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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
příchod jara kromě roz-

kvetlé přírody přinesl i tra-
gické události na Ukrajině. 
Tato nesmyslná válka při-
vedla i do Týnce vlnu uprch-
líků. Nyní jich je u nás více 
než 100. Děkuji Vám všem, 
kteří jste byli ochotni bez 
váhání tyto uprchlíky uby-
tovat, přispěli jste penězi či 

věcným darem. I my se jim snažíme jejich trá-
pení ulehčit. Přečíst si o tom můžete ve dvou 
rozhovorech.

Jarní počasí jsme využili i k výsadbě sadu 
a aleje u Krusičan. Důležité je zmínit, že šlo 
o návrh Vás - obyvatel Týnce. Podařilo se za-
jistit finanční podporu, dobrovolníky i občer-
stvení. A nyní se můžeme těšit, až se stromy 
zazelenají.

Máme za sebou také vyhlášení výsledku par-
ticipativního rozpočtu. Všechny předložené ná-
vrhy byly velmi zajímavé. Financování je zajiš-
těno pro dva návrhy, ale věřím, že i ty zbývající 
se podaří zrealizovat.

Sledujte kalendář akcí. Připravili jsme pro 
Vás několik praktických přednášek, v hotelu se 
rozbíhá tančírna či kinokavárna, v muzeu jsou 
nové výstavy.

Dokončili jsme rekonstrukci tělocvičny 
ve škole na Benešovské, blížíme se ke konci re-
konstrukce komunikací ve „starém“ Týnci. Co 
nevidět začnou opravy chodníků v centru města 
a oprava střechy na domě s pečovatelskou služ-
bou.

Přeji Vám klidné dny plné jarního sluníčka. 
Vychutnejte si vůni jara pod rozkvétajícími 
stromy a Týnecké listy si přečtěte třeba na nové 
lavičce u dubů s krásným výhledem na město.

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Zřídili jsme sbírkový transparentní účet u České 
spořitelny, a. s. na pomoc ukrajinským uprchlí-
kům. Získané finanční prostředky budou pou-
žity na podporu ukrajinských občanů, kteří jsou 
ubytováni v regionu Týnec nad Sázavou. Sbírka 
bude na dobu neurčitou. 
Před úřadem jsme vyvěsili ukrajinskou vlajku. 
Jde o vyjádření solidarity a podpory Ukrajině 
a zároveň tím odsuzujeme zcela nepřijatelné 
chování Ruské federace, jejíž armáda vede útoč-
nou válku proti jinému samostatnému státu.
Participativní rozpočet pro rok 2022 má vítě-
ze. Realizovat se bude Plavecká cesta (obno-
va turistické trasy v délce cca 1,2 km) za cenu 
293 850 Kč a workoutové hřiště v Podělusích 
za cenu 365 012 Kč. 
Město vstoupilo do projektu Zajištění manage-

mentu pilotní sítě energetické účinnosti a mo-
derace s Českým vysokým učením technickým 
v Praze. Cílem je snižování energetické nároč-
nosti, ochrana klimatu a setkání s jinými městy. 
Budou prověřeny možnosti městských budov 
pro instalaci nových technologií pro vytápění, 
snižování uhlíkové stopy a zároveň budeme sdí-
let zkušenosti z jiných měst a obcí.
Pro zajištění stabilní dodávky pitné vody společ-
nost VaK Týnec zakoupila mobilní elektrocent-
rálu. Při dlouhodobém výpadku elektřiny jsme 
schopni zajistit plynulé zásobování města pitnou 
vodou.
Hospodaření města za rok 2021 prošlo auditem 
s výsledkem bez závad. Závěrečný účet a zprávu 
o přezkoumání hospodaření města Týnec nad 
Sázavou schválilo zastupitelstvo města.
Je vyhlášena výzva na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení - žádosti můžete podá-
vat do 30. 5. 2022. Ze zápůjčky lze financovat re-
konstrukce domů ve městě - zateplování, opravy 
střechy, výměny oken apod.
Rekonstrukce budovy základní umělecké školy 
se komplikuje. Firma nás před podpisem smlou-
vy informovala, že není schopná dostát nabídko-
vé ceně. Důvodem jsou především rychlé změny 
na trhu materiálů a také nedostatek některých 
komodit. Hledáme řešení, za jakých podmínek 
by bylo možné akci zrealizovat. Předpokládá se 
navýšení ceny o 1,5 mil Kč. 
Využili jsme možnosti optických vláken, které 
byly v minulém roce po městě rozvedeny. Město 
většinu svých objektů propojilo a tím je mož-
né využívat jedno sdílené připojení k internetu 
a zároveň využít možností IP telefonie. Na tuto 
síť jsou připojeny kromě úřadu také škola, škol-
ka, kamerový systém, hotel, muzeum, knihovna 
a VaK Týnec. Výsledkem jsou významné úspory 
za telefonní poplatky a připojení k internetu.

Realizace projektů:
•  byla dokončena výměna podlahy v tělocvičně 

na staré škole, 
•  rekonstrukce WC na staré škole je těsně před 

dokončením,
•  běží obnova povrchů místních komunikací 

včetně chodníků ve starém Týnci: ulice Lipová, 
Růžová, Sad přátelství, U Janovického poto-
ka, část K. H. Máchy a 1. máje (dokončeno by 
mělo být v červnu),

•  před zahájením je oprava střechy v modrém 
domě s pečovatelskou službou,

•  máme nový povrch komunikace v Chrástu 
v ulici Pod Průhonem,

•  bude zahájena stavba nového chodníku před 
starým hřištěm,

•  začne oprava chodníků v centru města - před 
poštou, před obchodním domem, mezi domy 
čp. 426-428, na Jílovské a pod hudební školou.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Plánovací smlouva se společností Lirton s. r. o. 

ve věci poskytnutí příspěvku na opravu vodo-
vodního řadu v ulici K Náklí. Společnost se 
zavazuje poskytnout městu finanční příspě-
vek ve výši 2 000 000 Kč na opravu vodovodu 
v ulici K Náklí. Město se zavazuje, že po opra-
vě vodovodu umožní připojení na infrastruk-
turu města plánované stavby bytového domu 
na pozemku parc. č. 3077/31.

•  Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb 
s firmou Černohlávek Group s. r. o. na navýšení 
počtu nádob na použitý rostlinný olej o 11 ks. 
V Týnci nad Sázavou bude celkem umístěno 
17 ks nádob. Poplatek 500 Kč bez DPH za ná-
dobu ročně.

•  Dodatek č. 1 Rekonstrukce školní tělocvičny 
a nářaďovny ZŠ Týnec nad Sázavou. Mění se 
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Vážení obyvatelé, město Týnec nad Sázavou stále pokračuje v zajišťo-
vání ubytování, stravy, lékařské péče, ošacení, vzdělávání a další pomoci 
pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Pokud se i Vy rozhodnete k nám při-
dat, prosíme, poskytněte jakýkoliv finanční příspěvek na transparentní 

účet města Týnec nad Sázavou. 
Sbírka slouží pro úhradu nezbytných potřeb válečných uprchlíků, kteří 

potřebují naši pomoc a jsou ubytováni v Týnci nad Sázavou a blízkém okolí.
pd

Město Týnec nad Sázavou vypisuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“. Vyhlášení výběrového řízení je 
zveřejněno na úřední desce města a ve vývěskách jeho místních částí. Žádost o účast ve výběrovém řízení se podává městskému úřadu 
na předepsaném formuláři do 30. 5. 2022 do 16:00 hod. Žadatel může před podáním žádosti v případě nejasností konzultovat obsah 

žádosti v úředních dnech na městském úřadě s panem Vrbatou, investičním technikem.

Finanční sbírka na pomoc občanům ukrajiny  
v Týnci nad Sázavou

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Vlajka pro ukrajinu
V úterý 8. března 2022 

v 11:00 hodin zavlála 
u Městského úřadu Týnec 
nad Sázavou ukrajinská 
vlajka jako vyjádření soli-
darity a podpory Ukraji-
ně. Vlajku vyvěsil starosta 
Martin Kadrnožka a mís-
tostarosta Petr Zname-
náček. „Odsuzujeme zcela 
nepřijatelné chování Ruské 

federace, kdy její armáda vede útočnou válku proti jinému samostatnému 
státu,“ řekl starosta města.

pd

povrch podlahy v tělocvičně a nářaďovně. Pů-
vodně měla být položena sportovní podlaha 
na bázi PVC v tl. 2 mm. Nově bude položena 
sportovní podlaha PU barvená v tl. 10 mm. 
Tato změna nemá vliv na cenu. 

•  Smlouva s ČEZNET s. r. o. o poskytování slu-
žeb elektronických komunikací. Předmětem 
smlouvy je připojení k internetu, rychlost 300 
Mbps, 16x IP adresa za 8 175 Kč/měsíčně bez 
DPH. Připojení sdílí také organizace města, 
využívá se i IP telefonie. 

•  Smlouva o dílo s firmou EVT Stavby s. r. o. 
na výstavbu vodovodu a kanalizace v Krusiča-
nech za 83 999 000 Kč bez DPH.

•  Smlouva o dílo s firmou PETR ŠACH sta-
vební, s. r. o. na opravu chodníků v Týnci nad 
Sázavou za 2 414 795,83 Kč s DPH.

•  Objednávka na akci Rekonstrukce střechy 
DPS Okružní 525 s firmou BENESOLAR  
s. r. o za 2 822 813 Kč s DPH.

•  Smlouva o poskytnutí licence služeb k uži-
tí softwaru e-manažer a souvisejících služeb. 
Smlouva prodlužuje licenci na software pro 
energetický management. Cena je 2 000 Kč/
rok/objekt. Celková cena je 44 000 Kč/rok bez 
DPH.

Byly poskytnuty dary a dotace:
•  dar ve výši 5 000 Kč pro Alternativu středočes-

ké D3, z. s. na činnost spolku, 
•  dar výši 5 000 Kč pro FOKUS Vysočina, z. s. 

na na zajištění provozu sociálních služeb/soci-
ální rehabilitace pro Centrum duševního zdra-
ví a Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův 
Brod pro občany města Týnec nad Sázavou, 

•  dar ve výši 13 000 Kč pro školu Taekwon-do 
Hwa-Rang, z. s. na činnost oddílu,

•  dotace ve výši 20 500 Kč pro TŘI, z. ú. na ošet-
řovací dny pacientů z Týnce nad Sázavou, 

•  dar ve výši 15 000 Kč pro Osadní výbor Zboře-
ný Kostelec na akce pro děti, 

•  dar ve výši 10 000 Kč pro Karhany, z. s. na dvě 
kulturní akce pro veřejnost v kostele sv. Kateři-
ny v Chrástu nad Sázavou,

•  dar ve výši 9 000 Kč pro Osadní výbor Krusiča-
ny na akce pro děti,

•  dar ve výši 15 000 Kč pro Osadního výbor 
Chrást nad Sázavou - sídliště na akce pro děti, 

•  dotace ve výši 30 000 Kč pro Sbor dobrovol-
ných hasičů Pecerady na oslavu 100 let  SDH 
Pecerady 25. 6. 2022,

•  dotace ve výši 30 000 Kč pro FK Týnec nad 
Sázavou na oslavu 90 let týnecké kopané dne 
13. 8. 2022.

Rada schválila rozpočtové opatření - drobné 
úpravy rozpočtu města.
Rada jmenovala redakční radu Týneckých listů: 
Ing. Petr Drahoňovský, Mgr. Marie Potůčková, 
Mgr. Blanka Schůtová, Mgr. Lenka Vrbatová, 
Kateřina Tomášková.
Byla schválena Územní studie ZČ-8 Čakovice 
a ZPe-3 Pecerady. Studie umožňuje výstavbu 
v lokalitě a zároveň stanovuje pravidla a pod-
mínky pro výstavbu.
Proběhlo setkání s ředitelkami školy, školky a jí-
delny. Byl schválen hospodářský výsledek za rok 
2021 (všechny organizace hospodařily s přebyt-
kem). Probrali jsme možnosti integrace uprch-
líků, rekonstrukce kuchyně ve školce včetně ná-
hradního vaření ve školní kuchyni a řešili plán 

na přístavbu základní školy.
S ředitelem Kulturního centra Týnec se projed-
nala cena energií (na odběry hotelu se nevztahu-
je smluvní fixace ceny elektřiny a plynu) a pro-
bíhající úpravy budovy vztahující se k požární 
bezpečnosti.

Informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo 3. rozpočtové opat-
ření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou 
pro rok 2022. Hlavní položkou bylo doplnění 
opravy v budově hotelu Týnec a vodovod v uli-
ci K Náklí. Financování je zajištěno z přebytků 
minulých let.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku sestave-
nou k 31. 12. 2021 spolu se zprávou o přezku-
mu hospodaření za rok 2021 s výsledkem bez 
závad. 
Byly projednány žádosti o změnu č. 5 územ-
ního plánu Týnec nad Sázavou. Žádostí bylo 
celkem 68, k projednání jich bylo vybráno 14. 
Nyní se zpracuje další stupeň dokumentace pro 
změnu územního plánu. O průběhu zpracování 
Vás budeme informovat.
V září budou volby do zastupitelstev v obcích. 
Počet členů zastupitelstva pro volební období 
2022 - 2026 v Týnci nad Sázavou se nemění, 
zůstává 17 zastupitelů. 
Byla schválena Adaptační strategie - přizpů-
sobení se změnám klimatu města Týnce nad 
Sázavou. Cílem projektu bylo identifikovat 
z pohledu klimatické změny zranitelné lokali-
ty města a místních částí a navrhnout opatření, 
která budou dlouhodobě udržitelná. Strategie 
je dostupná na webu města.
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Setkání s občany Krusičan

Školení řidičů pro veřejnost 
Projekty

Setkání s veřejností – Kam s „dešťovkou“?

nová kuchyně ve školce už se rýsuje

V úterý 29. března 2022 proběhlo v obec-
ním domku v Krusičanech důležité setkání 
s obyvateli této místní části. Bylo to další ze 
setkání v rámci připravovaného projektu vo-
dovodu a kanalizace. Hlavním tématem bylo 
vedení vodovodních a kanalizačních přípojek 
od hlavního řadu k jednotlivým nemovitos-
tem. Účast byla překvapivě veliká, sešlo se více 
než 80 obyvatel Krusičan. Přítomni byli také 
zástupci města a projektanti Vodohospodář-
ského rozvoje a výstavby a. s., kteří seznámi-
li přítomné s technickým řešením projektu. 
Další technickou pomoc nabídli projektanti 

v neděli 10. dubna, kdy na vyžádání obcházeli 
se zájemci o přípojky jejich nemovitosti a po-
zemky a přímo na místě řešili konkrétní podo-
bu připojení.

V současné době čerpáme dotaci na kom-
pletní projektovou přípravu, na vybudování 
vodovodu a kanalizace v Krusičanech. Na tuto 
dotaci měla v lednu 2022 navázat výzva Ope-
račního programu životního prostředí na sa-
motnou výstavbu vodovodu a kanalizace. 
Vzhledem k časovým prodlevám ve schvalo-
vání výzvy je nyní naplánován příjem žádostí 
o dotaci až na léto 2022. Kvůli tomu jsme v si-

tuaci, kdy máme podepsanou smlouvu o dílo 
na výstavbu, ale neznáme konkrétní dotační 
podmínky, na základě kterých budeme moci 
čerpat finance z Evropské unie.

pd

Ve středu 9. března 2022 se v zasedací míst-
nosti MěÚ Týnec nad Sázavou uskutečnilo 
školení řidičů určené široké veřejnosti. Školení 
vedl pan Jaroslav Štěch z Autoškoly Jaroslav 
Štěch.

25 účastníků si mohlo oživit základní povin-
nosti řidiče, seznámit se se statistikou doprav-
ních nehod a jejich nejčastějšími příčinami. 
Získali informace o přestupcích a bezpečnosti 

silničního provozu. Samozřejmostí byly aktu-
ální změny pravidel a právních předpisů v sil-
niční dopravě.

Přednáška byla zajímavá, účastníci se napří-
klad dozvěděli, že v roce 2021 se na silnicích 
přihodilo přes 99 000 vážných dopravních ne-
hod a hmotná škoda převýšila 6 miliard korun. 
Nejčastější příčinou dopravních nehod je nevě-
nování plné pozornosti řízení vozidla, rychlost 

je až na 3. místě.
A na závěr si dovolíme jedno 

upozornění. Nezapomeňte, že 
Váš řidičský průkaz má plat-

nost 10 let. Máte ho stále platný?
Děkujeme panu Štěchovi za školení a všem 

přejeme šťastnou cestu.
Denisa Vrbická,  

projektové řízení

Na konci února 2022 se uskutečnilo 2. setkání 
s veřejností, na kterém byly představeny posled-
ní části Adaptační strategie pro hospodaření 

s dešťovou vodou (implementační a akční plán). 
Stručně byla představena i analytická část, která 
byla prezentována v polovině roku 2021. Veřej-
nost byla informována o 35 opatřeních navr-
žených nejen přímo ve městě, ale i v místních 
částech. Detailně bylo představeno 7 opatření. 

Cílem Adaptační strategie byla analýza ce-
lého území, navržení konkrétních opatření jak 
s dešťovou vodou nakládat a jak zvýšit odolnost 
území města a místních částí vůči extrémům 
počasí. Strategie zahrnuje i proces naplňování 
specifických cílů stanovených v návrhové části 
a v neposlední řadě vytvoření akčního plánu, 

resp. určení projektů a aktivit, které povedou 
k naplnění cílů.

Informace o projektu, v rámci kterého stra-
tegie byla zpracovaná, naleznete na webových 
stránkách města (radnice - projekty). 

Věra Velková, projektové řízení

Mateřská škola v Týnci nad Sázavou se 
do prázdnin dočká zrekonstruované školní ku-
chyně a přilehlých skladovacích prostor. Nyní 
jsou odstraněny původní obklady stěn a podlah, 
rozvedeno nové vodovodní potrubí, nainstalová-
ny nové podhledy a rozvedena elektroinstalace. 
Rekonstrukci provádí firma Benesolar s. r. o. 
v rámci projektu „Revitalizace areálu Mateřské 

školy Týnec nad Sáza-
vou“, který je spolufi-
nancován z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova z Pro-
gramu rozvoje venkova přes Místní akční skupi-
nu Posázaví. 

Věra Velková, projektové řízení
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A je hotovo!  Děti i učitelé si mohou oddech-
nout od hlučných prací, jelikož firma Sportovní 
podlahy Zlín, s.r.o. dokončila rekonstrukci tělo-
cvičny a nářaďovny v budově ZŠ v ulici Benešov-
ská. Mimo jiné vyměnila podlahu včetně kon-
strukčních vrstev a dřevěného obložení, provedla 
opravu vlhkého zdiva a kompletní výmalbu. Cel-
kové náklady jsou ve výši 1 129 869,26 Kč, 
z toho dotace činila 560 315 Kč.

Projekt Rekonstrukce školní tělocvičny a ná-
řaďovny ZŠ Týnec nad Sázavou byl realizován 
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Užijte si moderní tělocvičnu během výuky 
i volnočasových aktivit.

