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slovo starosty
Milé čtenářky, 
vážení čtenáři,
prázdninové vydání Tý-
neckých listů Vám opět 
přináší mnoho zajíma-
vého, ale i poučného. 
Uspořádali jsme ar-
chitektonickou soutěž 

na návrh smuteční obřadní síně na novém 
hřbitově v Týnci nad Sázavou.  Odborná 
hodnotící komise vybrala netypickou, mo-
derní, vzdušnou, ale zároveň pro smuteční 
obřady intimní stavbu, která oživí městskou 
architekturu. Všechny hodnocené návrhy 
najdete na našem webu v Projektech.  
Již od roku 2016 se naše město může chlu-
bit značkou Zdravé město. Je to meziná-
rodní značka kvality zastřešená OSN. Jsme 
také členem Národní sítě Zdravých měst, 
což přináší městu výhody ve formě sdíle-
ní úspěšných příkladů dobré praxe v jiných 
městech. Snažíme se cíleně zabývat vše-
mi oblastmi života, které mohou mít vliv 
na dobrý a zdravý život obyvatel. Není to 
pouze forma veřejných přednášek a kurzů 
(např. v cyklu Bezpečné město), ale také ak-
tivní projednávání záměrů a projektů města 
s občany. Patří sem i každoroční podpora 
realizace nejúspěšnějších projektů vedených 
samotnými občany v rámci Participativního 
rozpočtu či sběr námětů na vylepšení naše-
ho města v rámci Veřejného fóra. Jsme rádi 
za Vaše nápady a připomínky, jsme rádi, že 
můžeme tvořit naše město společně. 
Daří se nám v čerpání dotací. Od začátku 
roku 2022 jsme realizovali projekty pod-
pořené dotací za více než 34 mil Kč. Zís-
kali jsme dotace na kulturní akce, vybave-
ní a modernizaci infocentra, rekonstrukci 
výdejen jídla v mateřské škole nebo nový 
nábytek do základní školy. Dokončili jsme 
rekonstrukci tělocvičny a WC ve škole, re-
konstrukci školní kuchyně ve školce nebo 
rozsáhlou rekonstrukci komunikací ve sta-
rém Týnci. 
Před námi jsou další projektové výzvy. Důle-
žitá bude přístavba školy, rozbíhá se rekon-
strukce čistírny odpadních vod. Připraven je 
projekt stavby vodovodů v místních částech. 
Chystáme se obnovit autobusové zastávky 
a opravit komunikace na Farském kopci. 
Velmi dobře se rozbíhá i nabídka kulturních 
akcí ve městě a těší nás také spolupráce se 
spolky.
Milé čtenářky a čtenáři, přeji Vám krásné 
a pohodové prožití letních dnů a prázdnin.

Martin Kadrnožka, starosta města
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Koncept nové  
obřadní síně

V pondělí 13. 6. 2022 se v zasedací místnosti 
městského úřadu v Týnci nad Sázavou usku-
tečnilo veřejné představení výsledků architek-
tonické soutěže návrhu „Smuteční obřadní 
síně“, kterou město plánuje postavit na „no-
vém“ městském hřbitově. 

Organizací soutěže město pověřilo Ing. arch. 
Miroslava Vodáka, jehož skupina CBAchitek-
tura má v oblasti architektonických soutěží ty 
nejlepší výsledky. Na přípravě spolupracoval 
také městský architekt Jan Vaněček. Sou-
těž byla vyhlášena v lednu 2022 a ukončena 
v květnu, kdy byl odbornou porotou vybrán 
vítězný návrh. Pro porotu to nebyl jednoduchý 
úkol, protože vybírala z návrhů pěti význam-
ných českých architektonických ateliérů.

Vítězem soutěže se stal návrh ateliéru Ivan 
Kroupa architekti. Ten byl také osobně před-
staven Ing. arch. Ivanem Kroupou. K nahléd-
nutí byly všechny ostatní návrhy.

Důvodem vyhlášení soutěže je nevyhovují-
cí stav současné smuteční síně. Nová obřad-
ní síň bude působit důstojně a díky možnosti 
otevření prosklených stěn umožní variabilitu 
v závislosti na velikosti obřadu. Důmyslné 
technické řešení bude nabízet důstojné a sou-
časně dostatečně intimní prostředí pro konání 
obřadů.

Koncept nové obřadní síně zaujal veřejnost 
a vyvolal živou diskuzi. Hovořilo se o vý-
raznosti architektonického návrhu, ale např. 
i o údržbě takového objektu. 

Týnec nad Sázavou získá funkční, architek-
tonicky velice zajímavou a odvážnou stavbu 
s novým krajinářským uspořádáním, která se 
bezesporu stane jedním z nejvýznamnějších 
objektů města a bude tak navazovat na řeše-
ní několika dalších významných staveb, které 
v Týnci v minulosti vznikly.

Město Týnec nyní zahájí proces pořízení 
projektové dokumentace. 

