mohou po celý rok.

„Sbírat odpadky kolem řeky mohou zájemci kdykoli, třeba až do konce vodácké 
sezony spojené se zamčením Sázavy na konci října,“ řekla Bohunka Zemano-
vá, ředitelka společnosti Posázaví o.p.s., která organizuje úklid osmdesá-
tikilometrového úseku mezi Kácovem a Pikovicemi. Dobrovolníci se mo-
hou k úklidu hlásit od 10. ledna 2022 prostřednictvím formuláře na www.
cistarekasazava.cz. V případě rodin nebo větších skupin doporučujeme 
přímo kontaktovat Bohunku Zemanovou, e-mail: zemanova@posazavi.
com nebo tel. 723 881 081. Aktuální informace budou také na faceboo-
kové stránce projektu.

Poslední dva ročníky projektu ovlivnila koronavirová pandemie – pů-
vodně třídenní hromadná akce se proměnila na individuální a „protáhla“ 
se na půl roku. Dobrovolníci k řece vyráželi od dubna do konce října sami 
nebo po malých skupinkách a ze břehů sbírali vše, co tam nepatří. Jen 
v loňském roce tak okolí řeky Sázavy „zbavili“ kolem 15 tun odpadků. Jen 
pro zajímavost: celkové množství odpadků sesbíraných v 16leté historii 
projektu se pohybuje kolem 400 tun a pomáhalo při tom 15,5 tisíce dob-
rovolníků! V posledních letech je ale obecně odpadků méně, staré skládky 
se odkrývají jen minimálně a nové už naštěstí nevznikají.

V prvních letech se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí 
Pikovice, v současnosti se čistí pod taktovkou více organizátorů napříč 
dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Čistá řeka Sázava byla jedním 
z prvních projektů svého druhu v České republice, který inspiroval další 
podobné aktivity. Uklízí se například Berounka, Jizera, Morava, Svratka, 
Ohře, Vltava, Bečva, Úpa, Kamenice, Labe, Ploučnice, Svitava, Dyje.Uklí-
zejí se už také lesy, okolí silnic, veřejná prostranství v obcích a městech. 
A je jedno, pod hlavičkou jaké kampaně se tak děje. Důležité je, že se 
do podobných akcí zapojuje čím dál víc lidí.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Řeka Sázava se bude uklízet i letos, už posedmnácté!

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA

Projekt Čistá řeka Sázava, realizovaný společností Posázaví o.p.s., je zaměřen na úklid okolí jedné 
z nejromantičtějších českých řek. Naši přízeň si ale zaslouží každé místo, kde žijeme, sportujeme, 
setkáváme se s přáteli, kam jezdíme na výlety. Nezapomínejte, že příroda potřebuje naši pomoc 
po celý rok! Nevíte, jak na  to? Nechte se námi inspirovat! Podoba akce bude záviset na aktuální 
epidemické situaci.

Projekt Čistá řeka Sázava je dobrovolnická, čistě nekomerční aktivita financovaná z  dotací obcí, 
z příspěvků sponzorů a dalších dárců.

www.cistarekasazava.cz rekasazava@posazavi.com

Tři dny v roce nestačí
8.–10. dubna 2022

 JAK SE ZAPOJIT?

  jako dobrovolník při úklidu

  poskytnutím materiální pomoci

  darováním příspěvku na sbírkový účet 1249-326666339/0800

@cista.reka.sazava

„Upřímné srdce na světě 
jsme měli, jež dovedlo nás 
milovat, kdybychom láskou 
vzbuditi ho chtěli, neozve se nám vícekrát.  
Odešels drahý bez slůvka rozloučení,  
tak náhle, že těžko k uvěření.“ 
Dne 26. ledna 2022 jsme vzpomněli  
3. výročí náhlého odchodu  
pana  Vladimíra Rendla z Pecerad. 
Stále vzpomínají manželka Zdeňka,  
děti Vlaďka, Pepa a Andrejka s rodinami

Vzpomínka  
na tatínka

"Jak v knize života je psáno, je to právě pětasedmdesát let, co dítě přišlo otevřenou  
bránou, na ten zvláštní, ale stejně krásný svět. Mnoho dní ať je Ti ještě přáno! To jsme Ti  

dnes chtěli povědět. Věk není to, v čem poznává se stáří. Když oči věčným mládím září  
a když se srdce umí pousmát, těch pětasedmdesát let není vůbec znát."

Dne 29. března 2022 oslaví 75. narozeniny paní Zdeňka Rendlová z Pecerad. Milá maminko,  
přejeme Ti vše nejlepší, hlavně hodně štěstí, pohody, pevné zdraví a mnoho společně prožitých chvil.  

Vlaďka, Pepa a Andrejka s rodinami

Blahopřání mamince
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Do projektu Benešovsko žije příběhy se přihlásilo 88 dětských prací 
Do třetího ročníku 

projektu Benešovsko 
žije příběhy, jehož cí-
lem je podpořit tvůrčí 
dovednosti žáků ma-
teřských a základních 
škol z ORP Benešov, 
přihlásilo 17 škol 88 

dětských prací. „V krátké historii projektu je 
to rekordní číslo, což je skvělé. Příběhy teď bu-
dou číst členové odborné poroty a vyberou 20 
nejzdařilejších prací, které se stejně jako v před-
chozích dvou ročnících stanou součástí publikace 
Benešovsko žije příběhy. Slavnostně ji pokřtíme 
v červnu,“ řekla Jana Čechová, koordinátorka 
Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) 
ORP Benešov, v rámci něhož byl projekt vy-
hlášen. Loni se do něj zapojilo 13 škol se 79 
pracemi, v prvním ročníku porota posuzovala 
82 literárních a výtvarných děl z 11 škol.