Věra Velková, projektové řízení

V sobotu 9. 4. 2022 proběhla výsadba 24 
stromů na cestě mezi místní částí Krusičany 
směrem na obec Bukovany. Společnými silami 
jsme vysadili 18 listnatých stromů a 6 stromů 
ovocných. 

Ráno v 9:00 jsme se společně sešli na místě 
výsadby. Akce se zúčastnilo celkem 80 dobro-
volníků. Celou výsadbu zahájil pan místosta-
rosta, který všechny přivítal. Poté předal slovo 
zástupkyni Sázíme stromy, z. ú., Marii Feřtro-
vé a její kolegyni Janě Donátové, které nám 
názorně předvedly jednotlivé kroky výsadby. 
Následně jsme si rozebrali potřebný materiál 

a rozešli se k připraveným stromkům. V prů-
běhu výsadby paní Feřtrová s paní Donátovou 
dohlížely na to, aby byl dodržen správný po-
stup a stromky měly co největší šanci na uchy-
cení. Během celé akce byly pro děti připraveny 
malé tvořivé dílničky, kde mohly malovat či 
skládat puzzle. Pro dobrovolníky byly připra-
veny domácí pečené buchty a čaj. Na závěr 
jsme si společně opekli špekáčky a připevnili 
na jednotlivé stromky jmenovky těch, kdo je 
vysadil.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se 
akce zúčastnili. Děkujeme také společnosti 
Sázíme stromy, z. ú., která nám zajistila fi-
nanční prostředky, na pořízení stromů, kůlů, 
pletiva a dalšího materiálu potřebného k vý-
sadbě od společnosti Vivus: Domy plné života.  
Dále děkujeme i osadnímu výboru Krusičany, 
především panu Martinu Chocholouškovi, že 
nám umožnili výsadbu uskutečnit a podíleli 
se na přípravě i realizaci výsadby. V neposled-
ní řadě děkujeme RNDr. Luďkovi Šefrnovi, 
CSc., Zbyňkovi Bartlovi a Petru Korbelovi 
za jejich iniciativu a navržení tohoto projektu 

do participativního roz-
počtování pro rok 2021 
a následnou spolupráci.

Denisa Vrbická,  
projektové řízení

Rekonstrukce tělocvičny v benešovské je u konce 

Společná výsadba stromů v Krusičanech

Komunikace a chodníky starého Týnce v novém kabátě
Začali jsme sice s chodníky, ale nového povr-

chu se dočkají i místní komunikace v 6 ulicích 
„starého“ Týnce, a to ulice Růžová, Lipová,  
1. máje, K. H. Máchy, Sad přátelství a U Jano-
vického potoka. Projít či projet se budete moci 
po zrekonstruovaných komunikacích již v létě. 

Veškeré práce provádí firma BES s. r. o. s cel-
kovými náklady 10 864 217,65 Kč bez DPH.

Projekt Obnova místních komunikací 
ve „starém“ Týnci je realizován za přispění 
prostředků státního rozpočtu ČR z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj.

Doufáme, že i Vy budete s výsledkem spo-
kojeni.

Věra Velková,  
projektové řízení
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Dne 15. prosince 2021 odstartoval již 3. ročník 
participativního rozpočtování města Týnec nad 

Sázavou. Do 28. ledna 2022 jste měli možnost 
podávat návrhy projektů, které vylepší život 
v našem městě či místní části. Město uvolnilo 

na tyto projekty, které sami vymyslíte a posléze 
i zrealizujete, částku 500 000 Kč. 

Celkem se přihlásilo 7 projektů v celkové výši 
1 163 000 Kč. V průběhu února proběhlo hodnocení podaných pro-
jektů. Hodnotila se jejich realizovatelnost, finanční náklady a zda jsou 
umístěny na pozemky města. Jeden z navrhovatelů svůj projekt stá-
hl a jeden projekt bylo nutné vyloučit, protože navrhovatel nedodal 
všechny požadované podklady. 

Dne 1. března 2022 byly zveřejněny videomedailonky, které natoči-
li navrhovatelé projektů, aby Vám svůj projekt blíže představili a pře-
svědčili Vás, že právě jejich projekt je ten nejlepší. 1. března 2022 také 
odstartovalo hlasování, které probíhalo 20 dnů. Hlasovat jste mohli 
prostřednictvím ankety v platformě Mobilní rozhlas a udělit jste mohli 

2 kladné a 1 záporný hlas. Celkem se Vás do hlasování zapojilo 279. 

A jak hlasování dopadlo?

S výsledky hlasování jsme Vás seznámili 6. dubna 2022 na setkání 
s veřejností, kde jsme se sešli v komorním počtu. V úvodu přítomné 
přivítal starosta města Martin Kadrnožka, následovalo zveřejnění ta-
bulky výsledků a byly odprezentovány dva videomedailonky vítězných 
projektů. Na závěr starosta poděkoval navrhovatelům projektů, že se 
zapojili do letošního ročníku participativního rozpočtování a předal 
jim drobný dárek. 

Vítězem letošního ročníku se stal projekt Revitalizace „Plavecké 
cesty“ v Peceradech. Projekt se zaměřuje na obnovu stávající turistic-
ké trasy v délce cca 1,2 km. Obnova spočívá v okleštění náletových 
křovin a úpravě terénu tak, aby bylo možné trasu opět komfortně vy-
užívat. Na druhém místě se umístilo workoutové hřiště v Podělusích, 
aby si lidé mohli zacvičit na čerstvém vzduchu. 

Děkujeme navrhovatelům projektů za účast.
Denisa Vrbická, projektové řízení

známe vítěze participativního rozpočtu města pro rok 2022

www.ruah.cz

PRVNÍ POMOC
Vás zve na

středa 18. 5. 2022 
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

JAK SPRÁVNĚ POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC  
– RESUSCITACE, OŠETŘENÍ RAN, STABILIZOVANÁ POLOHA

VSTUP ZDARMA

VE SPOLUPRÁCI S RUAH, o.p.s.

www.mestotynec.cz        
` tyneckevlneni

nÁzeV PROJeKTu POČeT hlaSů

Revitalizace „Plavecké cesty“ 183

Workoutové hřiště v Podělusích 76

Zastínění dětského hřiště  
ve Zbořeném Kostelci 52

Osvětlení víceúčelového sportovního  
hřiště v Krusičanech 39

Vyhlídkové a odpočinkové místo  
v Peceradech „U kapličky sv. Václava“ 34
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Letošní oslavy Dne Země proběhly ve středu 
13. 4. 2022 od 08:30 do 14:30 v areálu základ-
ní školy v Komenského ulici. 

Osvětové akce Den Země se zúčastnilo přes 
600 dětí, pro které byl připraven program 
Tonda Obal na cestách společnosti EKO-
-KOM. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí 
od společností Asekol a ELEKTROWIN, 
a to na téma třídění a zpracování recyklovatel-
ných surovin jako je plast, papír, sklo, elekto-
roodpad a osvětlovací zařízení. Dorazili i pra-
covníci Technických služeb Týnec a umožnili 
dětem nahlédnout pod pokličku práce s „ku-
kavozem“. Přítomen byl i ředitel Technických 
služeb pan Michal Petrášek, který diskutoval 
s žáky 7. tříd o třídění odpadu. Mnoho zajíma-
vých informací se účastníci dozvěděli i o pří-
rodě a živočiších od záchranářů ze Záchranné 
stanice pro živočichy Českého svazu ochránců 
přírody Vlašim. Společně se záchranáři přijeli 
i pracovníci Vodního domu. Zástupci společ-
nosti Fairwood, z. ú., připravili pro děti lesní 
hru, v rámci které se děti seznámily například 
s typy lesů, vzácnými rostlinami a živočichy, 
jež žijí v lese či s pojmem mrtvé dřevo. Letošní 
novinkou bylo Mobilní planetárium, kde děti 
zhlédly film s názvem Život stromů: Dobro-
družství broučků, kteří chtějí přijít na kloub 
záhadě jménem fotosyntéza.

Program byl doplněn i tvořivými dílničkami, 
kde děti vyráběly ptáčky či zeměkoule. Spo-
lečnost ELEKTROWIN pro zpestření dne 
s sebou přivezla i nafukovací atrakci, kde si 
děti vyzkoušely svou obratnost a rychlost. Ti 
nejrychlejší a nejobratnější si odnesli cenu. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali tuto 
osvětovou akci uskutečnit. Věříme, že si ji užily 
nejen děti.

Denisa Vrbická, projektové řízení

V rámci výzvy Čistá řeka Sázava jsme pro Vás 
připravili akci „Ukliďme náš Týnec“, která pro-
bíhala v průběhu celého dubna 2022. 

Děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili. 
Z našich místních spolků se zapojilo myslivecké 
sdružení Háj Pecerady. Do společného úklidu 
se také zapojily děti ze základní školy a školní 
družiny při ZŠ Komenského, z komunitní školy 
Gaia, místního skautského oddílu TYSAN, z TJ 
Týnec nad Sázavou, Mateřského centra Motý-
lek a mládež MO ČRS Týnec nad Sázavou.

Dobrovolníci uklízeli v lokalitě peceradského 
lesa, okolí hradu a lesa ve Zbořeném Kostelci, 

Janovického potoka, lesa za kostelem a ko-
lem Cihelny, v Karkulčině háji, v okolí garáží, 
v Náklí a kolem brodeckého a chrásteckého 
jezu. V rámci úklidu nezapomněli ani na louky 
za areálem ZŠ Komenského a oblast laviček 
u dubů za mateřskou školou. 

Děkujeme také Technickým službám Týnec  
s. r. o. za odvoz nasbíraného odpadu.

Vážíme si Vašeho zájmu o místo, kde žijeme. 
Denisa Vrbická, projektové řízení

den země 2022

ukliďme náš Týnec
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Starosta města Týnec nad Sázavou dne 10. 
března 2022 vyvěsil před městským úřadem 
tibetskou vlajku, kterou si připomínáme výro-
čí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Jde 
o vyjádření solidarity. Tibetská vlajka je jed-
ním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťa-
né v Tibetu používají při nenásilných protes-
tech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté 
tresty vězení. Česká republika se ke kampani 
připojuje pravidelně od roku 1996, Týnec nad 
Sázavou od roku 2010.

Vyvěšením vlajky vyjadřujeme podporu 
ochrany lidských práv.

pd

Do parku Sadovka máme objednáno 843 ks 
keřů k náhradní výsadbě (kalina, brslen, tis, 
meruzalka, růže, hloh a ptačí zob). Realizace 
by měla proběhnout v průběhu května. Děku-
jeme pracovníkům z ČSOP Vlašim za výsad-
bu a také Technickým službám Týnec za za-
jištění pravidelné zálivky během následujících 
letních měsíců.

Alena Kořínková, kancelář starosty

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době 
lze jen těžko představit. Obklopují nás a sta-
ly se součástí našich každodenních činností. 
Elektrozařízení však obsahují množství ma-
teriálů, které pocházejí z neobnovitelných 
zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno 
životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyk-
lace vysloužilých elektrozařízení si naše město 
vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASE-
KOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší 
životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým 
rozsahem naše město přispělo k lepšímu ži-
votnímu prostředí, se dozvídáme z environ-
mentálního vyúčtování zpracovaného společ-
ností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci 
vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, 
primárních surovin, vody, okyselování prostře-
dí a produkci skleníkových plynů.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což 
dokazuje příklad 100 vytříděných noteboo-
ků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové 
množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny 
rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg 
vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové 
množství ropy, které by stačilo na výrobu ben-
zínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme 

všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí.

ASEKOL

V Týnci nad Sázavou vysadíme 14 ks stromů 
(jeřáb, platan javorolistý, hloh a javor klen). 
Dále pak 130 ks keřů najde umístění v ul. 
Máchova (pámelník Chenaultův „Hancock“, 
tavolník popelavý a zlatice). V Podělusích 
u památníku vysadíme skalník a v ul. Druž-
stevní tavolník japonský, kostřavu popelavou, 
levanduli, rozchodník nachový a borovici kleč.

Pracovníci Českého svazu ochránců příro-
dy (ČSOP) Vlašim provedli na konci dubna 
postřik hlohů proti houbové chorobě v ul. 
Benešovská, v ul. Družstevní proti obchodu se 
zdravou výživou a za cyklosportem. Objedna-
né máme také frézování pařezů.

Výsadba keřů 
v Sadovce

Obnova aleje 
v ul. Jílovská

zeleň města

Ochrana životního prostředí je 
pro naši společnost prioritou

CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   Město Týnec nad Sázavou 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 10 745 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

95,61 MWh 
elektrické energie 

638,89 m3 

vody** 
8 929,21 l 
ropy* 

492,33 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

6,97 t 
primárních surovin 

 

17,61 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
131 260 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 8 576 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 

Vlajka pro Tibet 

V posledním vydání Týneckých listů jsme 
Vás informovali o stavu lip v ul. Jílovská. Ar-
boristé z ČSOP Vlašim městu po posouzení 
doporučili výměnu 6 ks suchých lip. Ty budou 
nahrazeny za platany javorolisté. Jde o typické 
alejové stromy vhodné do městského prostře-
dí. Snáší zasolení, teplo, sucho, znečištěné pro-
středí, přísušky i zpevněné povrchy. Agenturu 
ochrany přírody a krajiny ČR jsme požádali 
o souhlas s kácením a také o souhlas se změ-
nou druhu výsadby. Během května proběhne 
náhradní výsadba pracovníky ČSOP Vlašim. 
Nové stromky již máme objednané.
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Vážení občané,
Vaše nádoby na odpad u rodinných domů musí být VŽDY po svozu odpadu přemístěny na Váš po-
zemek (za Váš plot).
Výňatek z Obecně závazné vyhlášky města Týnce nad Sázavou č. 1/2021, o stanovení obecního sys-
tému odpadového hospodářství: Čl. 6, odst. 3) Sběrné nádoby se umisťují na přechodné stanoviště, 
tj. na místo vhodné k manipulaci s odpadem svozovou společností, pouze v den svozu do 6:00 hodin. 
Mimo den svozu musí být sběrné nádoby umístěny mimo místa přistavení.  
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

TS

Technické služby informují

Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. K náklí 
Omezení dopravního provozu od 11. 7. do 31. 8. 2022 

Policie České republiky 
se velmi intenzivně věnu-
je zajištění agendy ukra-
jinských uprchlíků před 
válečným konfliktem 
v jejich zemi. V sou-

vislosti s tím se začínají 
objevovat první případy 

zneužití situace na Ukrajině 
různými podvodníky, a to zejména v souvis-
losti s registrací povolení k pobytu na území 
ČR. 

Podvodné jednání se týká např.: 
h   Nabídky, že někdo za úplatu zařídí zrychle-

ní registračního procesu, případně vyjedná 
lepší a komfortnější podmínky.

h   Nabídky, že někdo za úplatu zprostředkuje 
dobře placenou práci (což v důsledku může 
směřovat k zavlečení osob do obchodu 

s lidmi – oběti mohou být donuceni k po-
skytování sexuálních služeb, otrocké práci, 
nebo k protiprávní činnosti).

h   Vylákávání osobních údajů a dokladů, kte-
ré jsou pak zneužívány pro sjednání úvěrů, 
půjček nebo zřízení bankovních účtů pro 
páchání trestné činnosti (např. k legalizaci 
výnosů z trestné činnosti).

h   Telefonátů falešných bankovních úředníků 
nebo policistů, kteří nabízejí zabezpečení či 
zhodnocení finančních prostředků na ban-
kovních účtech a následně vylákané údaje 
zneužijí ke zcizení finančních prostředků.

Sdělení ukrajinským občanům je proto kon-
cipováno tak, aby se k nim dostala informace, 
že řešení administrativních záležitostí v tíživé 
situaci neurychlí poskytnutím úplaty komuko-
liv, a to ani přímo vykonávajícím úředníkům 
nebo policistům. Často se o tento způsob jed-

nání totiž snaží, přijde jim standardní. Zároveň 
se jim ve sdělení dostává informace, že nabíd-
kou úplaty, nebo jejím poskytnutím se sami 
dopouští protiprávního jednání.

Služby poskytované ze strany Policie ČR 
nebo jiných orgánů státní správy v souvislosti 
s udělením víza k povolení pobytu, registrace 
u zdravotní pojišťovny, zprostředkování práce 
a zajištění nouzového ubytování jsou poskyto-
vány  ZDARMA. 

 S řešením svých záležitostí jsou dále od-
kazováni na osobní jednání  s oprávněnými 
zástupci oficiálních institucí, či pomáhajících 
nevládních organizací. Poskytována je jim 
i informace, že pokud se stanou obětí trestné-
ho činu (či protiprávního jednání), měli by se 
obracet na Policii ČR. Vzhledem k jazykové 
bariéře je však v připravovaných materiálech 
uváděna záměrně tísňová linka 112.

PČR

Vodovody a kanalizace Týnec, s. r. o. (VaK), 
provozovatel vodovodů a kanalizace pro veřej-
nou potřebu v Týnci nad Sázavou provede od 
11. 7. do 31. 8. 2022 rekonstrukci vodovodního 
řadu v ulici K Náklí v úseku od křižovatky s ul. 
Ing. Fr. Janečka až do areálu společnosti Tep-
lárna Týnec s. r. o. Důvodem výměny stávající-

ho ocelového potrubí za nové polyetylénové, 
v celkové délce 241 m, je skutečnost, že v této 
části města vodovodní řad dosáhl hranice své 
životnosti a jeho technický stav by do budouc-
na nezaručoval bezpečný a spolehlivý provoz.

Vlastní realizace stavby bude prováděna bez-
výkopově s minimálním zásahem do místní 

komunikace a bude probíhat za částečné uza-
vírky. Po dobu stavby dojde k výraznému ome-
zení dopravního provozu. Přístup ke stavbou 
dotčeným nemovitostem bude po celou dobu 
zachován. Kontakt na provozovatele vodovo-
du: 317 704 160 nebo 777 241 036.

VaK Týnec s. r. o.

Strážníci městské policie Týnec nad Sázavou 
v uplynulých měsících svoji přítomností zabez-
pečovali kulturní a společenské akce (např. ma-
sopustní průvod městem), asistovali při usměr-
ňování dopravy ve městě a při dopravních 
nehodách a řešili špatné parkování. Pomáhali 
s otevřením bytu a byli přítomni u požáru bu-
dovy. S hlídkou PČR asistovali při první pomo-
ci opařenému dítěti, ale museli také zasahovat 
proti osobě ohrožující další osoby nožem.

Na žádost městského úřadu pomáhali s pá-
tráním po osobách, které opomenuly zaplatit 
za poskytnuté služby. V několika případech 
vrátili majitelům občanům věci, které byly na-
lezeny. Ve spolupráci s technickými službami 

řešili dvě černé skládky a museli likvidovat ně-
kolik uhynulých zvířat. Stále se najdou pejskaři, 
kteří nevědí, jak se chovat. V několika přípa-
dech proto řešili majitele psů, kteří neměli řád-
ně své psy zabezpečené.

Další bolístkou jsou vraky. I přesto, že stráž-
níci vynakládají velké úsilí na jejich odstranění, 
za poslední tři měsíce řešili pět vraků v Týnci 
a místních částech. 