Katalog architektonické soutěže se všemi 
návrhy architektů je ke stažení na webu města.

pd
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informace z radnice
Bylo vydáno stanovisko k dokumentaci pro 
územní rozhodnutí ke stavbě dálnice D3 
a přivaděče Týnec. Kromě technických připo-
mínek byl vyjádřen nesouhlas s odpočívkou 
Dunávice a rozporujeme způsob samostatné-
ho projednání staveb. Odpočívka může gene-
rovat dopravu po komunikacích II. třídy přes 
Týnec nad Sázavou. Tyto komunikace nejsou 
na takovou zátěž dimenzovány. Všechny stav-
by (D3, přivaděč Týnec, odpočívka Dunávice) 
spolu souvisí. Samostatné řízení jednotlivých 
staveb je vytrhuje z kontextu a nemusí být zo-
hledněny všechny vlivy a dopady stavby.
Proběhla valná hromada Technických služeb 
Týnec s.r.o. Byla projednána zpráva o činnos-
ti společnosti za rok 2021, dále účetní závěr-
ka, podle které činil hospodářský výsledek 
po zdanění 2 230 491,44 Kč. Zisk bude po-
užit na nákup, obměnu a doplnění techniky.
Proběhlo setkání starostů Týnců v Hrochově 
Týnci. Prezentovali jsme své projekty a řeši-
li formát setkávání. Další „velké“ setkání by 
mělo proběhnout v roce 2023 v Hrochově 
Týnci. Taková setkání by se konala 1x za 4 
roky, mezitím by každý rok zajížděli pouze 
starostové do menších Týnců, aby bylo možné 
si vyměňovat zkušenosti.
Rekonstrukce ZUŠ – výběrové řízení bylo 
zrušeno – zhotovitel nebyl schopen udržet 
nabídnutou cenu.
Proběhla architektonická soutěž „Smuteční 
obřadní síň v Týnci nad Sázavou“. Komise 

a rada města vybrala jako vítězný návrh spo-
lečnosti Ivan Kroupa architekti spol. s r.o. 
Nyní bude následovat zpracování dokumen-
tace.
Řeší se navýšení kapacity školy. Byl zrevi-
dován Generel školního areálu, je připraven 
podklad pro zahájení projektové přípravy 
přístavby školy. Řešíme možnost vyhlášení 
architektonické soutěže.

Získali jsme dotace:
•   Týnecký střep – 50 000 Kč - Středočeský 

kraj
•  Vybavení knihovny – 70 000 Kč  - Středo-

český kraj
•  Modernizace IT vybavení Turistického in-

formačního centra – 100 000 Kč - Středo-
český kraj

•  Obnova povrchu ulice Krusičanská (část 
přes les) – 3 821 156 Kč – MMR

•  Rekonstrukce dvou výdejen v MŠ včetně 
kuchyňských linek – 780 000 Kč - Posázaví

•  Úprava zahrady MŠ Chrást a Týnec, výmě-
na interiérových dveří – 510 000 Kč – Po-
sázaví

•  Nové vybavení a nábytek v ZŠ – 327 000 Kč 
- Posázaví

Realizace projektů:
•  Je dokončena rekonstrukce WC na staré 

škole,
•  je dokončena obnova povrchů místních ko-

munikací včetně chodníků ve starém Týn-

ci: ulice Lipová, Růžová, Sad Přátelství,  
U Janovického potoka, část K. H. Máchy 
a 1. Máje,

• je dokončen chodník před starým hřištěm,
•  probíhá oprava střechy v modrém domě 

s pečovatelskou službou,
•  začala oprava chodníků v centru města - 

před poštou, před obchodním domem, mezi 
domy čp. 426 - 428, na Jílovské a pod hu-
dební školou.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Rekonstrukce sociálních zařízení v budově 

ZŠ Týnec nad Sázavou. Dodatek č. 1 se spo-
lečností Votická stavební spol. s r.o. řeší změ-
ny projektu dle změnového listu č. 1 (změna 
materiálu příček, sjednocení dlažby, úpravy 
omítek). Nová cena díla je 1 350 507 Kč bez 
DPH. Navýšení činí 22 311 Kč bez DPH. 

•  Vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec. 
Po proběhlém výběrovém řízení byla uza-
vřena smlouva o dílo se společností VPK 
Suchý s.r.o. za 103 976 000 Kč bez DPH.

•  Dodatek ke smlouvě s Vodafone Czech 
Republic a.s. na provoz mobilních čísel. 
Dodatek je na 24 měsíců, měsíční fakturace 
5 500 Kč bez DPH (55 SIM).

Byly poskytnuty dary a dotace
•  Steam Story Agency s.r.o. na Festival par-

ních lokomotiv dar 1 000 Kč,
•  Hasičskému okrsku Týnec nad Sázavou 

na okrskovou hasičskou soutěž dar 5 000 Kč.
Rada schválila rozpočtové opatření - drobné 
úpravy rozpočtu města.

informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vy-
hlášku o regulaci hlučných činností a nočního 
klidu. Změna se týká akcí konaných na za-
hradě hotelu Týnec. Vyhláška je ke stažení 
na webu města.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo čerpání 
úvěru na Intenzifikaci a rekonstrukci čistír-
ny odpadních vod (ČOV) Týnec. Je vydáno 
stavební povolení a byl vybrán zhotovitel 
- OHLA ŽS, se kterým je uzavřena smlou-
va o dílo za 114 mil Kč bez DPH. Dotace 
na stavbu čistírny však dosud není vyhlášena 
a na rekonstrukce čistíren se dotace nepo-
skytují. Projekt čistírny byl připraven spolu 
s dalšími projekty na vodovod a kanalizaci 
do Krusičan a vodovod do Pecerad a Kos-
telce. U těchto projektů se čeká na vyhláše-
ní dotační výzvy. Zahájení stavby čistírny se 
předpokládá na jaře 2023.
Byla schválena dotace pro dobrovolný sva-
zek Obecní lesy Benešovska. Město Týnec 
nad Sázavou je členem svazku, který se sta-
rá o správu našich lesů. V posledních letech 
vlivem kůrovcové kalamity však výnosy ne-
pokrývají náklady. Celková výše dotace je 
512 500 Kč.
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Město i v letošním roce financuje některé pro-
jekty pouze ze svého rozpočtu. Patří mezi ně:
•  Výstavba nového chodníku v ulici Jílovská 

(kolem starého hřiště) – nový chodník o délce 
110 m postavila firma BES s.r.o. 