Projekt vyhlásila společnost Posázaví o.p.s. 
jako realizátor MAP ve spolupráci s městem 
Benešov a Muzeem umění a designu (MUD) 

Benešov. Úkolem autorů z mateřských a zá-
kladních škol z ORP Benešov bylo vytvořit 
příběh reálné nebo fiktivní postavy z minulos-
ti či současnosti zasazený do kulis Benešova 
nebo jeho okolí. Nově do něj ale autoři museli 
zakomponovat jedno z 36 předem určených 
slovních spojení. Nabídka byla pestrá – mezi 
stanovenými výrazy byly například tyto: zla-
tonosná řeka, žebrákova odměna, kouzelná 
koule, deník z půdy, rozesmátý krtek, šílený 
sládek, zlý trpaslík, počmáraná zeď…

„Je vidět, že si děti s příběhy pohrály, jsou vtip-
né, kreativní, hodně popouštějí uzdu fantazie,“ 
popsala Jana Čechová první zběžné sezná-
mení se s letošními dětskými pracemi. Při-
pomněla, že v prvním ročníku projektu, který 
mimochodem poznamenal nástup koronavi-
rové pandemie, bylo hodně příběhů trochu 
depresivních, loni už ale byly o poznání ve-
selejší. 

Mladí autoři si poradili i s novinkou zadá-
ní – zařadit do příběhu určité slovní spojení. 
K dispozici měli 36 těchto spojení, seřazených 

do tabulky o šesti sloupcích a šesti řádcích, 
z nichž si mohli sami vybrat. „Snažili jsme 
se tím zvednout laťku tvorby a podle zpětné 
vazby od učitelek to děti bavilo,“ uvedla koor-
dinátorka MAP Helena Šešinová. 

„Sousloví v dětech vzbudilo mnohem větší fan-
tazii,“ potvrdila učitelka Blanka Schůtová ze 
Základní školy Týnec nad Sázavou. Zábavný 
byl podle ní už samotný výběr spojení – děti 
házely hrací kostkou a čísla, která jim padla, 
potom určila souřadnice sousloví v tabulce, 
jež pak v textu použily. Vendula Dvořáková 
díky projektu zase zpestřila výuku žákům be-
nešovské ZŠ Jiráskova. Ze 100 vytvořených 
příběhů pak ale podle ní nebylo vůbec snadné 
vybrat desítku nejzdařilejších.

Příběhy, které vyjdou v knize, budou stejně 
jako v předchozích dvou ročnících ilustrovat 
děti z výtvarného kroužku MUD Benešov. 
Knihu pak dostanou nejen autoři zveřejně-
ných příběhů, ale také školy, které tito žáci 
navštěvují.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

„Ukliďme svět“ slaví 30 roků! A za dva měsíce to vypukne!

Zbývají jen dva měsíce do hlavního termí-
nu dobrovolnické akce Ukliďme svět, kte-
rou už 30. rok u nás koordinuje Český svaz 
ochránců přírody (ČSOP). Termín pro jarní 
akce Ukliďme svět je stanoven na 26. března. 
Po dvou letech, kdy větší dobrovolnické akce 
značně omezovala pandemie Covid 19, se ko-
nečně čeká větší účast. Příroda po dvou letech 
útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje! Při-
hlašovat místní akce můžete už nyní!

Organizátoři místních akcí se mohou při-
hlašovat na stránkách www.uklidmesvet.
cz prostřednictvím formuláře. Zároveň také 
mohou od ČSOP žádat materiální i infor-
mační podporu. Žádanka o zaslání rukavic 
a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze 
do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků or-
ganizátorům proběhne cca týden před hlav-
ním úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své 
přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak stihnou 
připravit a odeslat před hlavním termínem úkli-
dů, “ sdělila koordinátorka kampaně Veroni-
ka Andrlová. Místní akce Ukliďme svět lze 
konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo 
chystá dříve než 26. března, může se na pří-

padné podpoře domluvit individuálně, pokud 
později, měl by si stihnout o podporu požá-
dat do 1. března. Na konci srpna však bude 
možná další rozesílka materiálů určených pro 
podporu podzimních úklidů. 

Jako každý rok, budou jarní úklidy dopro-
vázet již tradiční fotografické soutěže. Prv-
ní z nich bude „Před a po“, která spočívá 
ve fotodokumentaci uklízeného místa před 
začátkem úklidu a bezprostředně po něm. 
Druhou fotografickou soutěží bude „Fo-
tografie z akce“, která přináší neomezenou 
míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější 
a nejakčnější fotografie budou mít největší 
pravděpodobnost výhry. Kromě toho jsme pro 
letošek připravili také „videosoutěž“ z úklidu, 
o odpadcích, o recyklaci nebo jen o tom, jak 
třídíte u Vás doma.

Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna 
na stránkách www.uklidmesvet.cz.