Prověřovali informace ohledně podezřelých 
osob pohybujících se mezi rodinnými domy 
v ulici Jílovská, přespávání osoby v lese, řešili 
bezdomovce ve městě nebo také řešili vloupá-
ní do chaty. V Čakovicích kontrolovali pode-
zřelou osobu v nočních hodinách na dětském 

hřišti. V jednom případě řešili napadení starší 
ženy. Docházelo i k nedovolenému rozdělávání 
ohňů, kde museli strážníci zasahovat. V jednom 
případě se jednalo i o oheň v blízkosti benzino-
vé pumpy. 

Vandalismus se bohužel nevyhýbá ani Týnci. 
Strážníci šetřili poškození dopravního zna-
čení na autobusovém nádraží a v Peceradech. 
Docházelo i k poškozování obecního majetku 
(mosty, cesty) těžkou technikou. Byl domlu-
ven s vedením školy dočasný dohled strážníků 
ve starém Týnci u autobusové zastávky v ulici 
Benešovská z důvodu stížností řidičů na neká-
zeň žáků během čekání na autobus.

Tomáš Klenovec, vedoucí MP

Pozor na podvodná jednání v souvislosti s registrací  
povolení  k pobytu pro ukrajinské uprchlíky

z činnosti městské policie
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Panenka pro unICeF

Na začátku února se třídy 3.A paní učitelky 
Kleinové a 2.B paní učitelky Oktábcové za-
pojily do akce organizace UNICEF Adopce 
panenky.

Panenka, tedy vlastně panáček, se rodil 
z kousku látky, až po hotovou, oblečenou fi-
gurku. 

Děti se díky této akci měly možnost dozvě-
dět více o organizaci UNICEF a možnosti, 
jak pomoci dětem v jiné části světa, zde kon-
krétně každá adoptovaná panenka (600 Kč) 
pokryje náklady na základní očkování jedno-
ho dítěte. Více informací najdete na eshop.
unicef.com/panenky.

Každé dítě mohlo přispět částkou 25 Kč, 
některé děti přispěly i víc, zapojily se i paní 
učitelky a asistentky. Za adoptovanou panen-
ku byla na UNICEF odeslána za obě třídy 
částka 1 300 Kč. Děti pak do třídy dostaly 
panáčka (muselo se myslet i na kluky) spolu 
s jeho rodným listem a vybraly mu jméno. 
3.A zvolila jména Albert a 2.B Petr.

Cílem celé akce bylo ukázat dětem, že i ony 
mohou malou částkou zachránit život jiným 
dětem, které nežijí v takovém prostředí jako my.

žáci 3.A a 2.B a tvůrkyně panenek  
Lenka Molitórisová 

Od 25. dubna 2022 město připravilo v ZŠ Komenského plnohodnotnou třídu pro výuku českého jazyka pro téměř 30 ukrajinských dětí. Dále 
zde budou absolvovat online výuku realizovanou ukrajinským ministerstvem školství. 

Výuka českého jazyka pro ukrajinské děti

Technické služby informují

základní škola

Dne 11. 4. se v areálu školy konaly Veliko-
noční trhy. Na akci se podílela celá škola. Pří-
pravy probíhaly od rána, kdy se mezi pavilony 
školy umístily prodejní stánky, do nichž jed-
notlivé třídy 1., 2. stupně i družiny nachystaly 
vlastnoručně vyrobené výrobky s velikonoční 

tematikou. Mezi nejnavštěvovanější  patřila 
venkovní kavárna, jejíž provoz zajistili páťáci 
a na párek v rohlíku lákali kluci z 9.C. Ná-
vštěvníci trhů měli posezení zpříjemněné též 
hudebním vystoupením žáků, které si děti, 
stejně jako své výrobky, pečlivě připravova-
li pod vedením svých paní učitelek a pánů 
učitelů. Výdělek z akce byl neuvěřitelných 
50 890 Kč a půjde na pomoc dětem z Ukraji-
ny, které jsou v Týnci nad Sázavou. Děkujeme 
všem, kdo přišli a zakoupili si naše výrobky.

Viktorie Mergešová, Tereza Mikitová / 7.B

Velikonoční trhy

z činnosti městské policie
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13. – 18. března se uskutečnil lyžařský kurz 
8.ročníků, který byl kvůli covidu v loňském 
školním roce zrušen. Žáci byli spolu s uči-
teli, paní ředitelkou a instruktory ubytováni 
na Benecku v hotelu Alfonska.

Ubytování na staré horské chatě bylo pěkné. 
Velikánskou výhodou bylo, že chata leží přímo 
u sjezdovky a sedačkové lanovky. Nevýhodou 
bylo, že jsme se po celou dobu pobytu nemohli 
navštěvovat na pokojích, potkávat na chodbě 

a trávit tak po lyžování spolu více času. Potká-
vat jsme se mohli pouze ve společenské míst-
nosti, kde ale naráz nemohli být všichni žáci 
pohromadě.

Pan učitel nám říkal „jeli jsme sem hlavně 
kvůli lyžování“. Lyžování bylo opravdu na ce-
lém výcviku to nejlepší. Jezdili jsme na třech 
sjezdovkách s dvěma vleky a jednou lanovkou. 
Některé dny jsme mohli i do snowparku.

Všichni jsme se shodli, že poslední den byl 

ten nejlepší. Lyžování bylo po většinu času 
volné, a dokonce jsme šli i na horkou čoko-
ládu. Ten večer jsme si mohli sami uspořádat 
diskotéku, na kterou jsme se celý pobyt moc 
těšili. Tancovali jsme na rychlé a pomalé pís-
ničky několik hodin. 

Ať už byly některé zážitky příjemné, některé 
méně, jsme rádi, že jsme mohli lyžařský kurz 
absolvovat.

Denisa Hadačová, 8.B

V neděli 13. 3. jely 8. třídy na lyžařský vý-
cvik do ski areálu Benecko. Lyžák jsme si ná-
ramně užili, i když si pár lidí natlouklo nohu 
nebo ruku. Sjezdovky byly prázdné, takže 
jsme nemuseli nikde čekat. Profíci sjížděli 
černou sjezdovku úplně na pohodu, ba i za-
čátečníci nakonec sjeli červenou sjezdovku. 
První odpoledne jsme se rozřadili do skupin 

podle toho, kdo jak umí lyžovat. Vstáva-
li jsme v 7:00 a uklízeli jsme pokoje. Mohu 
vám říct, že v pokojích nikdy nebylo uklize-
no. Po snídani jsme šli lyžovat. Někdy jsme 
různě zdokonalovali lyžování a někdy jsme 
měli volnou jízdu. Poté nastal oběd a polední 
klid. Ve dvě hodiny odpoledne jsme se opět 
šli připravit na lyžování. Odpoledne už bylo 

velké teplo, tak nás únava přepadla rychleji. 
Po večeři byl večerní program. Buď nějaká 
soutěž, nebo volný program. Poslední večer 
jsme měli diskotéku a byl to nejlepší večer 
na lyžáku. Moc jsme si ji užili. Po večerním 
programu byla příprava na večerku a potom 
ihned do postelí.

Anežka Vedrová, 8.C

V pondělí 28. 3. na Den učitelů jsme si v 7.B 
vyzkoušeli výuku trochu jinak. Do prvních 
tří vyučovacích hodin jsme zapojili skupin-
ku dětí z Ukrajiny, kterou mezi nás přivedla 
paní učitelka Eva Schůtová, a zprostředkova-
la vzájemné představení dětí. Společně jsme 
měli hodinu hudební výchovy, kdy jsme zpí-
vali písničku Kozel za hudebního doprovodu 

paní učitelky Iblové na klávesy. Jak to šlo, 
když máme odlišný jazyk? Dobře, protože 
slova pomohl přeložit deváťák Nestor, který 
nám zpočátku dělal tlumočníka. Mnozí do-
stali doprovodné nástroje a hudba prostě sbli-
žuje, takže jsme se příjemně uvolnili a mohli 
pokračovat druhou hodinu českým jazykem. 
Děti pracovaly společně ve smíšených jazyko-

vých skupinkách a učily 
se popsat a pojmeno-
vat předměty ve třídě 
v obou jazycích. Přišly 
na to, že oba jazyky jsou 
si velice blízké a po-
pisky u předmětů nám 
osvěžují paměť i nadá-
le. O velké přestávce 
se všichni občerstvili 
donesenou svačinou, 
kterou sedmáci nachys-
tali doma, a s přípravou 
notně pomohla i paní 
asistentka Sladkovská. 
Pak nás čekala hodina 
výtvarné výchovy s paní 

učitelkou Solařovou, při níž si opět společně 
vyrobili velikonoční dekoraci. Bylo hezké po-
zorovat, jak se snažili komunikovat společně 
a konverzace začínala fungovat stále lépe. 
Občas si vypomohli názorným předvedením, 
občas angličtinou. Na papírová proplétaná 
vajíčka napsali velikonoční přání opět v obou 
jazycích a ukrajinské děti si je odnesly spo-
lu s malou sladkostí a věnovaným balónkem 
s nápisem 7.B s sebou. Některé děti si vymě-
nily své kontakty a následující den se opět na-
vštívily. V plánu máme ještě nějaké sportovní 
odpoledne s hrami. Společná činnost zkrátka 
sbližuje a překoná rozdíl věku i odlišnost ma-
teřského jazyka. 

Žáci 7.B s třídní učitelkou Blankou Schůtovou 

Třída 8.b

Třída 8.C
lyžařský výcvik 8. tříd (13. 3. - 18. 3. 2022)

Projekt na den učitelů
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Součástí letošní Velikonoční výstavy byla 
i hudební vložka v podání žáků ZŠ Komen-
ského. Žáci z I. a II. stupně poctivě nacvičili 
v hodinách hudební výchovy písničku Jaro 
dělá pokusy od známé hudební dvojice Svě-
rák, Uhlíř. Takovým jarním pokusem byl 
i právě samotný hudební projekt, do kterého 
se zapojili nejen všichni žáci svým zpěvem, 
ale i nejmladší prvňáčci svým pohybově ta-
nečním doprovodem. Jelikož na naší škole 
máme mnoho talentovaných muzikantů, bylo 
zajímavou výzvou spojit tyto nadané žáky 
v jeden ansámbl a prostě si zkusit s ostatními 
zpívajícími spolužáky tuto píseň zahrát. 

Kdo tedy dorazil okolo patnácté hodiny 

na velikonoční jarmark, mohl si poslechnout, 
jak to vypadá, když si společně zahrají kyta-
ry (Eliška Kadeřábková, Laura Kopová, Ši-
mon Valenta), ukulele (Martina Patlevičová, 
Magdalena Pálová, Vanda Novotná), zobcové 
flétny (Michaela Vrbková, Marie Pavliščová, 
Hana Dvořáková, Lucie Petrášková), příčné 
flétny (Michaela Breburdová, Barbora Star-
cová, Kateřina Žabová), akordeony (Natálie 
Málková, Václav Smékal, Adéla Stibůrková), 
elektrické klávesy (Anna Vydrová, Emma 

Křížová, Miriam Kosťunová), housle (Anna 
Maršíková) a s doprovodem školního pěvec-
kého sboru se sólistou Viktorem Vejvodou. 
Někteří žáci se přidali i hrou na hudební 
nástroje, které běžně používáme v hodinách 
hudební výchovy (triangl, tamburína, činelky 
aj.). Hudební zážitek to byl vskutku úžasný. 

Pro návštěvníky, kteří první společné zpívání 
a hraní nestihli, nebo dobře neviděli, bylo toto 
hudební číslo zopakováno o 15 minut pozdě-
ji. Písnička pro jaro, jak jsme hudební projekt 
nazvali, skutečně jaro přivolala. Po deštivém 
víkendu nám celé pondělí svítilo sluníčko 
a možná i díky tomu se akce skutečně vyda-
řila. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
účinkujícím žákům i všem kolegům pedago-
gům, kteří píseň s dětmi v hodinách HV na-
cvičili. 

S písní na rtech 
Mgr. Milena Iblová 

Březen byl ve znamení volejbalových tur-
najů. Jako první vyrazili v úterý 15. 3. 2022 
poměřit své síly chlapci na ZŠ Dukelská. 

Naše družstvo prošlo hladce základní skupi-
nou a probojovalo se až do finálového boje se 
ZŠ Vorlina A.  Utkání bylo plné dramatic-
kých zvratů, střídaly se úspěchy a neúspěchy.  
V závěrečném setu drželi naši chlapci dlouho 
vedení a vypadalo to, že zacinká zlatá medaile. 
Nakonec ale přálo štěstí více soupeřům a náš 
tým obsadil krásné 2. místo.

Soupiska: Hruška Vojtěch, Franěk Jan, Pro-
sický Tobiáš, Kos Matěj, Liška Matěj, Mikita 
Jakub a Benák Jakub.

Následně pak ve čtvrtek 17. 3. 2022 odjela 
děvčata na volejbalový turnaj do Vlašimi. Ze 
základní skupiny postoupila ze 2. místa a za-
čal boj o medaile. Po nevydařeném utkání se 
ZŠ Postupice nastoupila naše děvčata do boje 
o 3. místo se ZŠ Jiráskova. Hra byla dlouho 
vyrovnaná na obou stranách sítě. Potom ale 
přišla dlouhá série velmi zdařilých podání 
od Váji Váchové a soupeř byl na lopatkách. 
Dívky dotáhly utkání do vítězného konce 

a obsadily krásné 3. místo.
Soupiska: Váchová Valentýna, Ryčlová Bar-

bora, Hájková Hana, Dudová Amálie, Dudo-
vá Valérie, Mikitová Tereza, Pavliščová Marie 
a Žáčková Adéla.

Všem moc gratuluji a děkuji za skvělou re-
prezentaci školy.

Mgr. Kateřina Kopáňková

Písnička pro jaro

Okresní přebory ve volejbalu – 2. a 3. místo
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Od ledna letošního roku pořádá knihov-
na opět v plném rozsahu besedy pro školky 
a školy. Již nás navštívily děti z Lesní škol-
ky Těptín, z týnecké mateřské školky či děti 
z MŠ a ZŠ Gaia. Děti ze školek se účastnily 
besedy „Poprvé v knihovně“, při níž si vy-
slechly pohádku a dokonce si vyrobily svou 
vlastní knížečku, či záložku.  Ani žáci ze ZŠ 
Týnec o besedy nepřišli (program besed byl 
zahájen koncem dubna a bude pokračovat 
i v květnu). Děti si poslechly povídání o Bo-
ženě Němcové, Františku Hrubínovi, Aloisi 
Jiráskovi či o regionálních pověstech.

V březnu se uskutečnila milá akce pro rodi-

če s dětmi s názvem Jarní tvoření, kde si děti 
mohly vyrobit „sbírku motýlů“, poslechnout 
pohádku „O zodpovědném kolíčku, co se 
chtěl stát ptáčkem“, vyrobit si z kolíčku ptáč-
ka a z jarního osení velikonoční dekoraci.

Začátkem dubna nás navštívily také děti ze 
ZŠ Poříčí, navázaly na Andersenovu noc ko-
nanou ve své škole a poslechly si vyprávění 
o Astrid Lindgrenové a Josefu Ladovi.

Knihovna začala spolupracovat také s MC 
Motýlek, které v našem dětském oddělení 
pořádá Čtení pro nejmenší. 

Měsíc duben byl ve znamení rozmanitých 
akcí. Děti ze ZŠ Týnec knihovnu v rám-
ci celorepublikové akce Noc s Andersenem 
navštívily ve čtyřech skupinách, ve kterých 
luštily šifry, hledaly poklad a zhlédly loutkové 
divadlo.

Ve středu 20. 4. jsme v městské knihovně 
přivítali na tradičním Posázavském čtení Jiří-
ho Pešauta a jeho literární přátele. Jiří Pešaut 
představil svou novou knihu „Ten druhý“, 
psychologický román ze současnosti s drob-
nou kriminální až hororovou zápletkou. 
Díla tohoto autora najdete i u nás v knihov-
ně. Markéta Biri Lexová představila román 
„Ostrov“, mystický příběh o vyrovnávání se 
se smrtí blízkých a hledání duchovní cesty. 

Vlastimil Shaana Šantroch doprovodil pro-
gram hrou na kytaru a ukázkou ze své knižní 
novinky „Shaalendář aneb 365 limeriků“. Jan 
Dvořáček nám v ukázce ze svého sci-fi romá-
nu „Odvrácená strana hříchu“ ukázal, jaký by 
mohl být svět v roce 2085. Alena Nezbedová 
pohladila naše duše básnickou sbírkou „Ač-
koliv neprší“.

Duben jsme zakončili akcí pro děti a jejich 
rodiče nazvanou Čarohrátky. V čarodějnické 
dílně si děti vyrobily čarodějný plášť, kouzel-
nou hůlku nebo svítilnu.  

Poslední týden v květnu proběhne Pasování 
na čtenáře. A protože loňský rok tomu nepřál, 
letos se zúčastní pasování kromě druhých tříd 
i letošní třeťáci.

Na měsíc červen plánujeme akci pro děti 
s názvem Poznáváme přírodu. Výtvarnými 
náměty budou pestré luční květiny i rostliny 
z okolí vody, život v mraveništi a účastníci si 
také budou moci vyrobit malý hmyzí hotel.

Městská knihovna Týnec nad Sázavou

akce v městské knihovně
Městská knihovna

KROUŽEK 
MLADÝCH 
HASIČŮ

SDH TÝNEC NAD SÁZAVOU 
POŘÁDÁ NÁBOR 

I starší mají u nás dveře otevřené a mohou se stát členy SDH či výjezdové jednotky.

www.sdhtynecnadsazavou.hasicovo.cz
hasici.tns@gmail.com
Mladí Hasiči SDH Týnec nad Sázavou
sdh_tns

V tomto roce přijímáme děti narozené v roce 2012 nebo dříve.
Příspěvek pro rok 2022 pro účastníky kroužku je 400 Kč

Přijďte si kterýkoliv pátek kroužek vyzkoušet.

ZAMĚŘENÍ KROUŽKU:

Scházíme se v hasičské  
zbrojnici v Týnci
(Benešovská 570, Týnec n. S.)

Od jara do podzimu každý  
PÁTEK 16:30 – 18:00 hod. 

(mimo prázdnin, přes zimu občasně)

▪  určování hasebních prostředků
▪  poznávání topografických 

značek a orientace v mapě
▪  práce s hasičským vybavením
▪ vázání uzlů
▪ první pomoc
Když je hezky, jsme venku. Užijete si 
exkurze k hasičům a záchranářům, 
výlety a vyzkoušíte si požární sport.

HUDEBNÍ OBOR
30. 5. a 1. 6. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin
Zápis se koná v Benešově v učebně č. 8 – přízemí.
 
Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce,  
která se skládá z těchto částí:
• z rytmického cvičení (tleskání)
• intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny) 
• zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň) 

Na pobočce v Týnci nad Sázavou se vyučují tyto nástroje: 
klavír, keyboard, akordeon, zobcová a příčná flétna, 
klarinet, kytara, saxofon, housle a zpěv.  
Ostatní nástroje (violoncello, trubka, lesní roh, tenor, 
pozoun, tuba, bicí nástroje) se vyučují na Základní 
umělecké škole J. Suka Benešov. 
Taneční, literárně dramatické a výtvarné obory se vyučují 
pouze v Benešově.