•  Oprava stávajících chodníků v centru – re-
konstrukci pěti chodníků v centru Týnce (dva 
kolem OD Hruška, jeden kolem pošty, jeden 
v ul. Pražská pod základní uměleckou školou 
a jeden na Okružní kolem domů 425 - 427) 

provádí firma PETR ŠACH stavební, s.r.o. 
Hotovo bude do konce léta.

•  Oprava střechy na DPS č. p. 525 – museli 
jsme přistoupit k celkové rekonstrukci střechy 
a podhledů v podkrovních bytech „modrého“ 
domu s pečovatelskou službou. Z důvodu ne-
funkčnosti izolace do bytů zatékalo. Opravu 
realizuje firma BENESOLAR s.r.o. od května 
do konce léta.

pd

Po čtyřech měsících se obyvatelé šesti ulic 
(Růžová, Lipová, Sad Přátelství, U Janovické-
ho potoka, 1. máje, K. H. Máchy) ve starém 

Týnci dočkali průjezdu bez uzavírek a omeze-
ní. Firma BES s.r.o. dokončila obnovu míst-
ních komunikací a chodníků. Délka obno-

vených komunikací je více jak 1 km. Celkové 
náklady byly ve výši 10 864 217,65 Kč bez 
DPH. Dotace z Ministerstva pro místní roz-
voj byla 6 712 758,00 Kč.

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

Věra Velková, projektové řízení

Od března 2022 firma BENESOLAR s.r.o. 
rekonstruovala školní kuchyni v mateřské ško-
le. Jednalo se o kompletní opravu vodovodního 
potrubí a elektroinstalaci, výměnu podhledových 
desek, obkladů, dlažeb a vnitřních dveří včetně 
konečné výmalby stěn. Rekonstrukcí prošly i tři 

přilehlé sklady potravin. 
Celou akci zaštítil projekt Revitalizace areálu 

Mateřské školy Týnec nad Sázavou, jehož sou-

částí bylo také pořízení gastrovybavení do ku-
chyně a skladů (5 nerezových stolů, 12 nere-
zových regálů a jeden profesionální kuchyňský 
robot s objemem nádoby 60 litrů).

Dotace ve výši 1 558 352 Kč byla přidělena 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova z Programu rozvoje venkova přes Míst-
ní akční skupinu Posázaví.

Po bezmála 50 letech od výstavby školky si 
paní kuchařky zasloužily moderní a funkční pro-
středí kuchyně.

Věra Velková, projektové řízení

stručně o projektech z rozpočtu města

komunikace ve starém týnci

revitalizace areálu mateřské školy v týnci

Od listopadu 2020 do března 2022 pracova-
la společnost Sweco Hydroprojekt a.s. na roz-
sáhlé Adaptační strategii přizpůsobení se 
změnám klimatu města Týnce nad Sázavou. 
Strategie má 4 hlavní části – analytickou, ná-
vrhovou, implementační a akční plán. Cílem 
bylo navrhnout taková opatření, která pomo-
hou zadržet co nejvíce vody v krajině, místo 
aby odtekla do vodních toků. Opatření jsou 
navržena ve 35 lokalitách intravilánu a extra-
vilánu města a místních částí. Jedná se např. 
o tůně, průlehy, biopásy, retenční nádrže apod.

Během tvorby strategie se uskutečnila dvě 
setkání s veřejností, na druhé byli pozváni 

i novináři. Zástupce zpracovatele představil 
přítomným strategii včetně opatření ve vybra-
ných sedmi lokalitách.

Partnerem projektu bylo České vysoké uče-
ní technické v Praze, Fakulta stavební, Kate-
dra hydromeliorací a krajinného inženýrství. 
Vedoucí katedry doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál 
měl možnost během tvorby výstupy strategie 
připomínkovat. Zúčastnil se druhého setkání 
s veřejností, kde pozitivně komentoval kroky 
města mít zpracovanou tuto strategii v době, 
kdy bývají každoročně extrémní výkyvy počasí.

Na konci dubna zastupitelstvo města schvá-
lilo a zařadilo strategii mezi dokumenty roz-

voje města. Zároveň Územní plán města bude 
akceptovat doporučení z výstupů strategie.  

Informace o projektu včetně kompletní stra-
tegie naleznete na webových stránkách města 
Týnec nad Sázavou.

Projekt byl podpořen grantem z Norských 
fondů.