„Ukliďme svět“ je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na území celé České re-
publiky jako součást světové kampaně Clean 
Up the World. Jejím cílem je uklidit nele-
gálně vzniklé černé skládky a pohozené od-
padky. Akci Ukliďme svět v Česku od roku 
1993 organizuje Český svaz ochránců pří-
rody. Do kampaně se každoročně zapojují 
tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se 
kampaň konala společně s kampaní Ukliďme 
Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samo-
statně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není 
však jen samotné uklízení odpadků. Účastníci 
především posilují svůj vztah k přírodě a pro-
středí ve svém okolí, ale také se zamýšlejí nad 
tím, proč odpadky vůbec vznikají.   

Kontakt: Veronika Andrlová,  
tel. 773 198 015, info@csop.cz

„ukliďme svět“ v roce 2022 podporují: 
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní 
město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB 
Schenker, Kofola a další. Partnery akce se 
můžete stát i Vy! Děkujeme!
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Denně je můžeme potkávat na ulici, ale ni-
kdo by do nich neřekl, že mohou být úspěš-
nými talenty, kteří reprezentují Českou repub-
liku. 

Mezi takové sportovní talenty bezesporu 
patří i 14letá žákyně 8. třídy Základní školy 
v Týnci nad Sázavou, Karolína Jandíková, kte-
rá se startovním číslem 73 závodí na motorce.

Od roku 2021 je Karolína členem akademie 
Junior Racing Team ( JRT) pod záštitou Ma-
sarykova okruhu Brno.

Když byl Karolíně 1 rok, dostala od rodičů 
k narozeninám minibike. Nebylo to jen tak 
náhodou, rodiče Karolínky jsou také motocy-
kloví závodníci. Od 1 roku do 10 let s rodiči 
jezdila jen jako divačka a fanynka po závo-
dech. Sama tehdy ještě nezávodila, protože se 
motorek bála, zejména jí vadil hluk startujících 
motorek. Postupem času začal strach opadá-
vat a Karolína začala mít k motorkám vřelejší 
vztah. K radikální změně došlo v roce 2018, 
kdy poznala malého závodníka Lennyho Ul-
bela z Rakouska, zamilovala se do něj a kvůli 
němu začala jezdit.

První závodní sezónu odjela již v následují-
cím roce 2019 a to na minibiku značky Blata 
Elite (od dubna do června 2019). Poté od ro-
dičů dostala silnější stroj, minibike Blata Ulti-
ma, na kterém odjela zbytek sezóny 2019. Před 
Vánocemi v roce 2019 dostala od dědy, který 
je zároveň technickým konzultantem, novou 
italskou motorku Ohvale 160, na které odjela 
celou sezónu 2020 a 2021. Ani ta však nebyla 
poslední, protože v tomto roce Karolína pře-
stupuje na silnější stroj Ohvale 190, kterou pro 

ni připravil italský tým Asd Dolomiti Corse.
Do svých 18 let se bude Karolína účastnit 

šampionátu Coppa Italia Junior. Potom bude 
následovat další motorka, na které se už jezdí 
na velkých okruzích - Yamaha R3.

„Nechceme nic uspěchat, nejdůležitější pro nás 
je, aby se Karolínka naučila perfektně ovládat 
Ohvale 190 a začala si zvykat na větší rychlosti 
při zachování maximální bezpečnosti. Minulý 
rok jela závody na okruhu v italské Pompose, kde 
se jí podařilo dosáhnout zatím nejvyšší rychlosti 
128 km/h,“ říká maminka Karolíny, paní Lucie. 
„A byla z toho nadšená,“ dodává.

Karolína Jandíková má velké ambice se 
v tomto sportu stále zlepšovat. Pracuje na své 
kondici, denně cvičí a běhá. Dělá maximum 
pro to, aby se v letošní sezóně dobře umístila 
v nové třídě Ohvale 190.

A motivaci má velkou, jak sama říká, jejím 
životním vzorem je španělský jezdec Moto GP 
Marc Marquez.

pd

účast a výsledky šampionátů za rok 2021:
1. MMČR Vysoké Mýto – 10. místo
2.  Coppa Italia Junior, divoká karta Francia-

corta – 9. a 11. místo
3.  Coppa Italia Junior, divoká karta Ottobiano 

– 17. místo
4.  Coppa Italia Junior, divoká karta Pomposa 

– 15. a 17. místo
5.  Slavnostní vyhlášení šampionátu Coppa Ita-

lia pod záštitou Paolo Tordi konané v Mi-
sano – speciální ocenění za divokou kartu 
a účast jediné dívky šampionátu

 
Cíl sezóny 2022: 

Po účasti v šampionátu Coppa Italia v roce 
2021 přišla v prosinci nabídka závodního týmu 
Dolomiti Corse o přeřazení do jejich týmu. 
Nabídku Jandíkovi s radostí přijali a již letošní 
rok bude Karolína reprezentovat italské barvy, 
s italskou mezinárodní licencí a v silnější třídě 
Ohvale 190. V ČR bude nadále členem akade-
mie JRT Brno, kde má plnou podporu a bude 
jí umožněno po celý rok 2022 trénovat na do-
mácí trati.

Dívka na motorce

Ve středu 9. 2. 2022 vyrazila družstva dí-
vek a chlapců z 6. – 9. tříd poměřit své síly 
v okresním kole basketbalového turnaje v Be-

nešově. Týmy vyzkoušely palubovku nové haly 
Gymnázia Benešov. 