Další informace naleznete na stránkách školy 
www.zusbenesov.cz  
Přihlašovat elektronicky se můžete již nyní.
Zájemci si mohou předem domluvit přesný termín 
zkoušky na tel. 317 723 006 nebo 604 233 356.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA J. SUKA BENEŠOV
pobočka Týnec nad Sázavou
pořádá zápis žáků
na školní rok 2022 – 2023
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Ve středu večer 23. února 2022 málokdo 
z obyvatel Ukrajiny tušil, co bude příští ráno 
následovat. Rusko zákeřně napadlo Ukrajinu 
a životy miliónů lidí nabraly nečekané obrát-
ky. Rádi bychom Vám přinesli příběh jedné 
ženy, sympatické paní Valentýny, kterou vá-
lečné běsnění donutilo uprchnout z rodné 
vlasti. Ne všichni takovou možnost měli. 

TL: Děkuji Vám za Váš čas i za ochotu při-
stoupit k tomuto rozhovoru. Odkud pocházíte?

V: Přijela jsem z Kyjeva, kde jsem bydlela.

TL: Už jste někdy v České republice byla? 
Žila? Pracovala?

V: Ano, od září 2019 do července 2020 jsem 
byla v Česku. Potom jsem se vrátila domů 
na Ukrajinu. Důvodem mého pobytu v ČR 
byla práce. Jsem vystudovaná zdravotní ses-
tra a pracovala jsem v benešovské nemocnici 
(Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s.) na od-
dělení ARO jako zdravotní sestra. 

TL: Byl skutečně navyšující se počet ruských 
vojáků u hranice s Ukrajinou důvodem k oba-
vám?

V: Ne. Nevěřili jsme, že k takové tragédii 
může dojít. 

TL: Co bylo příčinou toho, že jste se rozhodla 
odejít z domova? 

V: Samozřejmě válka. Můj byt se nacházel 
kousek od vojenských objektů ukrajinské ar-
mády, televizního vysílače a mostu. To byly 
cíle pro ruské bombardování. Z bytu jsem 
slyšela výbuchy a bála jsem se. Most, který 
se nacházel opravdu jen kousek od našeho 

domu, byl zcela zničen. Z obavy před další-
mi následky ničivého bombardování, které se 
stále stupňovalo, jsem se už druhý den raději 
ukryla do kyjevského metra.

TL: Jak dlouho jste byla v metru ukrytá?
V: Dva týdny. 

TL: Jak jste se dostala do Týnce nad Sázavou?
V: Neplánovala jsem odjet. Má bývalá kole-

gyně Lenka z benešovské nemocnice mi na-
bídla pomoc. A tak jsem odjela. Protože jsem 
přicestovala sama a v Benešově prioritně uby-
továvali maminky s malými dětmi, pomohla 
mi Lenka s ubytováním zde v Týnci. 

TL: Kdo z Vaší rodiny nebo příbuzných 
na Ukrajině zůstal? 

V: Syn. Je policistou a zůstal v Kyjevě, kde 
plní jak policejní, tak vojenské úkoly. Dále 
na Ukrajině zůstala moje maminka a bratr 
s rodinou. Chci věřit, že jsou v bezpečí.

TL: Jaká byla Vaše anabáze? 
V: Z převážné části jsem cestovala vlakem - 

z Kyjeva do Lvova a potom na hranice s Pol-
skem, 3 km na  hranici a přes hranici jsem 
pokračovala pěšky. Do města Přemyšl (Prze-
myśl) jsem potom jela autobusem (cca 12 km 
od polsko-ukrajinských hranic). Odtud jsem 
pokračovala vlakem do Katovic (Katowice) 
a z Katovic dále do Prahy a do Benešova. Na-
konec mě Lenka odvezla do Týnce.

TL: To je hrubým odhadem asi 1500 kilomet-
rů. Jak dlouho jste byla na cestě?

V: Dva a půl dne. Nejhorší byl ten pěší pře-
chod přes hranice. Bylo velmi chladno.

TL: Jak vidíte Vaši budoucnost? Je mi jasné, že 
je nyní složité cokoliv plánovat. Až to všechno 
skončí, chtěla byste se vrátit zpět na Ukrajinu? 
(Valentýna se smutně pousmála)

V: Nemám vůbec žádnou představu o bu-
doucnosti. Nikdo neví, jak se bude situace 
na Ukrajině vyvíjet a jak to vše bude dlouho 
trvat. Opravdu nevím…

TL: Co by Vám teď osobně nejvíce pomohlo? 
V: Pomáhá mně úplně všechno. Už druhý 

den v ČR u mě nastalo takové „zklidnění“. 
Po týdnech strádání jsem se mohla vyspat 
v posteli, měla teplou vodu a jídlo.

TL: Dostala jste zde práci, což je skvělá zprá-
va.

V: Ano, jsem za to moc ráda. Chci být 
prospěšná vašemu městu. Protože rozumím 
a mluvím česky, pomáhám také dalším ukra-
jinským běžencům v této lokalitě. 

TL: Setkali jsme se s velkou vlnou solidarity 
ze strany občanů Týnce nad Sázavou. Pomáha-
jí jak materiálně, tak posílají finanční příspěv-
ky na transparentní účet města. Chtěla byste jim 
něco vzkázat?

V: Ano. Moc všem Čechům děkuji za jejich 
snahu nám pomoci. Děkuji také personálu 
Hotelu Týnec za pomoc a ochotu, děkuji ce-
lému vašemu městu, ale i městskému úřadu 
za podporu a pomoc. A nesmím zapomenout 
ani na školní jídelnu, která nám vycházela 
vstříc. Je na vás vidět ochota pomáhat a je 
úplně jedno, zda se jedná o sbírky, hračky pro 
děti nebo zajištění školní výuky.

TL: Moc Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám, 
ať se Vám u nás líbí. Pevně doufám, že se situace 
na Ukrajině co nejdříve uklidní. 

V: Také děkuji.
pd

Jeden z mnoha smutných příběhů

STRIP

Root
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Město Týnec nad Sázavou spolupracuje 
s RUAH o. p. s. Benešov, která nabízí službu 
sociálního terénního pracovníka. V našem 
městě tuto funkci zastává Hana Kronovet-
rová. Znají ji především ti, kteří potřebovali 
nebo stále potřebují pomoc v obtížných ži-
votních situacích. V posledních dvou letech 
se její jméno často zveřejňuje také v souvis-
losti s pandemií covid-19. Další výzvou se pro  
Hanu Kronovetrovou stala okupace Ukrajiny 
a s tím spojený příliv uprchlíků. Ale pojďme 
se zeptat osobně.

TL: Vaší práce si moc vážím, stejně tak i Vaše-
ho času. Jsem si vědom Vašeho vytížení, protože 
právě teď pracujete na projektu hromadného 
ubytování ukrajinských uprchlíků v našem re-
gionu. Rád bych tento rozhovor vedl ve třech 
rovinách. Můžete nám vysvětit náplň a orga-
nizaci Vaší práce i to, jak v ní fungujete?

HK: Dobrý den. Děkuji za uznání. Je to 
práce, ale člověk musí mít i trochu nadšení, 
aby mohl fungovat každý den v kontaktu 
s lidmi. Moje práce přesto nemá úplně běž-
nou formu. Není nutné být v osm v kanceláři 
a ve čtyři z ní zase odejít. Jde o hodně vari-
abilní zaměstnání a myslím, že díky tomu 
jsem schopna dělat spoustu věcí velice efek-
tivně. Moje pracovní pozice má název terén-
ní a komunitní sociální pracovník. Znamená 
to, že více než v kanceláři mě najdete v autě, 
u klientů doma nebo tam, kde je to zrovna 
potřeba. Tahle práce není vázána na jed-
no konkrétní místo. Díky počítači, mobilu 
a autu se dá vykonávat kdekoliv v okolí Týn-
ce. Zároveň bych ráda upřesnila slovo „sociál-
ní“. Mnoho lidí si představí zlou paní, která 
odebírá děti. To už je trochu přežitek. Teď 
je to hlavně někdo, kdo se zajímá o celkové 
potřeby člověka. Zajímám se, jak se klientovi 
vede, jaký má problém, například s exekuce-

mi. Také si vysvětlíme, co je v takovém přípa-
dě možné dělat - navštívit speciální poradnu 
v Benešově. Zjistím, zda klient má dostatek 
potravin a potřebuje/nepotřebuje dovézt po-
travinovou pomoc. Po návratu z poradny se 
opět spojíme a já s klientem proberu, zda ro-
zumí všemu, co se na místě dozvěděl, jestli ví, 
jak má pokračovat, jak má situaci dále řešit. 
V podstatě by se moje pracovní role dala na-
zvat „doprovázením“. Protože ruku na srdce, 
vyznat se v dopisech od úřadů občas nezvlád-
ne ani někdo, kdo má tři vysoké školy a ta-
neční kurz navrch. 

TL: Děkuji. První oblast je, řekněme, Vaše 
„standardní“činnost, tedy služby, které poskytu-
jete potřebným v našem regionu. 

HK: Mám na starosti Týnec nad Sázavou 
a několik blízkých i vzdálenějších vesnic.  Sta-
rostové a starostky mi dali povolení na území 
jejich vesnic vykonávat sociální práci. Mohu 
se tedy věnovat potřebným od 18 let věku. 
Horní věková hranice neexistuje. Popravdě,  
ani druh problému se nedá lehce definovat. 
Zavolat mi může každý. Buď mu budu schop-
na pomoci s tím, že problém je v mé moci 
nějak řešit anebo se budeme společně snažit 
najít jiný adekvátní druh pomoci. Obvykle ře-
ším s klienty dokumenty pro úřad práce (po-
moc s vyplněním, případně doprovod), podá-
vání žádostí do domovů pro seniory, exekuce 
a co s nimi, druhy pomoci pro pečující osoby, 
ale i špatnou sociální situaci v rodině - ať už 
se jedná o bytovou, finanční, partnerskou či 
všechno dohromady. Často slýchám i větu: 
„Mě vůbec nenapadlo, že tohle někdo řeší, že 
mi s tímhle někdo pomůže.“ 

TL: S příchodem covidu se 
mnohé ve Vaší práci změnilo. 
Nepochybuji o tom, že došlo 

k nárůstu Vaší práce. Netrpí tím Vaše standard-
ní služby?

HK: Asi není lehké odpovědět, protože už 
jsem se smířila s tím, že nic jako standartní 
služby v mé práci neexistuje. Je pravdou, že 
omezení, jako například zavřené úřady či 
nemožnost navštěvovat klienty v nemocnici, 
byly občas zapeklitou záležitostí, ale troufám 
si říct, že jsme si se vším nakonec poradili, 
jak nejlépe jsme uměli. V té první vlně vlast-
ně všichni přestali chtít mou pomoc s papíry 
a úřady, ale zato všichni chtěli jen nakoupit 
potraviny, dovézt léky nebo zdravotní po-
můcky. Fungovala jsem spíš jako „Rohlík“ 
než jako sociální pracovník.

TL: Situace na Ukrajině na Vás opět navalila 
další povinnosti a zaměstnává Vás to opět nad 
rámec Vaší působnosti. Co je největší problém? 
Dá se to zvládnout?

HK: Chaos! S tím se skutečně peru. Jazyko-
vá bariéra není to nejhorší, co by mě brzdilo. 
Složitější je to, zda každý, kdo chce pomáhat, 
skutečně pomáhá. Ve výsledku to znamená, že 
člověk má padesatery kalhoty pro uprchlíky, 
jenže nám by se zrovna v té situaci více hodi-
lo několik mikin a dva páry bot. Nechci znít 

nevděčně, to vůbec ne. Je úžasné, jak jsme 
se během dvou let už po několikáté 
dokázali vzedmout a vybrat spoustu 
peněz i věcí. Nejprve v období covidu, 
potom po tornádu, teď na Ukrajinu. 
Jen je občas pro nás všechny těžké v té 

pomáhající euforii pochopit, že i tady 
jsou potřeba pravidla. Když ale ustoupím 

od chaosu, je to další velice zajímavá zkuše-
nost. Ukrajinci, se kterými spolupracuji, jsou 
naprosto různorodí lidé, jako tady u nás. 
Stejně tak je zasažena trochu jinak jejich 
psychika, a to podle toho, co vlastně cestou 
do České republiky zažili. Proto spolu mlu-
víme, občas někdo pláče, děti jsou vděčné, ale 
i vzteklé, apatické. Od toho všeho by asi nej-
více pomohla nějaká jistota a řád - pro děti 
pravidelná školní docházka (což bohužel není 
možné nyní nabídnout) a maminkám zase 
pravidelná pracovní aktivita. K tomu se váže 
to, že některé ženy nemají kam umístit své 
děti. Zkrátka je to celé začarovaný kruh a my 
se musíme všichni společně naučit v tom kru-
hu fungovat tak, aby to vyhovovalo všem. 

V přední „linii"
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TL: Můžu Vás na závěr poprosit o nějaký pří-
klad z praxe tady od nás? Čtenáře by určitě za-
jímalo, jak se z obyčejného člověka stane klient. 

HK: Přímo v Týnci mám nejvíce klientů, 
takže by to neměl být problém. Na začátek by 
bylo dobré zmínit, že ve městě je již přes sto 
seniorů, kteří si u mě zažádali o službu Seni-
or taxi a té hojně využívají, což mě moc těší 
a považuji to za velice dobrý příklad. Pro ty, 
co netuší, oč se jedná -  senior může na zákla-
dě šetření dostat možnost na 8 jízd měsíčně 
s taxi, kde platí zvýhodněnou cenu, zbytek 
do plné ceny za něj doplácí město. 

Jedním z klasických příkladů je paní v le-
tech, která bydlí v jednom z bytových domů 
bez výtahu zde v Týnci. V domácnosti žije se 
svým manželem/partnerem, který je bohužel 
následkem nemoci či nehody upoután na lůž-
ko. Je celkem jedno, zda je na lůžku týden či 
několik měsíců. Pro pečující ženu to znamená 
jediné. Z bytu dost možná pěkných pár týdnů 
nevyjde ven, protože manžela sama z nepří-
stupného bytu nedostane. Děti buď nemají, 
nebo bydlí daleko, aby ženu v péči o pána 
vystřídaly. Není zde tedy klient jeden, ale 
rovnou dva. Těmto rodinám pomůžu vyplnit 
příspěvek na péči (finanční podpora od úřa-
du práce). Potom společně najdeme terénní 
službu, která může jezdit za rodinou domů 
a paní vystřídat v péči, ať už se jedná o fyzicky 
náročné úkony (převoz klienta do koupelny), 
nebo je to jedna hodina denně, kdy se může 
paní sebrat a odejít z bytu - nakoupit, zajít si 

ke kadeřnici nebo jen tak bloumat světem. 
Taková spolupráce se povedla u nejedné ro-
diny. U některých jsme navíc žádali o speci-
ální schodolez, který umí klienta dostat snad 
ze všech schodů bez větší námahy. Jinde jsme 
péči prokládali dočasným umístěním klientů 
do zařízení odlehčovacích pobytových služeb. 
Tam to funguje tak, že klient zde může být 
třeba na týden či měsíc, kdy si pečující rodina 
potřebuje odpočinout, vymalovat byt nebo jen 
chce předejít syndromu vyhoření. To je na-
prosto v pořádku, protože na prvním místě je 
vždy pečující, ten musí být v pohodě a plný sil 
a teprve potom ten, o koho je pečováno. To 
nejmenší, co můžete udělat pro takovou sou-
sedku, souseda, babičku, je zajít si s nimi třeba 
popovídat nebo jim zdarma věnovat hodinu 
péče o ležícího partnera. Uděláte tím opravdu 
velkou službu.

 Na závěr bych ráda zmínila, že moje prá-
ce není vyloženě závislá na přístupu vedení 
měst, kde působím, ale rozhodně se mnohem 
příjemněji pracuje, když víte, že za Vámi sta-

rostové stojí. Což platí jak tady v Týnci, tak 
ve všech okolních vesnicích a městech, kde 
působím. Stejně tak dobrovolníci, kteří na-
bízeli svou pomoc v covidové době či teď při 
úpravách prostor pro Ukrajince. Moc mě těší, 
jak se každý den ukazuje, že kolem řeky Sáza-
vy žijí dobří lidé, co rádi nabídnou svůj čas či 
finanční příspěvek, který společně přetvoříme 
v obří pomoc někomu z komunity. A za to 
moc děkuji. Bez Vás by to nešlo. 

pd

Do ukrajinské Vinnytsie dorazila pomoc 
z Podělus!

Chtěli bychom poděkovat všem lidem, 
zvláště obyvatelům Podělus a Týnce nad 
Sázavou, kteří nám dali důvěru a finančně 
podpořili soukromou humanitární zásilku 
pro Ukrajinu. Díky Vám, kteří jste se do akce 
zapojili materiálně i finančně, byla dodávka 
z Podělus naplněna dvěma paletami huma-
nitární pomoci cílené do města Vinnytsia. 
Máme zde osobní kontakty, díky kterým jsme 
mohli pomoc zorganizovat. Většina zásilky 
reagovala na přání nemocnice im. Akademika 
Pirogova a místní domobrany. Jedná se o vý-
znamnou spádovou nemocnici pro nemalou 
část Ukrajiny. S Vaší pomocí jsme sem dodali 
nejen nové čisté prádlo a léky pro pacienty, 
ale také specializovaný zdravotnický mate-
riál, který se používá při ošetřování větších 

zranění. Část jsme zakoupili z prostředků 
Vaší finanční pomoci a část jsme dostali da-
rem. Za to bychom chtěli poděkovat zvláště 
společnosti MZ Liberec a. s., která poskytla 
materiál zdarma, a také společnosti Aspironix 
s. r. o., která nám dodala jedno balení spotřeb-
ního materiálu nad rámec objednávky.

Kromě toho jsme za Vaše peníze dodali 
i drobnou podporu místní domobraně v po-
době výkonných powerbank a speciálních 
bateriových článků do zaměřovačů. Máme již 
ohlasy, že si v přední linii pochvalují přísun 
karimatek, a také se místní obyvatelé rozdělili 
o námi dodanou sůl, které je zde nedostatek.

Ještě jednou chceme poděkovat Vám všem, 
kdo jste nás podpořili. Můžeme Vás ujistit, že 
pomoc měla opravdu smysl.

Liuba Kravchenko a Martina Hrušková

Pomáháme ukrajině
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Po roční covidové pauze jsme věřili, že tento-
krát už o výlet na běžky nepřijdeme.
V roce 2020 jsme to stihli těsně - v únoru ještě 

nebylo o epidemii v našich končinách ani vidu 
ani slechu. V roce 2021 zase nebylo ani řeči 
o tom, že bychom jako velká skupina na celý 
víkend vyjeli někam spolu na chatu.  Stejně to 
mohlo dopadnout i letos, nicméně s dobrou ví-
rou jsme plánovali a nakonec to vyšlo.
Zvolili jsme si stejnou bílou stopu jako v roce 

2019 - tedy okolí Tanvaldu, lépe řečeno Ko-
řenov a ještě přesněji řešeno Martinské údolí 
kousek od polské hranice, hned pod vlakovou 
zastávkou Harrachov. Jelikož jsme měli dvoule-
tou absenci, zájem o běžkování v našem oddíle 
se ukázal velký. Dokonce to vypadá, že nastupu-
je nová silná generace běžkařů, pro něž je samo-
zřejmě motivací také to, že spolu můžou strávit 
několik dnů a nocí mimo domov a dohled rodi-
čů. Ať jsou ale důvody jakékoli, běžky si s sebou 
vzali všichni a v místní turistické chatě se nás 
ve čtvrtek večer ubytovalo 20 - naštěstí jsme 
byli z počátku ubytováni skoro sami.