Věra Velková, projektové řízení

Práce na Adaptační strategii jsou u konce

Projekty
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Každý z nás má povinnost poskytnout dru-
hému člověku první pomoc. Je to naše nejen 
morální, ale i zákonná povinnost. Nikdo z nás 
nemůže nikdy vědět, kdy bude potřebovat, aby 
mu byla poskytnuta, nebo naopak, aby sám byl 
schopen pomoci druhému. Nečekané zdravot-
ní komplikace či úraz nás mohou potkat kdy-
koliv a kdekoliv. Abychom předešli zmatkům 
a mohli plnohodnotně pomoc poskytnout, 
zorganizovali jsme pro veřejnost ve středu 
18. května 2022 od 17:00 na městském úřadě 
přednášku na téma „První pomoc“. Ta byla již 
třetí přednáškou pro veřejnost z cyklu „Bez-
pečné město“ v rámci projektu Zdravé město 
Týnec.

Přednáškou nás prováděli zkušení pracovníci 
společnosti RUAH, o.p.s., pan Michael Dali-
bába, DiS. a paní Bc. Daniela Bendová, kteří 
ve zdravotnictví působí již řadu let. U jednot-
livých případů nás proto byli schopni sezná-
mit s jejich osobními zkušenostmi z praxe.

V úvodu jsme se seznámili s tím, co vlast-
ně znamená pojem „první pomoc“ a aplikace 
„ZÁCHRANKA“. Přednáška se nesla v du-
chu rozpoznání příznaku zdravotní kompli-
kace či úrazu a jejího následného ošetření. 

Věnovali jsme se krvácení, epistaxi (neboli 
krvácení z nosu), tržným, řezným a bodným 
ranám, otevřeným i uzavřeným zlomeninám, 
úrazům hlavy a poranění krční páteře, úrazu 
elektrickým proudem, popáleninám, kolap-
sovým stavům (jako je např. synkopa, hyper-
ventilace, hypotenze atd.), šoku a protišokové 
poloze, dušení a infarktu myokardu. Závěr 
přednášky byl věnován resuscitaci, kterou si 
přítomní mohli vyzkoušet i na figuríně. Zbyl 
čas i na dotazy. Například, znáte poměr stlače-
ní hrudníku a vdechu při resuscitaci dospělé-
ho člověka? Jedná se o poměr 30/2, 30x stlačit 
hrudník ve frekvenci 100 - 120x/minutu. Jako 
pomůcku lze použít vánoční koledu Rolnič-
ky, rolničky, v jejímž rytmu budeme hrudník 
stlačovat. 

A co dodat na závěr? Kdyby se opravdu sta-
lo, že se ocitnete u člověka, který potřebuje 
poskytnout první pomoc, je velmi důležité 
zachovat klid a zorientovat se v situaci, pak 
ihned volat rychlou záchrannou službu. Ne-
bojte, po vytočení čísla 155 v tom nejste sami. 
Zdravotníci Vás po telefonu budou instruo-
vat, co dělat, než přijede lékař a o pacienta se 
postará.

Děkujeme zástupcům RUAH za skvěle od-
vedenou práci a předání zkušeností.

Denisa Vrbická, projektové řízení

Ve středu 27. 4. 2022 proběhla další z před-
nášek pro veřejnost v rámci cyklu Bezpeč-

né město. Od 16:00 hod. se ve „žlutém“ 
domě s pečovatelskou službou uskutečnila  
tzv. Abeceda peněz pro seniory. Program 
připravila Česká spořitelna, a.s. Přítomní se-
nioři se od zástupců banky dozvěděli plno 
užitečných informací, například jak bezpečně 
používat platební karty či jak rozpoznat tzv. 
„šmejdy“. Přítomní měli možnost zhlédnout 
i video s modelovou ukázkou, jak „šmejdi“ te-
lefonují svým obětem. Cílem těchto telefoná-
tů je získání informací k platební kartě nebo 
internetovému bankovnictví seniorů a jedno-
duše se dostat k jejich penězům.

Děkujeme zástupcům České spořitelny, a.s. 
za spolupráci a cenné rady. Věříme, že pro pří-
tomné to bylo přínosné a zajímavé.

Denisa Vrbická, projektové řízení

Umíme poskytnout první pomoc?

abeceda peněz pro seniory

Kde seženete pomoc, kde se najíte, kam 
k lékaři, kam zavolat. To vše se dozvíte pro-
střednictvím mobilního rozhlasu. V rámci 
této služby jste prostřednictvím e-mai-
lu či SMS zpráv informovaní o všem pod-
statném. Registrujte se na webové stránce  
www.mestotynec.munipolis.cz. Registrační 

formulář je k dispozici i v podatelně měst-
ského úřadu.

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

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

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

funkce v aplikaci.

užItečné funkce aPlIkace  
MunIPOlIS:
•  Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce ap-

likace najdete zprávy z úřadu - aktuality, 
informace z úřední desky, stejně jako roz-
cestník do dalších sekcí aplikace.

•  Více bezpečí: Při krizových situacích oce-
níte SMS nebo hlasové zprávy, které Vás 
budou včas a přesně informovat nejen 

o hrozícím nebezpečí - povodně, vichřice, 
náledí, ale i odstávkách vody, elektřiny, ply-
nu, uzavírkách apod.

•  Zmapujto: Pomocí aplikace můžete hlásit 
černé skládky, poničený majetek, nesvítí-
cí lampu, výmol na silnici, hledat ztracené 
věci, ale i zatoulaná zvířata. Vítány jsou 
i pozitivní a pochvalné fotohlášky - napří-
klad povedená rekonstrukce nebo opravený 
chodník .