Jako první do turnaje nastoupily dívky. Če-
kal je nelehký úkol – odolat velmi silným sou-
peřkám ze ZŠ Dukelská a ZŠ Karlov.  Týmu 
zkušených basketbalistek nemohla děvčata 
bohužel konkurovat a velmi těžko se dostávala 
do zakončení. Po statečném boji favoritkám 
děvčata podlehla a obsadila konečné 3. místo. 
Všechny hráčky podaly skvělé výkony na hra-
nici svých možností.

Soupiska: Dudová Valerie, Dudová Amálie, 
Váchová Valentýna, Ryčlová Barbora, Hájko-
vá Hana, Vrbková Lenka, Adamírová Alžběta, 
Skopcová Tereza.

O to více nadějí jsme vkládali do našeho 
družstva chlapců. Kluci prošli hladce základní 
skupinou bez ztráty bodu. Předváděli fantas-
tickou hru plnou vydařených herních kom-
binací, rychlých protiútoků i individuálních 
akcí. Ve finále již podruhé v turnaji narazili 
na tým ZŠ Karlov, který v základní skupině 

dokázali porazit. Dlouhou dobu drželi bo-
dovou převahu. V závěru utkání však zbyteč-
ně chybovali a důležité balony přestaly padat 
do koše. Po dramatické koncovce nakonec 
soupeřům podlehli a obsadili celkově krásné 
2. místo. 

Soupiska: Prosický Tobiáš, Franěk Jan, Fra-
něk Antonín, Liška Matěj, Addo-djan Theo-
dor Ezekiel, Šimáček Michal, Rakouský Filip.

Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších sportovních úspěchů!

Kateřina Kopáňková

2. a 3. místo v basketbalovém turnaji

Sport
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Poslední měsíc v roce 2021 si užily s volej-
balem zejména naše kadetky a starší žákyně. 
Nejprve si v sobotu 4. 12. 2021 pozvaly své 
rodiče, aby si společně zahráli na turnaji v tý-
necké sportovní hale. V kategorii kadetek se 
nejlépe vedlo Treno Teamu. V turnaji starších 
žákyň se z vítězství radoval Artus Team. Děti 
ovšem nezůstaly jen u dvojkového volejbalu. 
Využily možnost zahrát si s rodiči a vyzvaly 
je i na souboj generací v šestkovém volejbale. 
I když si děti na rodiče dost věřily, tak v ka-
ždém setu tahaly za kratší konec. Po třech 
sadách musely uznat, že ještě musí trochu po-
trénovat. Nicméně příští rok dětem vítězství 
zřejmě neuteče.  

O čtrnáct dní později se kadetky opět se-
šly na domácí palubovce. Tentokrát je ovšem 
čekalo pořádání oblastního poháru v šestko-
vém volejbalu. Naše žactvo dokonale využilo 
domácího prostředí a po třech výhrách 2:0 
na sety nad Říčany B, Kácovem a Postupice-
mi jim k postupu z prvního místa do nejlepší 
skupiny A stačila i prohra v tiebreaku s Kuni-
cemi B.  

Jaké to je hrát mezi nejlepšími pěti druž-
stvy oblastního přeboru žactva, si vyzkoušely 
na turnaji v Kunicích v sobotu 15. 1. 2022. 
V konkurenci Zruče A, Říčan A, Čerčan B 
a domácím áčkem vydolovalo žactvo čtyři 
body za dvě prohry a jednu výhru v tiebrea-
ku. Jen v zápase s neporaženými Kunicemi 
A na body nedosáhly, ale i tak si příslušnost 
ve skupině A dokázalo žactvo uhájit.

V prosinci nezahálely ani naše nejmladší vo-
lejbalové naděje. Na začátku vánočních prázd-
nin, v neděli 19. 12. 2021, se vydaly děti z čer-
vené kategorie minivolejbalu na druhé kolo 
středočeského krajského přeboru do Hořovic. 
Naše barvy reprezentovaly tři týmy a v konku-
renci dvanácti družstev se rozhodně neztratily. 
Turnaj se hrál systémem každý s každým, což 
nejvíce vyhovovalo našemu áčku a zejména 
béčku. Týnecké béčko dokázalo porazit všech-
ny protivníky, ovšem na celkové vítězství to 
nestačilo. Díky hladkému a rychlému průběhu 
odehrání zápasů přidaly pořadatelé pro první 
čtyři nejlepší týmy ještě dodatečné semifinále 
a boje o medaile. Tam už naše béčko na soupe-
ře nestačilo a skončilo těsně pod stupni vítězů. 
Medaile z Hořovic jsme se přece jen dočkali. 
Céčko na ně sice nedosáhlo a skončilo hned 

za první desítkou. Po vyrovnaném semifinále, 
kde o vítězi rozhodovala až dodatečná rozehra, 
se o třetí příčku s naším béčkem utkalo naše 
áčko. To do semifinále nastupovalo z druhého 
místa po úvodních zápasech. Vítězstvím a zis-
kem bronzových medailí si áčko aspoň trochu 
spravilo chuť. Nicméně jsme trošku litovali, že 
se nehrála pouze základní část. Po ní by bylo 
v šatně hodně veselo. 