Na rozdíl od roku 2019, kdy jsme v Kořenově 
chytili úplné „azuro“, letos jsme sluníčko za celé 
3 dny neviděli, jen v menší nebo větší míře pa-
dal sníh a foukal vítr. To ale není nic, za co by se 
člověk měl na horské hřebeny zlobit. První den 
jsme pro rozproudění vyšlapali kopec nad Ko-
řenov, tam jsme nastoupili do stopy a obkrou-
žili okruh cca 10 km po české straně, násled-
ně jsme se rozdělili na větší a menší vytrvalce 
a buď pokračovali ještě v kroužení, nebo se přes 
chatu Jizerka vraceli domů. Kolem řeky Jizery 
vede do Martinského údolí krásná trať, která 
pozvolna a táhle klesá a na konci dne je přímo 
za odměnu se jí doklouzat až dolů. Jelikož jsme 
bydleli přesně na jejím konci, doklouzali jsme 
se ten den krásně až pár metrů před naši chatu.
Druhý den jsme vyrazili do Polska. Hned ráno 

jsme museli pomocí vleku zdolat přilehlou sjez-
dovku, což bylo (nejen) pro začínající běžkaře 
trochu obtížné, pak následoval boj hlubokým 
sněhem a závějemi a nakonec jsme nastoupili 
hned za polskou hranicí stopu a vyrazili smě-
rem Jakuszyce a pak chatu Orle. Odpoledne 

jsme se dokázali opět napojit na krásný sjezd 
kolem Jizery, který byl nově upravený a krásně 
umrzlý, takže sobotní den jsme zakončili ještě 
krásnějším sjezdem až k našim dveřím.
V noci na neděli vydatně sněžilo a ani ráno 

chumelení nepolevilo. Jelikož jsme hned po po-
ledni měli naplánovaný odjezd a vzhledem 
k tomu, že hned u chaty byl cvičný ovál, věno-
vali jsme nedělní dopoledne tréninku, ač možná 
trochu bizarnímu (závod v podlézání na běž-
kách, běh s jednou lyží a nezbytná koulovačka 
v čerstvém prašanu). Dopoledne nám tak rychle 
uteklo a co nevidět jsme se museli vydat na vlak 
do Tanvaldu, pak do Prahy a do Týnce.

za oddíl TYSAN, Mára

V březnu (25.) náš oddíl Světlušek vyrazil 
autobusem a vlakem na dvoudenní výpravu 
do Vlašimi. Když jsme dorazily na nádraží 
ve Vlašimi, šly jsme do našeho ubytování v pa-
raZOO (tedy stanice pro zraněná nebo posti-
žená zvířátka).  V sobotu jsme se vypravily 
na celodenní pěší výlet na Velký Blaník. Když 
jsme dorazily do Louňovic pod Blaníkem, na-
pojily jsme se na naučnou stezku “S rytířem 
na Blaník“, na které jsme plnily různé úkoly. 
Rozhledna na hoře Blaník má 106 schodů. 
Byl odtamtud krásný výhled. Cesta tam i zpět 
byla dlouhá 23 kilometrů.
Po večeři jsme šly unavené spát, ale vedoucí 

nás v deset hodin večer probudily na bojovku. 

Vymyslely na nás, že se zavázanýma očima 
půjdeme na neznámé místo. Po sundání šát-
ku jsme měly jít zpět do paraZOO. Pak jsme 
šly už opravdu konečně spát. V neděli jsme se 
mohly podívat na spoustu různých zvířat. Byla 
tam hlavně zvířata z Česka. Všem se nám asi 
nejvíc líbila sova sněžná, černá veverka a kuna.  
Před odjezdem do Týnce nad Sázavou jsme 
měly ještě jeden úkol – hledat podle mapy 6 
papírků se šiframi. Potom jsme už musely po-
spíchat na vlak, který nás odvezl do Benešova 
a z Benešova nás odvezl autobus zpět domů.
Výprava se nám všem moc líbila a už se těší-

me na další!
Světlušky oddílu TYSAN

Předchozí 2 roky nás (nejen) jako skau-
ty mrzelo, že nemůžeme chodit po koledě 
a vykoledovat vajíčka a jiné dobroty. V roce 
2020 jsme proto vymysleli pár velikonočních 
místeček kolem Týnce, kde jsme se mohli po-
tkávat alespoň pomyslně a každý v jiném čase 
přinést a na místě nechat své kraslice a jiné 
výzdoby. Dodali jsme si tak alespoň pocit, že 
spolu trávíme čas. Obdobně jsme se zařídili 
i minulý rok, když nás opět pandemie v obdo-
bí Velikonoc svírala. V Týnci a blízkém okolí 
jsme na jedno odpoledne založili hnízdečka 
s malovanými vajíčky a každý mohl chodit 
od hnízdečka k hnízdečku – hledat a vymě-
ňovat za vlastní kraslice. Jelikož se nám tento 
nápad líbí, rozhodli jsme s pokračovat i letos, 
i když koleda je už dovolena. Možná tak za-
kládáme trochu tradici.

Každopádně i letos na Velikonoční pondělí 
jsme společnými silami našich skautských ro-
din připravili celkem 13 hnízd s malovanými 
vajíčky (někde i pomlázkami) v Týnci a skr-
ze naši radnici pozvali i veřejnost, ať si udělá 
pěknou vycházku a pohledá, co kde zajíček 
ukryl. Účast nás příjemně překvapila, do hle-
dání se pustilo skoro 30 rodin nebo skupinek 
(někdy i samostatných lovců) a většina z nich 
obešla skoro všechna hnízda. My doufáme, 
že se všem líbilo a těšíme se určitě zase další 
Velikonoce.

Za oddíl TYSAN, Mára

Po dvou letech opět na běžkách

Světlušky na blaníku 

Velikonoční hon na skautského zajíčka

Sledujte nás na facebooku: 3. smíšený skautský oddíl TYSAN
nebo navštěvujte naši stránku: tysan.skauting.cz

náš oddíl toho dělá mnohem víc! Chcete vědět co?
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Zájmový spolek s názvem Myslivecký spolek 
Háj Pecerady, IČ: 49828266, se sídlem Pecera-
dy 83, 257 41 Týnec nad Sázavou, je spolkem 
s více jak padesátiletou tradicí a po celou tuto 
dobu je uživatelem honitby Pecerady o výměře 
cca 1100 ha. Spolek má aktuálně 29 členů.

Hlavní náplní spolku je zejména myslivost, 
myslivecké hospodaření, ochrana přírody 
a přírodních podmínek zvěře, dozorová čin-
nost v honitbě. Myslivost lze dále definovat 
jako soubor činností prováděných v přírodě 
ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti eko-
systému a spolkovou činnost směřující k udr-
žení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků 
jako součásti českého národního kulturního 
dědictví. K utužování spolkové a myslivecké 
činnosti spolek využívá mysliveckou chatu, 
která byla zrekonstruována vlastními silami 
spolku za významné finanční pomoci města 
Týnec nad Sázavou. 

Výběr z aktivit, které jsou každoroční nápl-
ní spolku:
• chov zvěře
•  dozorová činnost v honitbě 
•  lov chovatelsky nevhodných, přemnožených, 

nemocných nebo nežádoucích jedinců dru-

hů zvěře a usmrcování 
živočichů vyžadujících 
regulaci (nepůvodních 
druhů živočichů)

•  předcházení škodám 
způsobených zvěří 
na zemědělských plo-
dinách – např. noční 
služby u čerstvě zase-
tých polí

•  nákup krmiv a léčiv pro zvěř 
• přikrmování zvěře v době nouze
• medikace zvěře
•  nákup drobné zvěře, její chov a začleňování 

do ekosystému
•  brigádnická činnost (např. likvidace a svoz 

odpadu z černých skládek v honitbě, výpo-
moc v lesním a zemědělském hospodářství, 
aktivní pomoc při realizaci akcí„Čistá řeka 
Sázava“ a „Ukliďme Česko“)

•  každoroční účast na cvičných kulových nebo 
brokových střelbách z důvodu bezpečného 
zacházení se zbraní

• pořádání mysliveckého plesu
•  pořádání zájezdů na výstavy týkající se 

ochrany přírody a myslivosti        

Všichni členové spolku se na výše uvedených 
aktivitách podílejí, neboť každý člen spolku je 
povinen pro řádný chod honitby odpracovat 
50 brigádnických hodin ročně (tj. celkem cca 
1500 hod/rok).

Činnost spolku je přínosem pro město Týnec 
nad Sázavou i obec Bukovany, neboť v honitbě 
je prováděn dozor i brigádnická činnost, a to 
i na pozemcích v jejich vlastnictví.   

Myslivecký spolek Pecerady by závěrem rád 
vyzdvihl bezproblémovou spolupráci s měs-
tem Týnec nad Sázavou i s obcí Bukovany 
ve věcech týkajících se myslivosti a ochrany 
přírody a váží si každé podpory pro řádný 
chod spolku, kterou v této nelehké době ob-
drží.   

Martin Hruška

Myslivecký spolek Háj Pecerady se v rám-
ci své činnosti mimo jiné již druhým rokem 
podílí na monitoringu úhynů zvěře při sráž-
kách hlavně s automobily. Tento monitoring 
zaštiťuje Centrum dopravního výzkumu, v. v. 
i. Brno. Částí honitby totiž prochází vysoce 
frekventovaná silnice Týnec nad Sázavou – 

Benešov, kde každoročně uhyne pod koly au-
tomobilů mnoho kusů převážně srnčí zvěře. 
Právě pravděpodobně z tohoto důvodu byl 
náš spolek do monitoringu zahrnut.  
V minulém roce byl prováděn monitoring 

pouze hlášením sražené zvěře na výše zmi-
ňované části komunikace, a to od hřbitova 

v Týnci až cca 300 m za konec obce Bukova-
ny směrem na Benešov. V tomto úseku bylo 
za rok 2021 sraženo cca 20 kusů převážně 
srnčí zvěře. Jelikož je toto číslo neúměrně vy-
soké, je snahou spolku počet sražených kusů 
snížit. Proto bude tento úsek komunikace 
v jarním období roku 2022 nejen monitoro-
ván, ale v úseku od hřbitova v Týnci po první 
odbočku do Bukovan byly po obou stranách 
silnice vybranými členy spolku instalovány 
i pachové ohradníky. Pachový ohradník patří 
mezi tzv. zradidla, jde o metodu odpuzování 
divoké zvěře od určitého místa nebo oblasti 
pomocí speciální pěny či jiného nosiče napuš-
těného pachem predátora (nejčastěji člověka, 
medvěda, rysa nebo vlka) apod. 
Cílem tohoto projektu je ověřit, na kolik pa-

chový ohradník snižuje počty střetů se zvěří. 
Z tohoto důvodu nebyl ohradník instalován 
po celé délce monitorovaného úseku, ale jen 
v jeho části. Další část úseku bude sloužit jako 
kontrola, díky které bude možné účinek pa-
chových ohradníků odhadnout. 
Monitoring bude tedy prováděn v celém 

úseku jako loni (s pachovými ohradníky 
i bez nich) a potrvá 14 týdnů od instalace. 
Instalace pachových ohradníků proběhla dne  
18. 3. 2022. Výsledky monitoringu Mysli-
vecký spolek Pecerady předává Centru do-
pravního výzkumu, v. v. i., který shromažďuje 
výstupy z monitoringu vybraných úseků ko-
munikací po celé republice. 
Celkový výstup monitoringu za sledova-

né jarní období roku 2022 bude k dispozici 

po vyhodnocení Centrem dopravního výzku-
mu, v. v. i., a to do konce roku 2022. Sami jsme 
zvědavi, jaký účinek pachové ohradníky mají. 
Můžeme Vás po obdržení dat s celkovými 

výsledky monitoringu seznámit.  
Petr Korbel, Martin Hruška    

Monitoring zvěře

Myslivecký spolek háj Pecerady
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Řeka Sázava a její okolí jsou připraveny 
na letošní turistickou sezonu. Postarali se o to 
dobrovolníci, kteří od pátku do neděle sesbí-
rali kolem známého vodního toku mezi Ká-
covem a Pikovicemi podle odhadu 15 tun od-
padků. Do tradičního jarního úklidu, který se 
uskutečnil pod hlavičkou Čistá řeka Sázava už 
posedmnácté, se zapojilo přes 600 lidí. Kdo to 
nestihl, nemusí litovat. Stačí se řídit mottem 
projektu, kterým je „Tři dny v roce nestačí“, 
a při procházkách či výletech krajinou, a to 
nejen kolem řeky Sázavy, sbírat vše, co tam 
nepatří. Příroda nám za to bude vděčna.

„Jsme rádi, že koronavirová pandemie nevza-
la dobrovolníkům chuť přírodě pomáhat a že 
se k nám vrátili. Mnozí z nich chodili uklízet 

sami, neorganizovaně, i v uplynulých dvou le-
tech, kdy náš život omezovala epidemiologická 
vládní opatření. Letos jsme akci mohli uspořádat 
opět v podobě, na kterou jsou její skalní příznivci 
zvyklí. Navíc se tu objevila spousta nových tváří. 
Ceníme si toho o to víc, že počasí letos bylo oprav-
du aprílové – zažili jsme sluníčko, mráz, ale 
i studený vítr, déšť a sníh. Všem, kteří se akce zú-
častnili, proto patří naše velké poděkování,“ řekla 
ředitelka pořádající Posázaví o. p. s. Bohunka 
Zemanová.  

Od prvního ročníku se projektu účastní 
Petr Lunga, ředitel Základní školy Divišov. 
S partou žáků 7. až 9. třídy letos z lodí uklízel 
hladinu řeky mezi Kácovem a Českým Štern-
berkem. „To, že projekt bez přestávky pokračuje 
takovou dobu, je na množství odpadků znát – 
nepořádku určitě ubylo. Za ty roky se také zlepšilo 
chování lidí kolem řeky,“ pochvaloval si. Žáky 
prý k účasti na úklidu přemlouvat nemusí, 
naopak, zájemců je víc než kapacita daného 
úseku. Potvrdil to i deváťák František Černý, 
který se do úklidu zapojil poprvé. „Chtěl jsem 
pomoct aspoň trochu přírodě, nebaví mě, když vi-
dím odpadky kolem cest,“ zdůvodnil.

„Rodinu“ dobrovolníků letos rozšířili také 
skauti ze Střediska Radobýl Litoměřice. „Ka-
ždý rok jezdíme na vodu, tak jsme si řekli, že 

jednou to taky té řece musíme vrátit… Podobné 
ekologické akce sami pořádáme, ale ne na vodě. 
Uklízíme každoročně Radobýl, což je vrch nad 
Litoměřicemi, podle kterého se jmenuje naše stře-
disko,“ řekl zástupce skautů Jiří Vocásek. Pře-
kvapilo ho, že je kolem Sázavy poměrně čisto 

Chtějí obce v Posázaví in-
vestovat do infrastruktury pro 
cyklistickou dopravu, do ma-
teřských a základních škol či 
sociálních služeb, do revita-
lizace veřejných prostranství 

či kulturních památek nebo do rekonstrukce 
a vybavení knihoven? O těchto a dalších té-
matech akčních plánů na období do roku 
2027 diskutovala třicítka zástupců obcí a měst 
ze správního území Místní akční skupiny 
(MAS) Posázaví na Shromáždění starostů 
v Benešově.

„Bavili jsme se o tom, co bychom chtěli podpořit 
v následujících letech v rámci připravovaných 
operačních programů financovaných z evropských 
peněz. Starostové se musí dohodnout, která té-
mata jsou pro ně nejzásadnější. Je zároveň tře-
ba, aby k nim připravili dostatek projektů, a to 
až do fáze vydaného stavebního povolení, aby se 
mohly všechny alokované finance smysluplně vy-
užít,“ řekl Václav Pošmurný, odborný konzul-
tant Posázaví o. p. s., která koordinuje činnost 
MAS Posázaví. Aby se žadatelé vyvarovali  
případných pochybení, doporučuje všem pro-
jekty předem konzultovat s manažery Posázaví 
o. p. s.

Jeden z takových projektů, který už je prak-
ticky připraven ucházet se o dotace, na setkání 

představila starostka Senohrab Jana Svašková. 
Jedná se o stavbu nového zázemí pro seno-
hrabské dobrovolné hasiče ( JPO II). Tato po-
loprofesionální jednotka o 18 členech, držící 
stálou pohotovost, zasahuje zejména u doprav-
ních nehod na dálnici D1, silnici I/3 a na že-
leznici. Loni zaznamenala 147 výjezdů, z toho 
bylo 77 nehod a 23 požárů. V minulých letech 
už obec koupila této jednotce speciálně upra-
vený Ford Tranzit a přispěla na nákup cisterny 
Tatra 815. Prostory v centru obce, v nichž jed-
notka v současnosti sídlí, jsou ale nevyhovující. 
„Nová hasičárna v blízkosti silnice I/3, kde obec 
koupila pozemek, by jí moc pomohla,“ dodala 
starostka. Náklady na stavbu se odhadují na  
35 milionů korun včetně DPH.

Podobný projekt s obdobnými náklady při-
pravuje také Jílové u Prahy. Starosta Pavel 
Pešek uvedl, že projekt nové zbrojnice pro 
dobrovolné hasiče (v tomto případě JPO 
III) připravují zhruba pět let a v současnosti 
žádají o stavební povolení. Nové zázemí by 
mělo vzniknout v sousedství profesionální-
ho záchranného sboru, kde město už koupi-
lo pozemky. Na stavbu hasičské zbrojnice by 
Jílovští, stejně jako Senohrabští, mohli získat 
dotaci z Integrovaného regionálního operač-
ního programu (IROP).

Kromě IROPu připravuje MAS Posázaví 
pro programové období 2021 – 2027 také akč-
ní plán Zaměstnanost, na nějž je alokováno 20 
milionů korun. Uvedený akční plán předpo-
kládá pokračování nynějšího projektu terénní 
sociální práce, který v Posázaví realizuje sva-
zek obcí CHOPOS, RUAH o. p. s. a město 
Jílové u Prahy. Další evropské finanční pro-
středky by do regionu měly přitéct v rámci 
Programu rozvoje venkova (PRV) a Operač-
ního programu Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost (OP TAK). V rámci 
všech operačních programů by ve zmíněném 
období do roku 2027 mělo do regionu pro-
střednictvím MAS Posázaví přitéct kolem 
160 milionů korun.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o. p .s.