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

pd

Mobilní rozhlas se přejmenoval na MUnipOlis
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V Mateřské škole v Týnci nad Sázavou se 
7. a 8. 6. 2022 v rámci cyklu Bezpečné měs-
to uskutečnila preventivní beseda Policie ČR 
s 83 předškoláky. Paní policistka - preven-
tistka hned na začátku besedy upoutala po-
zornost dětí policejními čepicemi, helmou, 
vestou a dalším vybavením se znaky policie. 
Poté s dětmi diskutovala nad obrázky s ukáz-
kami nevhodného chování v silničním provo-
zu. Také ukazovala nebezpečné situace, kte-
ré mohou nastat v běžném životě a probrala s dětmi, jak se zachovat. Děti si vyzkoušely, 

jak se zachovat při nalezení 
injekční stříkačky na zemi – 
aby si dobře zapamatovaly: 
„Nesahat, ohlásit!“. Další 
aktivita, která děti velice 

bavila, byla „Hra na kriminalistu“. Paní poli-
cistka dětem totiž ukázala „kouzelný štětec“ 
a společně si sejmuly své otisky prstů. Na zá-
věr pak dětem předvedla policejní služební 
vůz.

Alena Pivoňková, projektové řízení

Cyklus přednášek a kurzů Bezpečné město bude pokra-
čovat. V září se můžete těšit na přednášku v rámci prevence 
Policie ČR zaměřenou na virtuální nebezpečí – na podvody 
a na tzv. „šmejdy“ na internetu. V říjnu vás zase může oslovit 
kurz relaxačních technik. Na listopad jsme pro vás napláno-
vali přednášku o bezpečnosti a kvalitě potravin.

Přesné termíny přednášek a kurzů budou sděleny v do-
statečném předstihu na webo-
vých stránkách města, facebooku 
a v příštích Týneckých listech.

Alena Pivoňková, 
projektové řízení

Ve středu 15. červ-
na 2022 od 17:00 
hodin se v prostoru 
chovatelů u městské-

ho úřadu uskutečnila přednáška na téma „Jak 
lépe porozumět svému psovi“. Přednáška byla 
určena nejen majitelům psa či budoucím maji-
telům, ale i pro část veřejnosti bez pejsků, kte-
rá by ráda psímu „chování“ porozuměla, např. 
chování psa u sousedů.

Přednáška byla z cyklu „Bezpečné město“ 
v rámci projektu Zdravé město Týnec a byla 
již čtvrtou od začátku roku. Hned v úvodu 
byli návštěvníci seznámeni s tím, co všechno si 
musí rozmyslet, před pořízením štěněte. Do-
stali spoustu cenných informací a došlo také 
na ukázky psích dovedností. Celou akcí pro-
váděla zkušená cvičitelka Kristýna Matějková, 
které tímto moc děkujeme.

Alena Pivoňková, projektové řízení

V úterý 10. 5. 2022 se v základní škole v bu-
dově Komenského uskutečnily dvě přednášky 
na téma udržitelného rozvoje, kterých se zú-
častnilo 50 žáků 8. tříd. 

Přednášky vedla lektorka paní Marta Vencov-
ská. V rámci prezentací žákům vysvětlila, co je 
udržitelný rozvoj. Jeho cílem je zmírnit či od-
stranit negativní projevy dosavadního způsobu 
vývoje lidské společnosti, a to tak, aby naši pla-
netu mohla obývat i budoucí generace. Žáci byli 

seznámeni s provázaností na místní Agendu 21, 
která slouží k uplatňování zásad udržitelné-
ho rozvoje ve veřejné správě. Byly zvýrazněny 
3 hlavní pilíře: environmentální, ekonomický 
a sociální. Lektorka zdůraznila jeden ze 17 cílů 
udržitelného rozvoje, a to „Odpovědnou výro-
bu a spotřebu“, protože tento cíl apeluje nejen 
na chování firem, ale hlavně na jednotlivce. 

Žáci byli následně po třídách rozděleni do  
5 skupin a měli za úkol popsat své téma z hle-

diska přínosů, hrozeb a také 
vymyslet řešení, „jak na to“. 
Témata byla: potraviny, odpa-
dy, bydlení, oděvy a zeměděl-
ství. Na závěr dostaly skupiny 

možnost prezentovat své výsledky a pohledy 
na ně z hlediska odpovědné výroby a spotřeby. 
Žáci si uvědomili, jak moc je důležité vybalan-
covat a udržet rovnováhu výroby a spotřeby tak, 
aby vše bylo v souladu s udržitelným rozvojem. 

Alena Pivoňková, projektové řízení

Jak lépe porozumět svému psovi

Přednáška o udržitelném rozvoji se zaměřením 
na odpovědnou výrobu a spotřebu

Beseda Policie čR a předškoláků z MŠ

Bezpečné město pokračuje
zářÍ řÍJen lisTOpAd

nebezpečí  
na internetu

kurz relaxačních 
technik

Bezpečnost  
a kvalita potravin
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Stromy jsou zásadní pro naši krajinu a své 
nezastupitelné místo mají i jako součást 
městské zeleně.  Obecně nám okysličují pro-
stor. V době vegetace nám poskytují stín. 
Vytvářejí tak chladnější prostředí než v ne-
chráněném prostoru, a tak ochlazují i prostor 
městské zástavby. Plní také estetickou roli. 