Nasbírané zkušenosti zúročily děti hned 
po Novém roce v sobotu 8. 1. 2022 na turnaji 
oblastního poháru ve Stránčicích. Na turnaj 
jsme s kategorií oranžového a červeného mi-
nivolejbalu vyrazili z Týnce vlakem, což uví-
taly jako zpestření všechny děti. Pohodu z ne-
tradičního cestování si přenesly děti i na kurty 
a hrály jako vyměnění. Soupeřům moc šancí 
na úspěch nedávaly a sbíraly vítězství za ví-
tězstvím. Nebylo divu, že v oranžové kategorii 
jsme v konečném zúčtování mezi nejlepších 
pět týmů pustili mezi týnecké barvy pouze 
na čtvrtém místě domácí Kunice A. V červe-
né kategorii to bylo podobné. Do první šest-
ky se dostaly jen na druhém místě Kunice 
A a na děleném třetím místě společně s naším 
áčkem Kunice B. Vítězství v červené kategorii 
se po mírném zklamání z Hořovic dočkalo tý-
necké béčko.

Odpoledne patřilo ve Stránčicích modré 
kategorii minivolejbalu. Týnec vyslal do boje 
tři týmy a výsledkově se dostalo i na ostatní 

družstva z Kunic a Říčan. Našemu Týnci B 
i C se turnaj moc nepovedl, nicméně po bojích 
o konečné třinácté a jedenácté místo odchá-
zela děvčata s úsměvy na tváři. Zato týnecké 
áčko drželo prapor hodně vysoko. Ve skupině 
prohrálo jen s pozdějšími vítězi celého turnaje 
s Říčany C a v boji o bronz si dokázalo pora-
dit s Kunicemi B. 

Jedním z vrcholů letošní sezóny pro mi-
nivolejbalistky z červené kategorie je účast 
na Festivalu barevného minivolejbalu v Ne-
ratovicích. Na tento turnaj se v naší kategorii 
nahlásilo 44 týmů, nicméně díky pandemii 
se zúčastnilo nakonec „jen“ 29 družstev. Náš 
oddíl dokázal postavit tři družstva a s napětím 
jsme očekávali, jak si v konkurenci týmů z ce-
lého středočeského kraje povedeme. Turnaj 
byl velmi vyrovnaný a rozhodovala každá ro-
zehra. Nejlépe se dařilo Týnci B, který se čtr-
náctým místem dokázal dostat do první po-
loviny celkového pořadí. Naše áčko skončilo 
těsně za první dvacítkou a céčko poté uzavřelo 
první pětadvacítku. Z celkového vítězství se 
radovaly holky z VK Benátky nad Jizerou A, 
před chlapci z VK Odolena Voda A. 

Dětem ve všech kategoriích gratulujeme 
k pěkným výsledkům a rodičům děkujeme 
za trpělivost, kterou s námi mají. 

Jaromír Kuchta, VK Týnec nad Sázavou

Volejbalová zima dětí



týnecké listyleden / únor  2022

27www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Začít s otužováním je snadné. Je to přede-
vším o „hlavě“ a o překonání prvotního od-
poru a vystoupení z vlastní komfortní zóny. 

Chce to jen častější pobyt v přírodě, spaní 
s otevřeným oknem, snížení vytápění o pár 
stupňů, studenou sprchu každé ráno a večer.  
Když s otužováním začnete, první příznivé 
účinky se dostaví zhruba za měsíc. Otužování 
má vliv na posílení imunity, zlepšení tělesné 
zdatnosti a upevnění vůle. Funguje jako pre-
vence proti nachlazení, chřipce, angíně a do-
konce také pomáhá léčit vysoký krevní tlak. 
Otužování má také pozitivní vliv na psychiku 
a pomáhá odplavit stres. 

Těší nás, že každým rokem přibývá více 
a více otužilců, kteří mají základnu i v Týnci 
nad Sázavou. A právě v Týnci se uskutečnil 
již 9. ročník silvestrovského plavání otužil-

ců.  I přesto, že se počasí tvářilo jako jarní 
(12 stupňů Celsia), měla voda v řece necelé 
3 stupně. Pravé otužilce toužící po ochlazení 
to ale neodradilo, nakonec se jich sešlo krás-
ných 40. Nechyběli mezi nimi ani ti, kteří pod 
hradem plavali na Silvestra poprvé. V Náklí se 
sešly a přihlížely stovky diváků. 

První plavání v Sázavě, jako rozlučku se sta-
rým rokem, zorganizovala šestice týneckých 
otužilců v roce 2014.

oTázka na závěR. Víte, kdo byl za-
kladatelem zimního plavání v Českosloven-
sku?

Na straně 29 se dozvíte správnou odpověď. 
pd

Otužování je životní styl

Děti si budou losovat místa k rybolovu, 
proto se ideálně dostavte v 6:30 na místo, ať si včas vylosujete  

pozici k závodění a nachystáte si vše potřebné.

info: Přemysl Černušák, mob. +420 607 878 598, rybarprema@seznam.cz
www. malirybaritynec.webnode.cz

@mali.rybari.tynec

Petrův zdar

v místě konání PoDDubí-kaliště (ChoCeraDy)
Cena táboru 2.800 kČ

info: Přemysl Černušák, mob. +420 607 878 598, rybarprema@seznam.cz
www. malirybaritynec.webnode.cz, @mali.rybari.tynec

Petrův zdar

kDe: na řece sázavě  
na cyklostezce v náklí  
pod Farským kopcem  
ze strany od mlýna

kDy:   14. 5. 2022  
od 7:00 hod.