Posázavská města a obce rozhodují o investičních prioritách 
do roku 2027

dobrovolníci o víkendu sesbírali kolem řeky Sázavy  
15 tun odpadků
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Tradiční akce s názvem Čistá řeka Sázava 
se po dlouhém čekání vrátila stejně jako další 
události do běžného režimu. Sbor dobrovol-
ných hasičů z Pecerad znovu u této akce ne-
mohl chybět a do úklidu se zapojil v sobotu  
9. dubna v rámci své již obvyklé oblasti Zbo-
řený Kostelec - Týnec nad Sázavou. V rámci 

čistění proběhlo i pravidelné školení na člunu 
a kánoi. Počasí letos bylo skutečně aprílové, 
ale proměnlivost přírody dobrovolníky neza-
stavila. Hasiči z Pecerad ve spolupráci s další-
mi nadšenými dobrovolníky nasbírali přibliž-
ně dvě káry odpadků, které k malebnému kraji 
podél řeky Sázavy jednoznačně nepatří.  

Děkujeme Posázaví o. p. s. za vytvořené zá-
zemí pro úklid a všem zúčastněným členům 
za pomoc. 

Jitka Žabová, SDH PECERADY

Sbor dobrovolných hasičů Pecerady a Čistá řeka Sázava 2022

– loni splouvali Bílinu, kde bylo nepořádku 
výrazně víc. Podobnou zkušenost z úklidu měl 
i Libor Gut z benešovského horolezeckého 
oddílu, který s litoměřickými skauty spolu-
pracuje a pozval je k úklidu Sázavy. „Řekl jsem 
si, že když celý jeden úklidový úsek zaplníme lid-
mi, se kterými se známe, že by to třeba mohla být 
pěkná přátelská akce, což se povedlo,“ uvedl Li-
bor Gut. Sázava podle něj není benešovským 
horolezcům neznámá, rádi zdolávají skály nad 
řekou v Poříčí nad Sázavou, Kácově, Zboře-
ném Kostelci nebo Ledečku.

Poslední dva ročníky projektu ovlivnila ko-

ronavirová pandemie – původně třídenní 
hromadná akce se proměnila na individuál-
ní 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 pro zajímavost: cel-
kové množství odpadků sesbíraných v šest-
náctileté 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.

Osmnáctý ročník projektu Čistá řeka Sázava 
se uskuteční od 14. do 16. dubna 2023.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o. p. s.



březen / duben  2022týnecké listy

20 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Tak to byl přesně cíl bojové výpravy dětí 
a mládeže z oddílů odboru sportu pro všech-
ny TJ Týnec nad Sázavou, který se konal  
15. 4. 2022. První skupina obránců hradu 
vyrazila od ZŠ v sídlišti v 10:00 hodin. Ces-
tou ukládala velikonoční vajíčka s úkoly pro 
druhou skupinu, kterou tvořili dobyvatelé. 
Úkoly ale plnila i skupina obránců. Nejatrak-
tivnějším úkolem byla výroba praků a munice 
- kuliček z papírků. Obojí dobře poslouži-
lo jak obráncům, tak i dobyvatelům při boji 
o hrad. Po boji se ze 40 obránců i dobyvatelů 
opět stali dobří kamarádi.  V podhradí u láv-
ky společně našli poklad, buřty, které si opekli 
k obědu. Před odchodem domů ještě děvčata 
z oddílu tanečního aerobiku Čiperek, ukáza-
la, co umí a vylákala ke společnému cvičení 
většinu účastníků.  

Zpět do Týnce jsme šli klidnou cestou po-
dél řeky. Výprava se vydařila, zvládly ji i malé 
děti, které šly společně s rodiči. Počasí bylo 

tak akorát, nevadil ani krátký déšť, před kte-
rým se děti schovaly pod lávku.  V cíli u ZŠ 
jsme byli v cca 15:30 hodin.  Pro spokojenost 
a na přání dětí budeme možná podobnou vý-
pravu v budoucnu opět pořádat. 

Výprava byla sice zábavná, ale hlavním 
úkolem byl sběr věcí, které do lesa nepatří.  
Na přibližně tříkilometrové trase a přímo 
na hradě jsme nasbírali celkem jeden plný py-
tel odpadků.  Za odměnu děti dostaly drob-
nosti, které darovalo město. Na „dračku“ šly 
hlavně píšťalky a jejich rozdání před odcho-

dem z tábořiště byl velký omyl, pískaly skvěle!  
Věra Junová

Úklid a dobytí hradu zbořený Kostelec

děti z odboru sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z. s. 
uklízely i letos 

5. dubna jsme místo cvičení šli s dětmi uklízet 
námi zamluvenou lokalitu. Od města jsme „na-
fasovali“ pytle a rukavice na úklid, trička a také 
drobné ceny za úklid. Naší lokalitou byl Kar-
kulčin háj, a to hlavně proto, že tam s dětmi ob-
čas využíváme nainstalované cvičební prvky. Už 
cestou od školního hřiště ke garážím jsme měli 
co dělat, abychom si z louky neodnesli na bo-
tách psí exkrementy, kterých tam je nespočet. To 
jsme ještě netušili, co nás čeká v hájku, v prosto-
ru za garážemi. Jejich uživatelé si tam odkládají 
nepotřebné „poklady“, například ojeté pneuma-
tiky, kanystry s olejem, koberce z aut, rozlámané 
přepravky, nárazníky a další plastové části aut, 
promaštěné hadry, plechovky a láhve od olejů 
a chemikálií, ale i obaly od nejrůznějších nápo-

jů a mnoho dalších nepotřebných věcí, které už 
neslouží a v garážích překáží. Takovou „sklád-
ku“ jsme opravdu nečekali a nestačili se divit, 
jak si uživatelé „krášlí“ své okolí.  Jak to mají asi 
doma? Pneumatiky jsme sice odnést nezvládli, 
přesto děti nacpaly dva plné pytle tím, co mož-
ná vyhodili zrovna jejich tátové.  

Věra Junová
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Jarní workoutová výzva

Workoutové hřiště na Farském kopci hostilo 
v pátek 22. 4. 2022 mistry ČR 2019 ve stree-
tworkoutu Jana Holince a Petra Lešáka. Oba 
předvedli divákům skoro nadpřirozené výkony 
na venkovních hrazdách, bradlech a kruzích. 

Cviky vypadaly v jejich podání lehce a jedno-
duše. Dále představili jednotlivé prvky wor-
koutového hřiště a jak se na nich může cvičit. 
Na závěr vyhlásili soutěže ve visu na hrazdě, vý-
drži na bradlech a v počtech kliků a dipů. Byla 
to velká inspirace a věříme, že hřiště bude všem 
sportovcům dobře sloužit. 

Alena Pivoňková, projektové řízení

Rybáři vodě
Duben je měsícem, kdy se příroda probouzí 

a začíná vše kvést a vytvářet krásu jara. Tak jsme 
se i my s dětmi z rybářského kroužku rozhodli, 
že přírodě pomůžeme zbavit se nějakého ne-
chtěného odpadu, který zanechal člověk kolem 
vody. Vybrali jsme si k úklidu pravý břeh řeky 
Sázavy v Týnci nad Sázavou v úseku nad bro-
deckým jezem. Za „aprílového“ počasí, kdy se 
střídalo slunečné počasí, déšť i sněhové přeháň-

ky, se nám podařilo sesbírat 5 pytlů drobných 
odpadků, kancelářskou židli a další drobnos-
ti, které k řece rozhodně nepatří. Za podpo-
ry MŠMT, Středočeského rybářského svazu 
a místní organizace Českého rybářského svazu 
Týnec nad Sázavou jsme si den příjemně užili 
a přírodě ulevili.

Petrův zdar Přemysl Černušák
vedoucí mládeže MO ČRS Týnec nad Sázavo

S úklidem pomáhali i myslivci

Poděkování a blahopřání uveřejňujeme zdaRMa

Své příspěvky můžete zasílat na:          radnice@mestotynec.cz
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Tolik očekávané rozvolnění a zrušení omezení 
dalo zelenou pořadatelům kulturních akcí i sa-
motným návštěvníkům. I v Týnci nad Sázavou 
se opět otevřely dveře sálu kulturního centra.

První březnovou akcí byla kinokavárna. Pří-
jemné spojení večerního posezení se sklenkou 

vína a sledování filmové komedie Deníček 
moderního fotra přilákalo zhruba padesát ná-
vštěvníků. Kinokavárna probíhá jednou měsíčně 
v sobotu večer a nabízí převážně filmy z české 
produkce. Třetí květnovou neděli, na Den rodin, 
zajisté potěšíme i menší diváky skvělým animo-
vaným filmem Myši patří do nebe. Od června 
pak kinokavárnu nahradí oblíbené letní kino 
v zahradě kulturního centra.

Kromě filmových zážitků jsme nabídli pro-
gram i milovníkům tance a hudby. Zatančit si 
mohli jednotlivci i páry, začátečníci i pokročilí, 
zkrátka všichni, jejichž taneční střevíce a lakýrky 
už doma dlouho zahálely. Kapela Xband v rámci 
vystoupení zahrála známé české melodie i svě-
tové hity v rytmu tanců klasických i oblíbených 
latinskoamerických. Účast na úvodní tančírně 
byla sice menší, ale věříme, že tanečních párů 
bude postupně přibývat. 

Nedělní odpoledne 20. března patřilo již 
tradiční Josefské dechovce. V sále kulturního 
centra se sešlo více než padesát hostů a taneč-
ní parket byl po celou dobu téměř zaplněn. 
Kapela Týnečanka hrála jako vždy výtečně, 

během čtyřhodinového vystoupení zazněly ty 
nejznámější lidové písně i šlágry ze 60. a 70. let  
20. století. Na oblíbenou dechovku se můžete 
těšit také v červnu, kdy na každoroční přehlídce 
vystoupí opět domácí Týnečanka a hostem bude 
dechová kapela Vranovanka. V září pak bude 
v sále kulturního centra Václavská dechovka. 

kct

Sál kulturního centra Týnec opět ožívá
Kultura

Od 2. 4. do 7. 4. 2022 se 44 členů Spolku 
zdravotně postižených a seniorů Týnec nad 
Sázavou zúčastnilo relaxačního pobytu v Ho-
telu MAS v Sezimově Ústí. Vše, tzn. ubyto-
vání, stravování i procedury, se odehrávalo 
v jednom hotelu, což bylo příjemné. Dvou-
lůžkové pokoje byly hezky zařízené, stravová-
ní ve velké restauraci formou švédských stolů 
3x denně, takže každý si mohl vybrat podle 
své chuti. V průběhu pobytu jsme měli roze-
psané různé procedury, např. relaxační masáž 
se zábalem, přístrojovou masáž chodidel, 
magneto-terapii, regenerační kyslíkovou tera-
pii a vstup do bazénu byl neomezený. 

V době volna se někteří také vydali na KOZÍ 
HRÁDEK, zříceninu poblíž Sezimova Ústí, 
která je spjata s osobou mistra Jana Husa, kte-

rý zde působil po svém odchodu z Prahy.
Ti méně zdatní se prošli kolem hote-

lu, a když bylo hezky slunečno, posedě-
li už i na lavičkách v parku, nebo zašli 
do cukrárny na kávu s dortíkem.

Někteří z nás se také zúčastnili ně-
kolika výletů. V ceně pobytu byl výlet 
do Tábora, kde byla komentovaná pro-
hlídka městem zakončena na Žižko-
vě náměstí, a návštěva poutního místa 
Klokoty s kostelem Nanebevzetí panny 
Marie. Dále si někteří přikoupili nabíze-
né fakultativní výlety. Do kláštera Želiv 

s večerní prohlídkou a posezením v míst-
ním pivovaru i ochutnávkou 3 druhů piva 
a návštěva zámku Kratochvíle se zastavením 
ve vesničce Holašovice ve stylu selského ba-
roka, která je zapsaná na seznamu pamá-
tek UNESCO.

Konaly se také dva taneční večery, při 
kterých hrála hudební skupina KLÁVE-
SY BAND.

Někteří účastníci si jen společně za-
zpívali, ale někteří se pohybovali na par-
ketě tak, že by jim nikdo nehádal jejich 
skutečný věk. Průběh závěrečného ta-
nečního večera byl zpestřen losováním 
tří vyplněných dotazníků spokojenos-
ti o hodnotné ceny. Výhrou byl pobyt 
dle vlastního výběru pro rok 2023, kde 

Hotel MAS přispívá 25%, 50% a 100% ceny 
poukazu. Přestože zúčastnění byli ze 4 míst 
v republice, naše skupina z Týnce nad Sáza-
vou měla štěstí, protože hlavní cenu vyhrála 
naše členka Mirka Mikolášová.

A nastal den odjezdu. Po snídani jsme na-
ložili kufry a autobus zamířil směr Týnec nad 
Sázavou. Nám zbyly jen vzpomínky na pří-
jemně prožité minulé dny.

Díky všem z našeho spolku, kteří se podíleli 
na klidném průběhu této akce, a dopravě au-
tobusem tam i zpět, kterou zajišťoval pořáda-
jící hotel MAS.

Přejme si, ať další akce, které máme napláno-
vané, se vydaří. Sledujte vývěsní skříňky proti 
LIDLU a OD Hruška, kde se dozvíte více. 

Jiřina Kafková

Relaxační pobyt členů SzP a seniorů Týnec nad Sázavou  
v Sezimově Ústí
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Aprílovou vernisáž výstavy NeJistoty jisté 
NeDoby MgA. Matěje Zámečníka v galerii 
Městského muzea zahájila „netradiční“ fanfára 
na trubku, které se ujal otec umělce, pan Josef 
Zámečník. Po úvodních větách místostaros-
ty Petra Znamenáčka a kastelánky Martiny 
Hruškové se slova chopil sám Matěj Zámečník. 
Hudbou a zpěvem provázel zahájení výstavy 
vážený host – písničkář Vladimír Merta. 
Bylo připraveno i občerstvení, a tak se účast-

níci mohli posilnit a zhlédnout i další souběž-

né výstavy, kterými jsou Viktoriánská doba 
a její móda a Týnecká kamenina, jak ji vidím 
dnes!

městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou

Období Velikonoc je krásná doba, spojená 
s mnoha tradicemi a podpořená nadcházejí-
cím jarem, a proto věřím, že „dílnička“ pro děti 
se zdobením kraslic voskem či pletením po-
mlázek jim přinesla mnoho pěkných zážitků.
Kdo neměl potřebu vytvářet „umění“ ruč-

ně, mohl navštívit stánky, které jistě přispěly 
k pohodové atmosféře.  Byla zde také možnost 
zúčastnit se hlasování v soutěži o netradiční 
kraslici. Vybírat mohli návštěvníci z 12 ode-
vzdaných kraslic, které přinesli sami návštěv-
níci. Oceněné byly 3 kraslice s největším po-
čtem hlasů a vítězové obdrželi dárkové balíčky. 
O občerstvení se postaral stánek Krišnův dvůr, 

který nabízel jak sladké, tak i slané pohoštění. 
A mlsné jazýčky dětí si ve stáncích také určitě 
našly to, co mají rády. 

Martina Hrušková,  
kastelánka městského muzea

Vernisáž v muzeu

Velikonoce na hradě

hrad a muzeum
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Otevřená výzva umělcům i amatérům: MuzeuM, PROSTOR PRO Mě!
Městské muzeum Týnec nad Sázavou vyzývá umělce a umělkyně, amatéry či profesionály k účasti na výstavě Muzeum, prostor pro mě! 
Výstava bude prezentovat nejzajímavější místní tvorbu bez ohledu na materiál, námět či vzdělání autorů. 
Přihlásit se může každý v jakékoli věkové kategorii, kdo má vazbu na Týnecko a věnuje se umění či designu. 
Je možné přihlásit: malby, kresby, grafiky, fotografie, sochy, plastiky, koláže, 3D objekty, řemeslné či rukodělné výrobky a jakákoli jiná díla.

Termín pro podání přihlášky: do 31. 5. 2022 
Forma podání přihlášky: 
• e-mailem: muzeum@kctynec.cz
• osobně: Turistické informační centrum Týnec, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
• poštou: Kulturní centrum Týnec, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

Přihlášky budou posouzeny a bude učiněn výběr, z kterého bude sestavena výstava. Ta se uskuteční  
od 1. 9. do 31. 10. 2022. Vybraní umělci/designéři budou kontaktováni a bude s nimi domluven další po-
stup. Pořadatel má právo vybrat pouze některé umělce, tedy podáním přihlášky nevzniká pořadateli žádná 
povinnost díla vystavit.
Muzeum bude poskytovat:
• výstavní prostor
• pomoc s instalací
• přípravu vernisáže včetně její fotodokumentace
• propagaci výstavy (web, FB, IG, plakáty)

Cílem projektu je výstava děl místních profesionálních i amatérských umělců / designérů / tvůrců napříč obory 
a zaměřením, jimž bude umožněno prezentovat svou tvorbu v Městském muzeu Týnec nad Sázavou.
Přihlášku si můžete vyzvednout v Městském muzeu či Turistickém informačním centru, nebo stáhnout na 
www.hradtynec.cz/muzeum-pro-me.
K přihlášce připojte své portfolio, případně fotografie ve formátu *.jpg s informacemi o rozměru díla a použité technice.

Martina Hrušková

Maluješ? Kreslíš? Fotíš? Vyrábíš? Tvoříš? PřIhlaS Se!
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MgA. Matěj Zámečník

od 1. 4. 2022

NeJistoty
jisté NeDoby
Výstava obrazů a soch

do 29. 5. 2022
Městské muzeum Týnec nad Sázavou
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Osadní výbor v Peceradech společně s fir-
mou HELI CZECH připravují na 19. 6. 
2022 vyhlídkové lety nad Pecerady, Týncem 
a dalšími lokalitami. Již v loňském roce měla 

tato akce značný ohlas, takže v letošním roce 
chceme tuto akci zopakovat. Heliport bude 
u rybníku Babiňák a po jednáních s pořádající 
firmou by přiletěly dva vrtulníky. Jeden je pro 
4 cestující a ve druhém si zájemce bude moci 
na vlastní kůži zkusit manipulaci s kniplem, 
pedály, ale zejména s kolektivním řízením (tzv. 
kolektivem), ovládajícím rotor i vyrovnávací 
vrtulku. Předběžně počítáme s 10 vyhlídko-
vými lety. Let druhým vrtulníkem bude spíše 
bonbonkem pro odvážné. Ceny letů se budou 
vzhledem k současné situaci odvíjet od počtu 
zájemců. A také musíme počítat s počasím, 
protože i to může „hodit vidle“ do našich 
snah. I tak si Vás dovolujeme předběžně po-
zvat a upřesňující informace budou zveřejněny 
na letácích a mobilním vysílání MěÚ.

Za OV Pecerady Tomáš Jirásek

Členky JSDH Krusičany a pár místních 
maminek uspořádalo pro děti v Krusičanech 
26. března malé maškarní odpoledne. Od 14 
hodin začali do klubovny JSDH Krusičany 
přicházet princezny, hokejisté, zdravotní sest-
řičky, čertíci – celkem asi 30 dětí v zajímavých 
převlecích. Lákadlem bylo nejen občerstvení, 

ale i pěkné ceny v tombole a hlavně i taneční 
lekce od Máry Müllera, který děti naučil pa-
rádní taneční sestavu. Součástí maškarního 
reje byly také malé soutěže o sladké odměny 
a diskotéka na přání. Děti vypadaly nadšeně 
a domů se jim vůbec nechtělo.