Snažíme se ve městě vysazovat stromy pro je-
jich vysoký ekologický přínos. Přitahují volně 
žijící živočichy a pomáhají šetřit vodou tím, 
že zpomalují odpařování vody z rostlin ros-
toucích v jejich stínu. 

Pracovníci ČSOP Vlašim provedli výsadbu 
nových stromů ve městě, které můžete vidět 
na novém hřbitově v Týnci, v ulici Benešov-
ská, Okružní, Jílovská a za městským úřadem.

Stromy lze vysazovat v jakémkoli ročním 
období, ale v některých případech je nutná 
zvláštní péče, například je nutné zajistit, aby 
byly během prvního léta dostatečně zalévány. 
Děkujeme Technickým službám Týnec, které 
se starají o jejich pravidelnou zálivku. 

Alena Kořínková, kancelář starosty

vědělI JSte, že …
první rok by se ke stromu nemělo přidávat 

žádné hnojivo? Hnojivo může spálit mladé  
kořeny stromu a stimulovat nadměrný růst  
listů dříve, než má strom dostatečně silné 

kořeny, které ho uživí.

výsadba nových stromů 
zeleň města

Pod lípou u obchodu Vlasák byly vysázeny 
nové keře. Štěrkový záhon byl obohacený o le-
vanduli úzkolistou, kostřavu popelavou, roz-
chodník nachový, tavolník japonský a borovici 
kleč. Je jen škoda, že tu v Týnci máme spolu-
občany, kteří si neváží práce druhých a mají 
potřebu ničit to, na čem se nepodíleli. Výsled-
kem jejich konání bylo poničení části záhonu. 

V parku Sadovka byly vysazeny okrasné keře 
a v ul. Máchova byly doplněny keře tavolníku 
popelavého, nízkého pámelníku a zlatice pro-
střední. S výsadbou keřů bychom rádi pokra-
čovali také na podzim 2022.

Ošetřovací práce na 34 stromech jsme 
svěřili do rukou arboristů z ČSOP Vlašim. 
Provedli zdravotní, výchovné nebo bezpeč-
nostní řezy, obnovili bezpečnostní vazby 
stromů. Proběhlo také frézování pařezů. 

Alena Kořínková, kancelář starosty

Děti ze Zbořeného Kostelce, Krusičan 
a Chrástu – osady se před prázdninami dočkaly 
nových herních prvků na svých dětských hřiš-
tích.

Výběr prvků byl předem projednán s přísluš-
nými osadními výbory, a tak se všichni dočkali 
toho, co jim na hřištích nejvíce chybělo.

Vyměněna byla také pružinová houpadla 
na hřišti u obchodního domu, která díky vyso-
kému vytížení již byla ve špatném stavu.

Začátkem července budou ještě doplněny niž-
ší houpačky v Chrástu nad Sázavou u č.p. 224 
a do Týnce nad Sázavou na hřiště u mateřské 

školky, které jsou určeny hlavně pro menší děti. 
V průběhu července budou také vyměněna dře-
věná pískoviště na místech, kde již dosluhují.

Pavel Vilímek

Zajímá Vás, jak probíhají práce na obnově 
lesíku Brdce - Karkulčina háje? V současné 
době se pracuje na polohopisném a výškopis-
ném zaměření nového háje. Budou následo-
vat čtyřměsíční práce na vizualizaci návrhu 
výsadby. Jakmile toto bude hotové, proběhne 
veřejné představení projektu. O setkání bude-
me včas informovat.

pd

výsadba nových keřů 

Ošetřovací práce 

nové herní prvky na dětském hřišti

karkulčin háj

Děkujeme Technickým službám Týnec, že 
nám o keře pečují, pravidelně je zastřihávají 

a zalévají, odplevelují a sekají trávu.
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Dne 20. 5. 2022  proběhlo v obřadní síni 
Městského úřadu v Týnci nad Sázavou vítání 
občánků.

Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno 
celkem 31 miminek s jejich rodiči a další-
mi příbuznými. Program začal přivítáním 

a představením miminek a jejich rodičů, 
které provedla paní Marta Kratochvílová. 
Následovalo vystoupení žáků Základní ško-
ly v Týnci nad Sázavou. Slavnostní projev 
měla Mgr. Marta Vacková. Poté se rodiče 
podepsali do pamětní knihy města, mamin-

ky byly obdarovány květinou od členky so-
ciální komise paní Ludmily Šiňorové a paní 
Vacková předala poukaz od města v hodnotě 
3 000 Kč. Setkání bylo zakončeno fotografo-
váním v tradiční kolébce.

Marta Kratochvílová, kancelář starosty

vítání občánků

Agáta Bernatová

Kristýna Kolářová

Nikola Bláhová

Jakub Dvořák Vendula Hesová

Jan Grössl

Matěj Bajko Kristýna Balejová

Pavel Holý

Ladislav Beran

Tereza HolubováAlžběta Hofmanová

Emma Houdová
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Tobias Radonský

Adéla Zahrádková

Laura Žideková

Šimon Martínek

Daniela Kováčová

Emma Plešingerová

Natálie Krejzarová

Anna Jiráňová

Vilém VrtiškaMartin Zbořil

Viola Štěpánová

Matouš Kratochvíl

Šárka Kotková

Petr Šmídek
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Slavnostní promoce studentů univerzity třetího věku
Osvědčení o absolutoriu na České zeměděl-
ské univerzitě v Praze získali dne 12. 5. 2022 

tito studenti: Hana Al-Lamiová,  
Hana Čížkovská a Jana Obrhelová.