pořádaný mo Črs  
týnec nad sázavou 
v termínu  
30. 7. – 6. 8. 2022 

Dětské 
rybářské 
závody

letní 
rybářský 
tábor 
mládeže

sponzoři:

STRIP – OTUŽOVÁNÍ JE HIT
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Kalendář akcíTýnecko
BŘEZEN
5. 3. kinokaváRna 20:00
Přijďte se pobavit u komedie ,,Zbožňovaný" režiséra a scénaristy Petra Kolečka. Promítání od 20 hodin, kavárna otevřena již od 18:30 hodin. 
Místo konání: sál Kulturního centra Týnec. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec    
9. 3. školení řidičů 16:30
Informace o aktuálním dění, změnách a pravidlech ve světě silničního provozu. Novinkami ze světa provozu na pozemních komunikacích 
Vás provede Jaroslav Štěch. Vstupné: zdarma. Místo konání: zasedací místnost městského úřadu. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou
12. 3. 4. kolo okResního poháRu minivolejBalu 9:00
4. kolo okresního poháru mladšího a staršího žactva v minivolejbalu v oranžové, červené a modré kategorii za účasti týmů z Říčan, Kunic, 
Zruče nad Sázavou a Týnce nad Sázavou. Vstupné: zdarma. Místo konání: sportovní hala ZŠ Týnec nad Sázavou. Pořadatel: VK Týnec nad 
Sázavou
19. 3. TančíRna  19:00
Pohodový večer s živou hudbou, přijďte si zatančit nebo jen poslouchat. Od 19:00 do 22:00 hodin hraje k tanci a poslechu kapela Xband.
Kavárna otevřena již od 18:00 hodin.Vstupné: 200 Kč. Místo konání: sál Kulturního centra Týnec. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
20. 3. joseFská deChovka  14:00
Tradiční Josefská dechovka - k tanci a poslechu hraje kapela Týnečanka. Vstupné: 50 Kč. Místo konání: sál Kulturního centra Týnec 
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec                                                                                                 
26. 3. odemykání řeky sázavy 10:30
Ahoj vodáci, vodačky a vodáčata, přijměte pozvání do Týnce nad Sázavou. Po dvouleté pauze společně opět odemkneme Sázavu.  
Těšíme na první letošní setkání u řeky a den, kdy prvně splujeme ten nejhezčí úsek na Sázavě z Týnce do Pikovic.  
Rezervace lodí a informace na www.bisport.cz, tel. 777 335 618, e-mail: info@bisport.cz

DUBEN
1. 4. veRnisáž výsTavy nejisToTy jisTé nedoBy 17:00
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou Vás srdečně zve na vernisáž výstavy obrazů a soch MgA. Matěje Zámečníka. Součástí vernisáže bude 
i hudební program.  Vystoupí Josef Zámečník a Vladimír Merta.
1. 4. výsTava nejisToTy jisTé nedoBy  
Výstava obrazů a soch MgA. Matěje Zámečníka. Na výstavě budou představena díla, která vznikla v posledních nejistých letech a zahrnují 
osobní pohled autora nejen na současnou situaci, ale i na události jistých i nejistých dob minulosti, na události fantasmagorické či snové.  
Výstava probíhá od 1. 4. do 29. 5. 2022. Místo konání: Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou
1. 4. výsTava - vikToRianská doBa a její mÓda   
Výstava oděvů a doplňků z let 1890–1910. Výstavní předměty zapůjčila ze soukromé sbírky paní Jana Nováková, jejíž rodina pochází 
z Krhanic. Výstava probíhá od 1. 4. do 30. 10. 2022. Místo konání: Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou
1. 4. výsTava - TýneCká kamenina, jak ji vidím dnes!   
Výstavu najdete v prvním patře gotické hradní věže. Ke zhlédnutí budou práce dětí mateřské a základní školy v Týnci nad Sázavou  
na téma kamenina. Navštivte výstavu a zjistěte, jak dnešní děti vidí věci denní potřeby, v našem případě „obyčejný“ talíř. Výstava probíhá 
od 1. 4. do 30. 10. 2022.
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1. 4. ukliĎme TýneC   
Vydejte se na procházku, vezměte si s sebou sáček, tašku či pytel a rukavice a cestou sbírejte odpadky, které potkáte. Naplněný sáček, tašku 
či pytel odneste k nejbližšímu kontejnerovému stání. Pokud to bude možné, nasbírané odpadky, prosíme, roztřiďte. Pokud se rozhodnete pro 
větší úklid, napište na e-mail vrbicka@mestotynec.cz, zajistíme Vám pytle a rukavice. Akce probíhá od 1. 4. do 30. 4. 2022.
8. 4. TRavesTi shoW  20:00
V nové sestavě přijíždí skupina Crazy Goddess s celovečerním zábavným programem plným hudby, vtipu, tance a smíchu. Předprodej 
vstupenek na telefonním čísle 775 087 274. Vstupné: 350 Kč. Místo konání: U Holubů – penzion a hostinec. Pořadatel: Pavel Žáček
9. 4. poChod posázavím 7:00
Klub českých turistů vás zve na 45. ročník pochodu Posázavím. Místo startu: Bisport Týnec nad Sázavou 7:00 hod. - 10:00 hod.  
Trasa 50 km do 8:30 hod. Trasy: 8, 15, 25, 35, 50 km. Cíl: v místě startu do 19:00 hodin. Jako odměnu dostanete upomínkový diplom 
a pocit, že jste udělali něco pro sebe. Pořadatel: Klub českých turistů
9. 4. pojĎme společně vysadiT sTRomořadí a ovoCný sad do kRusičan 9:00
Zveme Vás do Krusičan na cestu mezi Krusičany a Bukovany, kde společně s organizací Sázíme stromy, z. ú. vysadíme stromořadí a ovocný 
sad.  Po práci nás bude čekat odměna v podobě opékání buřtů a nezapomněli jsme ani na buchty a čaj, které budou na svačinu.  Sazenice, 
kůly, pletivo, materiál na vyvazování a nářadí potřebné k výsadbě zajistíme. S sebou si vezměte jen chuť do práce a dobrou náladu. Více 
informací na e-mailu: vrbicka@mestotynec.cz, tel. 317 701 937.
13. 4. den země 8:30
Zdravé město Týnec Vás zve na 6. ročník akce Den Země konané v areálu ZŠ Komenského Týnec nad Sázavou. Zábavné aktivity na téma 
příroda, ekologie a třídění odpadu, soutěže pro děti. Třídíme odpad – prezentace společností EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, 
EKOLAMP. Záchranná stanice Vlašim. Výtvarná a tvořivá dílna
17. 4. velikonoCe na hRadě 13:00
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou vás srdečně zve na tradiční Velikonoce na hradě. Těšit se můžete na dílničky pro děti, minitržiště, 
zdobení vajíček, pletení pomlázek. Chybět nebude ani soutěž s názvem ,,Netradiční kraslice". Zapojte se do soutěže a doručte vytvořenou 
kraslici do městského muzea do 13:00 hodin. V 16:00 hodin vyhlášení 3 vítězů, kteří budou oceněni dárkovým balíčkem.
23. 4. kinokaváRna 20:00
Přijďte se pobavit u komediálního dramatu „Kurz manželské touhy.“ Promítání od 20 hodin, kavárna otevřena již od 18:30 hodin.  
Místo konání: sál Kulturního centra Týnec. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
29. 4. RyBářský ples 20:00
Český rybářský svaz Týnec nad Sázavou vás zve na tradiční rybářský ples. K tanci a poslechu hraje kapela Horváth Band, bohatá tombola.  
Vstupné: 200 Kč. Místo konání: sál Kulturního centra Týnec. Pořadatel: Český rybářský svaz