Alena Pivoňková

Motýlek se ve středu dopoledne obvykle 
hemžívá zpívajícími a tančícími dětmi. Vyra-
zili jsme mezi ně i ve středu 23. 2. 2022, aby-
chom si užili vnitřních radovánek, dokud nás 
jaro nevyžene ven. Ale co se děje? To byste ne-
věřili, kdo všechno se do herny Motýlku vejde. 
V ústrety nám běží hasič s hadicí, následován 
čarující čarodějnicí. Mezi hračkami pobíhají 
kočky a nebezpečně vyhlížející tygr a možná 
ještě nebezpečnější obrovská beruška. Batman 

se chystá měřit síly s želvou Ninja. Tancem 
nás učarovává víla Amálka a svým bubnová-
ním pohádková vodnice. Tolik bytostí! Ale ne-
bojte, jsou tu i kuchaři, a dokonce dva! Mám 
radost, že nevidím Spidermana a vytahuji si 
jeho kostým. Jenže Spiderman chce být záro-
veň hasičem. Není se ale čemu divit - v době 
konání akce tu máme havárii zdejší kanalizace 
a potřebujeme hasičskou profesi.  Nenecháme 
si zkazit náladu ani tím, že nám tu nefunguje 

záchod. Maškarní je v plném proudu, tancuje-
me, zpíváme, hrajeme si!

Adéla Richterová

dětské maškarní odpoledne v Krusičanech

Maškarní dopoledne v Motýlku

Okénko do minulosti 

lety nad Týneckem

aneb Věděli jste?
Věděli jste, kdy vyšly první Týnecké listy? Ony to vlastně nebyly Týnecké listy, ale Týnecký zpravodaj, který vydával Závodní klub ROH 

v Týnci nad Sázavou (vznikl sloučením závodních klubů Jawy a Metazu, rudých koutků organizací JZD Cíl Pecerady, Státního rybářství 
a Komunálních služeb Týnec). Zpravodaj měl nahradit zrušené závodní časopisy Směr a Slévač. První číslo vyšlo 27. dubna 1967. Úvodník 

prvního čísla nás informoval, že se jedná o zpravodaj, který bude čtenáře měsíčně informovat o kulturním životě v Týnci nad Sázavou. 
pd
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12.  5.  2022 vystoupí v Městském divadle Na Poště „Duo Absoluto“, 
dvojice Martin Kot (19) a Viktor Stocker (12), držitelé prestižního ocenění 
Zlatý oříšek a řady dalších cen z mezinárodních soutěží (New York, Lon-
dýn, Vídeň, Budapešť atd.). Dvojice představí koncertní akordeon v průře-
zovém programu světovou hudební literaturou. V programu zazní skladby 
nejrůznějších hudebních stylů od barokní hudby přes argentinské tango až 
po soudobou klasickou tvorbu pro akordeon.

Oba mladí akordeonisté navzdory útlému věku patří ve svém oboru k ev-
ropské špičce a mají mnoho společného. Nejenže se upsali hře na akor-
deon, který si sami nezávisle vybrali již v mateřské škole, ale jsou také 
absolutními vítězi ústředního kola Národní soutěže základních umělec-
kých škol a laureáty mezinárodních akordeonových soutěží v tuzemsku 
i v zahraničí (např. USA, Velká Británie, Rakousko, Německo, Chorvat-
sko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko ad.). Oba chlapci dosáhli těchto oje-
dinělých úspěchů nejen díky mimořádnému talentu, ale především díky 
své nezměrné píli a houževnatosti. Martin studuje u profesora Ladislava 
Horáka na Pražské konzervatoři, Viktor je žákem přední české akordeo-
nistky Markéty Laštovičkové na Základní umělecké škole J. V. Stamice 
v Havlíčkově Brodě. 

Navzdory mladému věku mají na svém kontě již řadu celovečerních kon-
certů a vystoupení. Do koncertních sálů vnášejí jedinečnou atmosféru a je-
jich vystoupení se setkávají s nadšením publika. Na své koncerty je již pra-
videlně zve například virtuóz Jaroslav Svěcený, který o Viktoru Stockerovi 
říká: „V tomto věku má v sobě obrovskou muzikalitu. Je to dítě, které v ně-
čem hraje jako dospělý. Má takový zvláštní a krásný způsob sdělení muziky, 
že máte pocit, že hrajete s partnerem, který už s Vámi hraje deset, patnáct 
let. Viktor má talent, který se nedá naučit. Který buď je, anebo není.“ Mar-
tin koncertoval s Václavem Hudečkem, Lubomírem Brabcem a několika 
českými filharmoniemi a kromě společného koncertování v České repub-
lice se Martin chystá v roce 2022 na koncertní turné po Japonsku a svými 
úspěchy si vysloužil i pozvání do proslulé Carnegie Hall v New Yorku. 
Viktor vystoupil na galakoncertu v Senátu ČR, Koncertu naděje, který 
vysílala v červnu 2021 ČT Art, či na Koncertě mladých géniů, který se 
pravidelně koná ve Znojmě pod záštitou Pavla Šporcla. 

Přijďte si poslechnout vycházející hvězdy hudební scény! Lístky můžete 

zakoupit přes goout.cz, nebo v Informačním centru v Benešově. Koncert je 
benefiční a výtěžek jde na podporu dětí se zdravotním postižením, organi-
zátorem je Rytmus Střední Čechy, o. p. s.

Zuzana Klímová Vaňková 

16. dubna 2022 přijel do Týnce nad Sáza-
vou historický vlak tažený parní lokomotivou 
434.2186 přezdívanou „Čtyřkolák“. Více než 
dvouhodinová přestávka byla zpestřena do-
léváním vody do tendru lokomotivy, kterou 
provedli ve spolupráci s posádkou lokomotivy 
místní hasiči. Cestující měli také možnost vyu-
žít pauzu k návštěvě týneckého hradu a muzea. 

Pro milovníky „páry“ a velkých historických 
strojů budou další možnosti projížděk Posáza-
vím nebo prohlídek lokomotivy 8. 5. - z pro-

vozních důvodů se výjimečně jedná o neděli 
– a dále o sobotu 23. 7., 27. 8. a 1. 10. 2022.

Prohlídka určitě stojí za to. Tato parní loko-
motiva byla vyrobena firmou Breitfeld a Da-
něk ve Slaném v roce 1917. Původní lokomo-
tivy rakouské řady 170 byly k ČSD převzaty 
v počtu 306 kusů a označeny jako 434.0. V le-
tech 1924 - 1941 prošly rozsáhlou rekonstruk-
cí a dostaly nové označení 434.2. Na rovině 
dokázaly vézt 1 400 tun těžký vlak rychlostí 58 
km/h. U personálu byly velmi oblíbené a jejich 

profesní éra končila současně s ukončením 
parního provozu.

pd

historický vlak v Týnci nad Sázavou

Mladí držitelé prestižních mezinárodních ocenění se představí 
na koncertě v benešově

Dne 15. května tomu budou 3 roky, co nás opustila naše milovaná 
babička, maminka a prababička, paní Anička Zajícová z Týnce nad 

Sázavou a dne 16. června tomu bude 45 let, co nás opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan František Zajíc z Týnce nad 

Sázavou. Stále vzpomínají dcera Alena, vnučky Šárka s Martinem, 
vnučka Alena s Milanem, pravnučka Aneta s Davidem a pravnoučátka 

Veronika, Matěj a Lukášek.

VzPOMÍnÁMe

Naše milá maminka Marie Povolná 
oslaví 26. května 2022 95 let. 

Stálé zdraví a pohodu 
přejí dcery Ludmila, Martina 

a Lenka s rodinami.

GRaTulaCe
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A to hned dvakrát a na domácím hřišti!
Po třech letech se nám v sobotu 5. břez-

na 2022 podařilo uspořádat ve spolupráci se 
SKASPV turnaj ve florbalu u nás v Týnci.

Proticovidová opatření se rozvolňují, tak 
mohla být tribuna plná diváků, kteří vytvořili 
hráčům vynikající atmosféru.

Nejvíc úspěšné byly naše děti.  Navzdory 
probíhajícím jarním prázdninám jsme sesta-
vili tři týmy. Družstvo starších žáků v podsta-
tě tvořili „naši zlatí hoši z Pardubic“, tým „A“ 
mladších pak naši „stříbrní“. Premiéru na vel-
ké akci si prožil tým „B“ mladších žáků, kteří 
většinou s florbalem teprve začínají a někteří 
z nich vlastně ještě nejsou ani žáci, protože 
nejmladšímu nebylo ani pět roků. 

Osvědčený a soupeři obávaný kapitán star-
ších, Honza Franěk, a jeho tým: Vojta Hruš-
ka, Denis Klein, Kuba Mikita, Kuba Kyncl, 
Matěj Kos, Tonda Franěk, Dan Campodonico 
a vždy spolehlivý Petr Fousek nastříleli soupe-
ři ve čtyřech zápasech 36 gólů. Brankář Petr 
udělal soupeřům radost jen třemi góly. Za-
sloužená zlatá medaile jim zase moc slušela.

Mladší „A“ tým vedl poprvé Ondra Řehák 
a byla to dobrá volba. Za spoluhráče měl 
ostřílené kamarády Matouše Otawu, Davi-
da Jetýlka, Kubu Jetýlka, Adélu Čechovou, 
Matěje Vydru, Lukáše Tomáška, Nicolase Ji-
rouška. Nově sestavu doplnil šikovný Adam 
Výskot. I jim po všech vyhraných utkáních 
zaslouženě patřilo zlato.

Mladší „B“ tým měl na starosti trpělivý ka-
pitán Dan Výskot. A neměl to jednoduché. 
Jeho družstvo Michal Šturma, Honzík No-
votný, Vanda Novotná, Lukáš Hlavatý, Ella 
Šímová, Lukáš Stožický a nepřehlédnutelní 
Laura Hlavatá, Tereza Stožická a Adam Čech 
zkušenosti teprve sbírají, ale i jim se povedlo 
v každém zápase vstřelit soupeřům alespoň 
jeden gól. Obsadili čtvrté místo, ale diváckou 
podporu měli zaručeně největší. Určitě o sobě 
dají v budoucnu ještě vědět. 

Chtěli bychom závěrem poděkovat správci, 
panu Miloši Vejvodovi, za vstřícnost a za po-
moc při přípravě a organizaci turnaje.    

Irena a Mirek Čechovi

Florbalisté opět zlatí

V pondělí 28. 3. 2022 se v zasedací místnosti 
městského úřadu uskutečnilo slavnostní podě-

kování mladým sportovcům TJ Týnec nad Sá-
zavou za sportovní reprezentaci města Týnec 
nad Sázavou. Za vynikající sportovní úspěchy 
na krajských i republikových přeborech byly 
oceněny gymnastky a též florbalisté. Pamětní 
listy úspěšným sportovcům předali starosta 
Martin Kadrnožka a místostarosta Petr Zna-
menáček. „Jsme moc rádi, že tu máme tolik ta-
lentovaných mladých sportovců, a věřím, že svý-
mi zkušenostmi budete pomáhat také začínajícím 
talentům,“ uvedl v úvodní řeči místostarosta.

Důvodem slavnostního poděkování byla 
i skutečnost, že někteří sportovci ukončí 
v školním roce 2021/2022 povinnou školní 

docházku a nebudou se tak moci zúčastňovat 
soutěží v kategorii starší žáci.

pd

Ocenění mladých sportovců

Sport
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             ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY 
                      TJ TÝNEC NAD SÁZAVOU, z. s.  pořádá 
 

    v neděli 15. 5. 2022 
   v areálu ZŠ Komenského 

ROOLYMPIÁDU 

tj. RODINNOU OLYMPIÁDU 
  V ATLETICKÝCH DISCIPLÍNÁCH PRO RODIČE A DĚTI 

 

Přihlášky na místě od 14:00 – 14:45 hod  
nebo od 9. - 14. 5. 2022 pošlete jméno, příjmení + rok narození dítěte na adresu verajunov@gmail.com 

Startovné na místě závodů 30,- Kč za soutěžící dítě 
Zahájení závodů v 15:00 hodin 

 
   Kategorie:       I. rok nar. 2019 a mladší /batolata II. rok narození 2018         III. rok narození 2017 IV. rok naroz. 2016  
        V. rok narození 2015   VI. rok narození 2014     VII. rok narození 2013         VIII. dvojice: rodič + dítě 

 
  Tradiční disciplíny:         Netradiční disciplíny dvojic 
  skok daleký        dítě + rodič, prarodič …  
  sprint na 20m/30m                 skok, běh, hod 
  hod                             

 
 

Svou účastí na akci souhlasím se zveřejněním výsledků a fotodokumentace k účelům publikace v metodických a propagačních materiálech TJ,  
včetně sociálních sítí  

a ostatních materiálech. Při nesouhlasu toto oznámím hlavnímu pořadateli a fotografovi před zahájením akce. 
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Po jarních prázdninách a oddechu se 
opět rozběhly turnaje v oblastním přeboru 
minivolejbalu dětí. Čtvrté kolo se uskutečnilo 
na naší domácí palubovce v týnecké sportovní 
hale a tělocvičně.  

V sobotu 12. 3. 2022 se v dopoledních 
hodinách do turnaje přihlásilo celkem 12 týmů 
z Říčan, Kunic, Zruče nad Sázavou a Týnce 
nad Sázavou oranžové i červené kategorie. 
Jednotlivé týmy jsme rozdělili do dvou skupin 
v obou kategoriích, kde hrály systémem každý 
s každým. V oranžové kategorii hájily naše 
barvy čtyři týmy a v červené dokonce sedm 
družstev. Fanoušci tudíž mohli našemu oddílu 
fandit v podstatě nepřetržitě. A děti jim dělaly 
rozhodně radost. 

V oranžové kategorii se v základních 
skupinách nejvíce dařilo týneckému áčku 
a déčku. Týnecká družstva A i D dokázala 
vyhrát své skupiny a zaslouženě postoupila 
do bojů o celkové vítězství mezi nejlepší čtyřku 
na turnaji. Do ní se dostalo ze druhého místa 
i naše béčko, které doplnily ještě Kunice A. 
Naše céčko si po čtvrté pozici v základní části 
zahrálo o konečné 5.- 8. místo. Po jedné výhře 
a jedné prohře ovšem na lepší než sedmé místo 
nedosáhlo.  

Naše tři želízka v ohni o sobě dala vědět 
ve finálové skupině o 1.- 4. místo.  Z malého 
„přeboru Týnce“ nejlépe vyšel Týnec A, který 
na turnaji jako jediný nepoznal hořkost porážky. 
Jedinou prohru uštědřil celkový vítěz i Týnci B, 

který druhým místem podtrhl nadvládu Týnce 
na sobotním turnaji. Umístění na bedně uniklo 
o pouhý bod v zápase s Kunicemi A našemu 
béčku, ale i tak byly se čtvrtým místem holky 
nadmíru spokojeny. 

V červené kategorii si vedly nejlépe skupiny 
Týnec A a B. Ze třetích míst jim poté 
sekundovaly Týnec F a Týnec C. Pozadu 
nezůstal na čtvrtých pozicích ani Týnec E 
a Týnec D. Jen chlapci z géčka si vítězství 
ve skupině neužili, ale dočkali se jej ve skupině 
o umístění, které jim zajistilo pozici těsně 
za první desítkou. Zajímavá pro Týnec byla 
skupina o 5.- 8. místo, kde si místa rozdělily 
naše týmy C až F. Vrchol dopoledních zápasů 
byl zápas dosud neporažených Týnce A a B. 
Škoda, že vyhrát může jen jedno družstvo, 
protože vítězství by si zasloužila obě družstva. 
Nicméně po reklamě na červený minivolejbal 
byl o jeden bod šťastnější Týnec B. 

Odpoledne se už nemohla dočkat svého 
představení děvčata z nejstarší modré 
kategorie. Do ní přijelo poměřit své nasbírané 
zkušenosti rovněž dvanáct týmů, které hrály 
stejným systémem jako týmy dopoledne. 
Náš oddíl reprezentovala tři družstva. Naše 
áčko vybojovalo po jedné prohře z šesti 
zápasů ve skupině druhé místo a postoupilo 
společně se Zručí nad Sázavou A mezi nejlepší 
čtyřku. Tu si vysloužilo vítězstvím ve skupině 
i týnecké béčko. Týnci C se výsledkově skupina 
nepovedla, i když převedená hra nebyla až tak 
špatná. Dílčího úspěchu se dočkalo ve skupině 
o 9. - 12. místo, kde dokázalo porazit alespoň 
Kunice B.  

Ve finálové skupině obhájila první místo 
z minulého turnaje Zruč A. Hned za ním se 
z medailových pozic radovalo naše áčko ze 
stříbrné příčky a béčko z bronzové. 

K pátému kolu se chystaly jednotlivé týmy 
v neděli 27. 3. 2022 do Říčan. My jsme 
k dopolední části oranžové a červené kategorie 
vyráželi s dětmi vlakem. Jen se nám s ohledem 
na posun času nechtělo moc vstávat. Přesto 
jsme se turnaje nemohli dočkat. 

Do červené kategorie jsme nasadili čtyři 
týmy a v oranžové nás zastupoval pouze jediný 

tým. Nicméně barvy Týnce byly i přes menší 
počet družstev vidět. V červené kategorii nedal 
nikomu šanci Týnec B a po zásluze se na konci 
turnaje radoval z celkového prvenství. Zbylé 
tři naše týmy se v konkurenci devíti týmů již 
do první trojky nevešly a zůstaly za sebou těsně 
pod stupni vítězů. V oranžové kategorii nám to 
tentokrát necinklo a holky obsadily šesté místo 
ze čtrnácti týmů.  

V modré kategorii jsme fandili třem 
týneckým týmům. Palce jsme drželi asi málo, 
protože výsledkově jim turnaj nevyšel úplně 
podle představ. Mezi dvanáctkou zúčastněných 
se prosadily na páté, sedmé a deváté 
místo.  

Před Velikonocemi čeká červenou kategorii 
v neděli 3. 4. 2022 ještě krajské kolo 
minivolejbalu v Hořovicích a zahálet nebudou 
ani nejstarší děvčata. Ta mají namířeno v sobotu 
3. 3. 2022 na finálový turnaj žactva do Zruče 
nad Sázavou. Tak přejeme hodně štěstí.

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

Volejbalové jaro dětí 
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S příchodem prvních jarních slunečních pa-
prsků jsme i my s dětmi z našeho rybářského 
kroužku mohli konečně vyrazit po dlouhém 
zimním učení se v klubovně k řece. Řeku jsme 
pozdravili a nahodili své letošní první nástra-
hy. Počasí nám sice přálo, ale ryby se ještě úpl-
ně „neprobudily“. Občas jsme nějakou malou 
rybku viděli na hladině, ale záběru se nikdo 
nedočkal. Nám to ale nevadilo a už se těšíme 
na další rybářské výpravy na naši řeku Sázavu.

Tímto bych chtěl také poděkovat městu Tý-
nec nad Sázavou za dotace našemu rybářské-
ho kroužku a také naší organizaci za podporu.

Petrův zdar Přemysl Černušák

V sobotu 19. 3. 2022 se v zasedací místnosti 
městského úřadu v Týnci nad Sázavou konala 

členská schůze MO ČRS Týnec nad Sázavou 
za účasti 26 členů.