GRATuLuJeMe!
Další semestr začíná 3. října 2022

Marta Kratochvílová, kancelář starosty

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

ZAČÍNÁME  
3. října 2022
na městském úřadě  
v Týnci nad Sázavou 
ve velké zasedací místnosti

ARMÉNIE BLÍZKÁ 
I VZDÁLENÁ

Osnova:
1) Seznamte se s Kavkazem (geografie; stručné dějiny; obyvatelstvo 

a náboženství)  2) Seznamte se s Arménií (geografie; historie; provázanost 
s antickým světem; křesťanství) 3) Putování arménského poutníka ze 

Lvova po Osmanské říši (1608 – 1618) 4) Pronásledování Arménů 
a arménská diaspora 5) Arméni a křesťanství  

6) Národnostní menšiny v Arménii

www.mestotynec.cz

Marta Kratochvílová
tel: 317 701 933; 724 258 024
e-mail: kratochvilova@mestotynec.cz

	  

 
 

	  

Přijďte bez ohledu na věk  
či výkonnost. Čeká vás 
zajímavý sportovní program!

Účastnický poplatek 20 Kč pro dospělé umožňuje využít všechna stanoviště, děti do 15 let zdarma.

SPORTUJ S NÁMI V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Z POVĚŘENÍ STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY 

POŘÁDÁ ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY TJ TÝNEC NAD SÁZAVOU Z. S. 
A ZDRAVÉ MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

DEN POHYBU 
A ZDRAVÍ

Více informací naleznete  
na www.mestotynec.cz   
f tyneckevlneni

Přijďte si zkusit známé i neznámé sporty a sportovní aktivity  
a podívat se na vystoupení sportovců z Týnce nad Sázavou 

ve středu 28. 9. 2022  
od 13.00 do 18.00 hodin v Týnci nad Sázavou – Náklí

Středočeská  
krajská asociace  

sportu pro všechny 

Volební strany (vymezuje § 20 zákona o volbách) mají možnost zveřejnit programy, příspěvky a seznamy kan-
didátů volebních stran pro volby do Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou. Rozsah propagace v Týneckých 
listech (září 2022) a na webu (Nabídka volby) zdarma v rozsahu 2 strany formátu a4. Možná je i propagace 
na Infokanálu kabelové televize, spot v délce maximálně 3 minuty pro jedno uskupení. 
Podklady do Týneckých listů je nutné odeslat do redakce nejpozději do 15. 8. 2022 (e-mail: redakce@mestotynec.cz). 
Plakáty musí být ve formátu PDF. 
Poznámka: konec lhůty pro podání kandidátních listin je 19. 7. 2022 do 16:00 hod.

volby do zastupitelstev proběhnou  
ve dnech 23. a 24. září 2022
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Dne 25. 5. 2022 přišli v odpoledních hodi-
nách na podatelnu MěÚ v Týnci nad Sázavou 

dva žáci 6. B základní školy, Karolína Beránková  
a Tomáš Hašek, s překvapivým nálezem. Při 
brouzdání vodou u jezu v Náklí si všimli před-
mětu, který nápadně připomínal vojenský 
materiál. Předmět vyfotografovali a šli ozná-
mit na MěÚ. Okamžitě po ohlášení na místo 
vyjeli strážníci městské policie. Předmět byl 
notně rezavý, ale tvarem připomínal granát. 

Tuto skutečnost strážníci oznámili Policii ČR, 
která na místo vyslala hlídku. Ta předmět vy-
fotila a poslala na posouzení policejním pyro-
technikem. Jednalo se skutečně o granát, který 
byl bez zapalovače. Hlídka PČR místo zajistila 
a čekalo se na příjezd pyrotechniků, kteří si 
granát odvezli. 

Jednalo se o sovětský útočný střepinový 
(protipěchotní) ruční granát RG-42. Tento 
granát je snadno rozpoznatelný podle svého 
typického tvaru, který silně připomíná ple-
chovku od kondenzovaného mléka. Granát 
byl vytvořen v roce 1942 a používán ve výzbroji 
Rudé armády za druhé světové války jako náhra-
da za výrobně náročnější a nákladnější granáty 
RGD-33. 

Děkujeme uvědomělým dětem a strážníkům 
městské policie. 

pd

V úterý 7. června 2022 proběhla v Mateřské 
a Základní škole GAIA beseda se strážníky 
Městské policie z Týnce nad Sázavou. Děti 
byly seznámeny s náplní jejich práce, vyzkou-
šely si nasazování pout nebo „uspávačku“, kte-
rou se odchytávají toulavá zvířata. Ukázkou 
výstroje a výzbroje upoutali strážníci zájem 
dětí na tři hodiny.

Tomáš Klenovec, velitel městské policie

Ve čtvrtek 16. června dopoledne proběhla 
v areálu ZŠ Komenského dopravní soutěž 
pro žáky 4. tříd, kterou organizovali strážníci 
městské policie. Přes 80 žáků si vyzkoušelo 
jízdu zručnosti. Na závěr soutěže strážníci 
dohlíželi nad vyplňováním vědomostního tes-
tu zaměřeného na dopravní předpisy. Nejlepší 
řidiči byli odměněni.