Pražský zlatník Alfred Nikodém. Narodil se 25. 3. 1864, zemřel 30. 10. 1949. Poprvé plaval o Vánocích v Praze ve Vltavě se skupinkou otužilců 
v roce 1923. V roce 1928 už plavalo o Vánocích u Národního divadla 63 plavců, samozřejmě opět pod jeho vedením. Naposled plaval Nikodém 

o Vánocích ve Vltavě v roce 1945. Pohřben je na Vyšehradě.
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Uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

TýNECKýCh LISTŮ 

je v pátek 31. března 2022. 

Tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

TýNECKýCh LISTŮ

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

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

cena od 236,- Kč / měs., včetně DPH!

Víte že, jsme výdejním a podacím místem Zásilkovny?

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

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

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

rychlost až 100/100 Mbps

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

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

a   
1/1 celostrana
192 x 272 mm 

4 356 Kč
(po slevě 2 178 Kč)

B   
1/2 strany

192 x 134 mm 
2 420 Kč

(po slevě 1 210 Kč) B   
1/2 strany

94 x 272 mm 
2 420 Kč

(po slevě 1 210 Kč)

c   
1/3 strany

134 x 87 mm 
1 694 Kč

(po slevě 847 Kč) Řádková inzerce
cena za 1 řádek

242 Kč
(po slevě 121 Kč)

d   
1/4 strany

94 x 134 mm 
1 331 Kč

(po slevě 666 Kč)

e   
1/8 strany

65 x 95 mm 
726 Kč

(po slevě 363 Kč)

FORMáTY A CENY INZERCE 
Občané a podnikatelé v Týnci nad Sázavou mají SLEVU 50 %

radnice@mestotynec.cz
Své příspěvky můžete zasílat na:          

týnecké listy
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VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A  SKLEPY

Odevzdejte vysloužilé kompletní 
spotřebiče na sběrné dvory 

nebo na jiná určená místa
zpětného odběru.

ZDARMA je 
můžete odevzdat
v prodejně elektra

seznam sběrných dvorů a místzveřejňuje 
obecní úřad (zde jsou vyhlášeny i termíny 
mobilních svozů), nebo na webu 
www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

vysloužilé 
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komu-
nálního odpadu

OOdd ddOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooo

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

TTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOTTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOwwwwww.eelleekkttrroowwiinn.cczz

Víte že…
...za odložení elektro-
spotřebiče do kontejne-
ru nebo na černou
skládku vám hrozí 
pokuta až do výše 
20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do de-
montáže žádného 
z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou 
obsahovat látky 
vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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HLEDÁTE PRÁCI?

✓ MZDA až 55.000 Kč/měsíc

✓ Práce vhodná pro MUŽE i ŽENY

✓ Kvalitní ZAŠKOLENÍ (není nutná předchozí praxe)

✓ Vlastní UBYTOVNA s Wi-FI, Jídelna, Posilovna,..