Nejprve se svými zprávami vystoupili jed-
notliví funkcionáři MO, kteří zhodnotili své 
uplynulé období. Zazněla podrobná zpráva 
o činnosti předsedy pana Kašpárka, hospo-
dář pan Šebek informoval především o plnění 
zarybňovacího plánu. Dále následovala paní 
Zámečníková s účetní zprávou a rozpočtem 
a pan Kadlec přednesl zprávu o činnosti do-
zorčí komise.

Poté došlo k volbě nového výboru MO a DK 
(dozorčí komise). Do výboru byli zvoleni: Blá-

ha Slavomír, Čech Jiří, Čech Miroslav, Černu-
šák Přemysl, Houdek Vladimír, Houdek Jiří, 
Kašpárek František, Koláček Miroslav, Miko-
láš Jaroslav, Potůček Antonín, Šebek Jan, Še-
bek Jan ml., Vodehnal Petr, Vrkoslav Antonín, 
Zámečníková Naděžda; v DK budou působit 
Berka Robert, Kadlec Jaroslav, Kafka Karel, 
Šálek Jan, Šebek Roman, Šneberk Josef. Nový 
výbor ihned po členské schůzi zvolil předse-
dou pana Františka Kašpárka.

V následné diskuzi pak členové výboru od-
povídali na dotazy přítomných rybářů.

M. Koláček

Členská schůze týneckých rybářů

letos poprvé u řeky

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

KDe: na řece Sázavě  
na cyklostezce v Náklí  
pod Farským kopcem  
ze strany od mlýna

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

Dětské 
rybářské 
závody

Týnecký Klub českých turistů v sobotu 9. dubna uspořádal 45. ročník 
pochodu Posázavím – krajem Josefa Lady.

Pravé aprílové počasí, kdy se vystřídalo sluníčko, déšť, vítr, sníh a na konec 
se ukázala i duha, přilákalo 137 účastníků pochodu. Na trasu 16 km vyra-
zila i početná skupina dětí z týnecké ZŠ. 

Naší další akcí je podzimní pochod Přes čtyři zámky v sobotu 17. září.
Jarka Raková a Marie Šlesingerová, KČT Týnec nad Sázavou

Posázavím – turistický pochod
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Kalendář akcíTýnecko
KVěTen
7. 5. ODPOLEDNE KE DNI MATEK 15:00
Zveme Vás na pohodové odpoledne ke Dni matek. V sobotu 7. května od 15:00 hodin v MC Motýlek.  
Pořadatel: Mateřské centrum Motýlek
8. 5. KRAJSKÝ PŘEBOR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 9:00
Místo konání akce: tělocvična a sportovní hala při ZŠ Týnec nad Sázavou/sídliště Pořadatel akce: Oddíl sportovní gymnastiky  
TJ Týnec and Sázavou, z. s. 
8. 5. MÁJOVÉ MINITRŽIŠTĚ NA HRADĚ 12:00
V neděli 8. května od 12:00 hodin bude v areálu hradu otevřeno minitržiště. Zakoupit si budete moci například netřesky, sukulenty,  
sazenice, koření nebo pečené čaje. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
 8. 5. PÁROU POSÁZAVÍM ANEB S NOSTALGIÍ PO LEGENDÁRNÍ TRATI 12:02
Vydejte se s námi v neděli 8. května na okružní jízdu parním vlakem do oblasti dolního Posázaví a Ladova kraje s návštěvou Týnce nad 
Sázavou. Svezeme vás po jedné z našich nejkrásnějších lokálek z Prahy přes Davli do Čerčan. Této trati, která vede romantickým krajem 
kolem řeky Vltavy a Sázavy, dali za první republiky název Posázavský Pacifik trampové. Název jí zůstal dodnes.
Průjezd Posázavím:
Davle > příjezd: 10:57 >> odjezd: 11:22 / Jílové u Prahy > příjezd: 11:39 >> odjezd: 11:41 / Kamenný Přívoz > odjezd: 11:47
Krhanice > odjezd: 11:54 / Týnec nad Sázavou > příjezd: 12:02 >> odjezd: 14:22 / Čerčany > Příjezd: 14:39 >> Odjezd:14:41
Senohraby > Příjezd: 14:51 >> Odjezd: 15:12
https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylet/prahatynec-nad-sazavou/parou-posazavim-aneb-s-nostalgii-po-legendarni-trati/16945
Pořadatel: České dráhy, a. s.
14. 5. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 7:00
Zveme Vás na dětské rybářské závody. Místo konání: v Náklí pod Farským kopcem (cyklostezka).  
Pořadatel: Miroslav Koláček ČRS z.s., MO Týnec nad Sázavou
14. 5. KINOKAVÁRNA 17:00
U příležitosti Mezinárodního dne rodiny Vás i děti zveme na český animovaný film „Myši patří do nebe“.  
Kavárna otevřena již od 16:00 hodin. Vstupné: 90 Kč. Místo konání: sál Kulturního centra Týnec. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
15. 5. ROOLYMPIÁDA – RODINNÁ OLYMPIÁDA V ATLETICKÝCH DISCIPLÍNÁCH 14:00
Závody v atletických disciplínách (hod, dálka, sprint) pro děti od 3 do 9 let. Netradiční disciplíny dvojic, dítě+rodič. Startovné za dítě 30 Kč. 
Všechny závodící děti obdrží drobnou cenu, vítězové všech 7 kategorií navíc diplomy a medaile. Prezence od 14:00 do 14:45 hodin, začátek 
závodu v 15:00 hodin. Místo konání: venkovní areál ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského ul. Pořadatel: TJ Týnec nad Sázavou, z. s. 
18. 5. PŘEDNÁŠKA – PRVNÍ POMOC 17:00
V rámci projektu Zdravé město Vás zveme na přednášku o poskytování první pomoci. Přednáška proběhne od 17:00 hodin v zasedací 
místnosti MěÚ. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou a RUAH, o.p.s.
20. 5. POHYB JE HRA – SPORTOVNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 17:00
Nenáročné individuální soutěže a hry pro malé i velké děti, pro soutěžící jsou připravené drobné odměny formou tomboly a buřtíky 
k opékání. Od 19:00 hodin vystoupí hudební skupina Pískomil se vrací. Vstupné: dobrovolné. Místo konání: zahrada Kulturního centra 
Týnec. Pořadatel: Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s.   
21. 5. KINOKAVÁRNA 20:00
Přijďte se pobavit u komedie „Srdce na dlani“ režiséra Martina Horského. Promítání od 20:00 hodin, kavárna otevřena již od 18:30 hodin.                                                                                                                                         
Vstupné: 90 Kč. Místo konání: sál Kulturního centra Týnec. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
24. 5.  SPORTOVNÍ DEN S MOTÝLKEM 15:00
MC Motýlek Vás zve na odpoledne plné her a sportování. V úterý 24. května od 15:00 hodin v kempu v Náklí. Na programu tvoření, fotbal, 
slalom na odrážedlech, překážková dráha a mnoho dalšího. Startovné 50 Kč. Pro děti jsou připraveny odměny.
Pořadatel: Mateřské centrum Motýlek
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27. 5. TANČÍRNA 20:00
Pohodový večer s živou hudbou, přijďte si zatančit nebo jen poslouchat. Od 20:00 do 23:00 hodin hraje k tanci a poslechu kapela Rošáda.
Kavárna otevřena již od 19:00 hodin. Vstupné: 200 Kč, prodej v Turistickém informačním centru. Místo konání: sál Kulturního centra 
Týnec. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
28. 5. ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZÓNY VOJENSKÉHO MUZEA LEŠANY 9:30
V sobotu 28. května bude zahájena nová sezóna ve Vojenském technickém muzeu Lešany. Muzeum bude v ten den otevřeno od 9:30 hodin. 
V průběhu května a června otevřeno vždy o víkendech od 9:30 do 17:30 hodin. V červenci a srpnu každý den kromě pondělí a to od 9:30 
do 17:30 hodin.. Místo konání: Lešany. Vstupné: zdarma. Pořadatel: Vojenský historický ústav Praha
31. 5. MINIOLYMPIÁDA 9:30
V úterý 31. května v prostorách MC Motýlek proběhne Miniolympiáda. Soutěže v rozličných disciplínách o symbolické ceny. S sebou 
dobrou náladu a bojového ducha. Zápis závodníků na startu od 9:30 do 9:45 hodin. Pořadatel: Mateřské centrum Motýlek

ČeRVen
1. 6. VERNISÁŽ VÝSTAVY TÝNECKO 17:00
Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou Vás zve na vernisáž výstavy žáků a studentů MgA. Matěje Zámečníka.  
Místo konání: Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
1. 6. VÝSTAVA TÝNECKO  
Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou Vás zve na výstavu žáků a studentů MgA. Matěje Zámečníka.  
Výstava probíhá od 1. 6. do 28. 8. 2022. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
3. 6. MUZEJNÍ NOC 18:00
Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou Vás zve na Muzejní noc. Nahlédněte do muzea ve večerních hodinách. Návštěvníci se mohou 
těšit nejen na stálé expozice a sezónní výstavy, ale budou moci zhlédnout i zajímavosti z depozitáře. Výstavou viktoriánské módy provede 
sama majitelka sbírky a poskytne komentovanou prohlídku. V rotundě zahrají děti ZUŠ Josefa Suka Benešov – pobočka Týnec nad 
Sázavou. Těšit se můžete na žáky, kteří zahrají na kytaru, saxofon, akordeon, ale i zazpívají. V průběhu večera vystoupí Bavor Rodovský se 
svými historickými pokusy a nahlédnout budete moci i do laboratoře neznámého alchymisty. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
8. 6.   ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 17:00
ZUŠ Josefa Suka Benešov Vás zve na závěrečný koncert žáků pořádaný v zasedacím sále MěÚ v Týnci nad Sázavou.
10. 6  VÁCLAV II. - ZPOVĚĎ VELKÉHO KRÁLE 19:00
V rámci akce Noc kostelů Vás zveme na divadelní představení „Václav II. - zpověď velkého krále“. Hudebně dramatická kompozice o životě 
jednoho z největších českých panovníků. Účinkuje František Kreuzmann, hudební doprovod Michal Kostiuk. Představení proběhne 
od 19:00 hodin v kostele sv. Kateřiny v Chrástu nad Sázavou. Vstupné: dobrovolné, výtěžek bude věnován na údržbu kostela.
Pořadatel: Karhany z.s.
11. 6. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA 13:00
Soutěže o pěkné ceny a diskotéka pro děti i dospělé na tanečním parketu. Občerstvení zajištěno. Více informací: tel. 737 644 599, 
731 217 218. Místo konání: hřiště Pecerady. Pořadatel: SDH Pecerady
17. 6. STEZKA ODVAHY 18:00
Přijďte zjistit co skrývá věž hradu a sklepení muzea, když se setmí. Stezka odvahy pro děti všech věkových kategorií (menší v doprovodu 
rodičů). Akce probíhá od 18:00 do 22:00 hodin v areálu hradu a městského muzea. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
18. 6. PŘEHLÍDKA DECHOVEK 9:00
Tradiční přehlídka dechovek, zahraje kapela Týnečanka a Vranovanka. Místo konání: před OC Hruška. Vstupné: zdarma.  
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
18. 6. MEMORIÁL MIROSLAVA KALINY 9:00
Volejbalový klub Týnec nad Sázavou Vás zve na 26. ročník volejbalového turnaje mužů za účasti týmů z Benešova, Vlašimi, Těptína a Prahy. 
Místo konání: antukový kurt v areálu Sokolák v Týnci nad Sázavou. Vstupné: ZDARMA. Pořadatel akce: VK Týnec nad Sázavou z. s. 
19. 6. TANDEMY – SOUTĚŽ DVOJIC VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 9:00
Tandemy – soutěž dvojic ve sportovní gymnastice, od 9:00 hodin. Místo konání: tělocvična a sportovní hala při ZŠ Týnec nad Sázavou/
sídliště. Pořadatel akce: Oddíl sportovní gymnastiky TJ Týnec and Sázavou, z. s. 
19. 6.  POHÁDKOVÝ LES 15:00
MC Motýlek Vás zve na výpravu do pohádkového lesa.  Sraz v neděli 19. června v 15:00 hodin v aleji za MŠ (ulice K Zeleným vratům). 
Startovné 50 Kč za dítě, členové MC zdarma.  Pořadatel: Mateřské centrum Motýlek
24. 6. LOUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI 15:00
MC Motýlek Vás zve setkání v pátek 24. června od 15:00 hodin. Sraz na dětském hřišti u Janovického potoka. Pouštění vlastnoručně 
vyrobených lodiček a další vodní hry a soutěže. Pořadatel: Mateřské centrum Motýlek
24. 6.  LETNÍ KINO 21:30
Film bude upřesněn – výběr z aktuální nabídky. Místa k sezení jsou omezena, deky si vezměte s sebou. Začátek promítání po 21:30 
(po setmění). Za nepříznivého počasí se nepromítá, změna programu vyhrazena. Místo konání: zahrada Kulturního centra Týnec
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
25. 6. OSLAVA VÝROČÍ 100 LET SDH PECERADY 9:00
Zahájení oslav v 9:00 hodin slavnostním průvodem. Na hřišti připraven program soutěže, večerní zábava. 
Místo konání: Pecerady. Pořadatel: SDH Pecerady
25. 6. MUSIC PARK 18:00
Zveme Vás na letošní ročník rockového MUSIC PARKU v Týnci nad Sázavou, od 18:00 hodin na parkovišti před městským úřadem.  
Hrají Pecka, Czech It, TNS a ABRAXAS. Vstupné: zdarma. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
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uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

TýneCKýCh lISTů 

je v pátek 29. července 2022. 

Tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

TýneCKýCh lISTů

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 14. 6. 2022

Prodej 19. 7. 2022

Kuřice černé, červené, kropenaté,  
bílé, sussex 15-18 týd.  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  
Brojlerová kuřata 1-7 dní 30 Kč
Perličky 1-3 týd. 100-120 Kč

Kuřice černé, červené, kropenaté,  
bílé, sussex 15-18 týd. 140-230 Kč
Chovní kohoutci 15-18 týd. 140-230 Kč
Brojlerová kuřata 1-7 dní 30 Kč

 STÁří:  CENA:

 STÁří:  CENA:

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

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

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

motocykl, moped, skútr a podobně
Možno i díly a vraky.

koupíM jawa ČZ:

Tel.: 777 589 258
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Br
odiente

Brodce 18, Týnec nad Sázavou 257 41
+420 777 011 697               brodiente@gmail.com   

www.facebook.com/brodiente/         /restauracebrodiente/

 
Výběr ze tří druhů jídel, možný týden

předem.
Objednávky přijímáme do 9:00.

Závoz 10:00-13:00.

Rozvoz obědů 
RESTAURACEOTEVŘENAPÁTEK,SOBOTA,NEDĚLE

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

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

cena od 236,- Kč / měs., včetně DPH!

Víte že, jsme výdejním a podacím místem Zásilkovny?

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

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

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

rychlost až 100/100 Mbps
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Slévárna ALUMETALL CZ s.r.o. PŘIJME do nově otevřeného  
provozu v Týnci nad Sázavou svědomité a pracovité  

spolupracovníky na pozice:

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: michal.maros@alumetall.cz,
nebo kontaktujte: Ing. Michal Maroš na tel.: 608 165 470. 

Nabízíme:
¡  práci v nově zrekonstruovaných  

prostorech
¡ práci v rostoucí firmě  
¡ platový růst
¡ vstřícný kolektiv 
¡ bonusy 

¡ slévač pro kokilové a nízkotlaké lití
¡ přípravář forem
¡ tavič

Náborový příspěvek 30.000 Kč

Br
odiente
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KINO
kavárna

SOBOTA  
21. 5. 2022 

SRDCE NA DLANI

Přijďte si dát sklenku vína a pobavit se  
u komedie tvůrce hitu Ženy v běhu režiséra 

a scénáristy Martina Horského

HRAJÍ: VLADIMÍR 
A BOLEK POLÍVKA, 
ELIŠKA BALZEROVÁ, 
MATOUŠ RUML 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
Přijďte oslavit Mezinárodní den rodiny  

zhlédnutím skvělého animovaného filmu  
Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka

SOBOTA 
14. 5. 2022 

od 17 hodin  
KC TÝNEC
KAVÁRNA OTEVŘENA  
OD 16.00 hod.

Prodej vstupenek:
Turistické informační centrum Týnec

317 729 050

775 290 032  

infocentrum@kctynec.cz

www.kctynec.cz
` @ictynecns 

` @tyneckevlneni

Vstupné
90 Kč

TANČÍRNA
sál Kulturního centra Týnec od 20 do 23 hodin

kavárna otevřena již od 19 hodin

Zveme Vás na pohodový večer s živou hudbou. 
Přijďte si zatančit nebo jen poslechnout světové 

hity i českou klasiku v podání kapely Rošáda.

Rezervace a prodej vstupenek:
Turistické informační centrum Týnec

cena
200 Kč

775 290 032
317 729 050

infocentrum@kctynec.cz
@ictynecns
@tyneckevlneni 

Pátek
27. 5. 2022

VÁCLAV II.
ZPOVĚĎ VELKÉHO KRÁLE
Hudebně dramatická kompozice o životě jednoho z největších 

českých panovníků. Účinkuje František Kreuzmann, hudební 
doprovod Michal Kostiuk.

V rámci Noci kostelů Vás spolek Karhany z. s. zve 
na divadelní představení

Kostel sv. Kateřiny
Chrást nad Sázavou

pátek 10. 6. 2022
od 19 hodin

775 290 032
317 729 050

infocentrum@kctynec.cz
@ictynecns
@tyneckevlneni 

Dobrovolné vstupné, výtěžek bude věnován na údržbu kostela.
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PŘEHLÍDKA 

DECHOVEK

VSTUP ZDARMA

317 729 050

775 290 032  

infocentrum@kctynec.cz

www.kctynec.cz
` @ictynecns 

` @tyneckevlneni

sobota 18. 6. 2022  
od 9 do 12 hodin před OC Hruška

Hrají kapely 

TÝNEČANKA
a VRANOVANKA

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Pecerady 

ve spolupráci 

 s Městským úřadem Týnec nad Sázavou 

pořádá 

široké veřejnosti přístupnou tradiční akci 

 

22. DĚTSKOU 
OLYMPIÁDU 

 
KDE:  fotbalové hřiště PECERADY 
KDY:  v sobotu 11.6.2022 
ČAS:  od 14:00 

 
 

Soutěže o pěkné ceny 
V běhu, trojboji, vrhu koulí i šipkami, lovu kachniček, 

závodech v jízdě na kole, koloběžce i s kočárky, 
jízdě zručnosti na elektroboardech a hoverboardech ad., 

se závěrečným během na síť. 
 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO – PRO SOUTĚŽÍCÍ ZDARMA 
Kontakt – mob.: 737 644 599, 731 217 218 
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775 290 032
317 729 050

infocentrum@kctynec.cz
@ictynecns
@tyneckevlneni 

PARK TÝNEC
MUSICMUSIC

od 18 hodin PARKOVIŠTĚ PŘED MěÚ
 25. 6. 2022SOBOTA 25. 6. 2022

VSTUP ZDARMA

Pecka   TNS   Czech IT 
ABRAXAS