✓ SVOZY (Benešov, Bukovany, Týnec n/S., Chrást n/S., Krhanice)

✓ MODERNÍ kovací linky a roboti

✓ Možnost KARIÉRNÍHO RŮSTU

PŘIJMEME ŠIKOVNÉ KOLEGY/NĚ NA RŮZNÉ PRACOVNÍ POZICE VE VÝROBĚ

Adresa:
Strojmetal Aluminium Forging a.s.
Ringhofferova č. 66, Kamenice

Kontaktní údaje:
Tel.: 702 178 567
personalni@strojmetal.cz

Detaily k pozicím:
www.strojmetal.cz
www.facebook.com/strojmetal

z veterinárně kontrolovaných chovů, které  
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:  
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov

tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/  
volejte po-pá 7-15 h!, email: info@prodej-drubeze.cz

Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na  
www.prodej-drubeze.cz

 od 15 h. Týnec nad Sázavou / parkoviště před MěÚ

Prodej 29. 3. 2022

Prodej 5. 5. 2022

Kuřice černé, červené,  
kropenaté, bílé, sussex stáří: 15-18 týd. cena:140-230 Kč
Dominant Greenshell – NOVINKA! 15-18 týd. 140-260 Kč
•  různé barvy opeření, nese světle modrá, tyrkysová až olivově zelená vejce
•  10-15 % snáší vejce bílé, krémové nebo hnědé, užitkovost 240-260 vajec/rok

Chovní kohoutci 15-18 týd. 140-230 Kč

Kuřice černé, červené, kropenaté,  
bílé, sussex stáří: 15-18 týd. cena: 140-230 Kč
Chovní kohoutci 15-18 týd. 140-230 Kč
Moularden /kříženec pižmové  
a pekingské kachny/ 2-3 týd. 90-110 Kč 
Husy bílé 2-3 týd. 160-190 Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/  6-10 týd. 320-400 Kč    
Brojlerová kuřata 1-7dní        30 Kč
Perličky 1-3 týd. 100-120 Kč

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ A NA OBJEDNÁVKU!
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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

www.mějme-se-rádi.cz 
Tomáš Nosek, tel. 727 866 878 
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KINO
kavárna

SOBOTA  
5. 3. 2022 

ZBOŽŇOVANÝ

Přijďte si dát kávu nebo sklenku vína  
a pobavit se u komedie režiséra  

a scénáristy Petra Kolečka

HRAJÍ:  
JIŘÍ BARTOŠKA,  
ZUZANA KRONEROVÁ, 
IVANA CHÝLKOVÁ 
A DALŠÍ

od 20 hodin KC TÝNEC
KAVÁRNA OTEVŘENA OD 18.30 hod.

Prodej vstupenek:
Turistické informační centrum Týnec

317 729 050

775 290 032  

infocentrum@kctynec.cz

www.kctynec.cz
` @ictynecns 

` @tyneckevlneni

Vstupné
90 Kč

KINO
kavárna

SOBOTA  
23. 4. 2022 

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

Přijďte si dát kávu nebo sklenku vína  
a pobavit se u komedie od tvůrce  

filmu Teorie tygra režiséra Radka Bajgara

HRAJÍ:  
VOJTĚCH KOTEK,  
JIŘÍ BARTOŠKA,  
LENKA VLASÁKOVÁ 
A DALŠÍ

od 20 hodin KC TÝNEC
KAVÁRNA OTEVŘENA OD 18.30 hod.

Prodej vstupenek:
Turistické informační centrum Týnec

317 729 050

775 290 032  

infocentrum@kctynec.cz

www.kctynec.cz
` @ictynecns 

` @tyneckevlneni

Vstupné
90 Kč

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  
TÝNEC NAD SÁZAVOU

pořádá 45. ročník dálkového pochodu

v sobotu 9. dubna 2022

POSÁZAVÍM  
– KRAJEM JOSEFA LADY

START: Týnec nad Sázavou, turistické centrum Bisport  
– 7.00 – 10.00 hod., trasa 50 km do 8.30 hod.   

CÍL: v místě startu do 19.00 hod.      
TRASY: 8, 15, 25, 35, 50 km

ODMĚNA: upomínkový diplom a dobrý pocit,  
že jste udělali něco pro sebe

Informace: Milan Šípek, Sadová 129, 257 41 Týnec nad Sázavou,  
tel.: 317 701 765, 737 712 807, e-mail: jarka.rakova@email.cz

Doporučujeme mapu KČT č. 40  
– Benešovsko a Dolní Posázaví.  
S sebou tužku na opsání němé kontroly. 

Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

JOSEFSKÁ 

DECHOVKA

TÝNEČANKA

neděle 20. 3. 2022  
od 14 do 18 hodin

Kulturní centrum Týnec

k poslechu a tanci hraje kapela

Vstupné
50 KčProdej vstupenek:

Turistické informační centrum Týnec

317 729 050

775 290 032  

infocentrum@kctynec.cz

www.kctynec.cz
` @ictynecns 

` @tyneckevlneni
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www.hradtynec.cz
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     hrad_tynec_nad_sazavou

Velikonoce 

Zapojte se do soutěže a doručte vytvořenou  
kraslici do Městského muzea do 13.00 hodin.
V 16.00 hodin vyhlášení 3 vítězů,  
ti budou oceněni dárkovým balíčkem.

neděle  
17. dubna 
13.00–17.00 hodin

Minitržiště
Dílničky pro děti
Zdobení vajíček
Pletení pomlázek
SOUTĚŽ  
Netradiční kraslice

na hradě v Týnci
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