Tomáš Klenovec, velitel městské policie

nález

Městská policie nabízí  
dohled nad domem

Městská policie v Týnci nad Sázavou nabízí obyvatelům  
Týnce a místních částí možnost zvýšeného dohledu  

– vizuální kontroly nemovitostí, které majitelé zanechají během  
dovolené či jiné krátkodobé nepřítomnosti bez dozoru. 

Podrobné informace vám poskytne velitel Městské policie  
v Týnci nad Sázavou.

Beseda se strážníky

dopravní soutěž

Městská policie

STRIP 

Root
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Od dubna tohoto roku mohou obyvatelé 
Týnce vidět často v ulicích města uklízet nový 
vůz, o který si Technické služby Týnec s. r. o. 
rozšířily svůj vozový park. Jedná se o zame-
tací vůz Hako 1650 Citymaster, profesionální 
kompaktní čisticí stroj s mnoha vylepšeními. 
Je vybaven kloubovým řízením a trvalým 
pohonem všech kol, hydraulickým pohonem 
nástaveb a plně odpruženým podvozkem. Vůz 
nabízí také rozsáhlé inovace pro větší pracovní 
pohodlí, bezpečnost a efektivitu práce - bez 
ohledu na to, zda se používá výhradně jako 
kompaktní zametač nebo jako univerzální 
nosič nástaveb pro celoroční využití. Bude se 

také používat pro zimní údržbu. Stroje jsou 
nejvhodnější pro úklid center měst, pěších zón 
či menších areálů.

Nyní tak mohou zaměstnanci technických 
služeb efektivněji, účelněji a rychleji provádět 
úklid veřejných prostor, komunikací a chod-
níků. 

Děkujeme TS za úklid!
pd

Dne 17. 5. 2022 zaměstnanci společnos-
ti Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. (VaK) 

uskutečnili v areálu úpravny vody a čerpací 
stanice Pecerady provozní zkoušku nové elek-
trocentrály. Výkonná nízkoemisní dieselová 
elektrocentrála CAT DE33 GC o výkonu  
33 kVA byla pořízena letos v březnu. 

Rozhodnutí o koupi elektrocentrály pad-
lo na základě nestabilní energetické situace, 
která začala zdražováním energií, pro případ 
tzv. blackoutu. Svým výkonem je elektrocen-
trála schopna udržovat v provozu prameniště 
a úpravnu vody Pecerady a čerpací stanice Tý-
nec a Bukovany.

V případě výpadku elektrické energie tak 
budou zaměstnanci VaK moci bezproblémově 
zajišťovat provoz vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu v Týnci nad Sázavou a obci 
Bukovany. 

pd

Latinské přísloví nám říká: „Opakování - 
matka moudrosti.“ To bohužel platí i o třídění 
odpadu. 

Zkušenosti zaměstnanců TS Týnec a stíž-
nosti provozovatele třídící linky jsou toho 
důkazem. Při pravidelných svozech plastů 
často nacházejí v kontejnerech odpady, které 
tam nepatři, například papír, stavební suť nebo 
směsný odpad. Vzniká tak problém při pře-
dání odpadu na třídičce. Tento odpad je brán 
jako komunální, který třídící linky nechtějí, 
a vzniká riziko, že možnost ukládání tříděné-
ho odpadu do zařízení bude odepřena. Služ-
ba, kterou si všichni platíme se tak prodražuje. 
A přitom je to tak jednoduché.

Důvodů, proč řádně třídit, je hned několik. 
Správné třídění má totiž význam nejen ekolo-
gický, ale také ekonomický. Mezi nejdůležitější 
argumenty, proč třídit odpad, bezesporu pat-
ří: zákonná povinnost, jak nakládat s odpady, 
zlepšení životního prostředí, šetření přírodních 
zdrojů surovin a energie, snížení zdravotního 
rizika expozicí nebezpečných látek, opětovné 
použití odpadových materiálů, zmenšení množ-
ství odpadů na skládkách, šetření lesů a zlepše-
ní čerstvého vzduchu, finanční úspora za odvoz 
odpadu, podpora recyklované výroby a v nepo-
slední řadě také občanská zodpovědnost.

Nádob pro oddělené shromažďování = třídě-
ní odpadu máme v Týnci a místních částech 

dostatek, podmínky jsou tedy vytvořeny. Teď 
je to hlavně na nás. 

A jak je to s plasty? Většinu plastových od-
padů, které nám vznikají v domácnosti, tvoří 
obaly od potravin a spotřebního zboží. Uvádí 
se, že průměrná česká domácnost vytřídí ročně 
40,8 kg plastu. 

Připomeňme si, jaký odpad z plastů třídíme:
•  plastové obaly od nápojů: PeT láhve, láhve 

od mléka, sirupů a džusů, láhve od piva či 
vína apod.,

•  kelímky od jogurtů, smetany a jiných mléč-
ných výrobků, vaničky, nápojové kelímky 
apod.,

•  obaly od hygienických potřeb a drogistické-
ho zboží,

•  plastové pytle, sáčky, igelitové tašky, potravi-
nové fólie, bublinkové fólie apod.,

•  polystyrenové výplně (slouží k ochraně pro-
duktů např. v krabicích – díly, sypké výplně); 
větší množství je lepší odevzdat do sběrného 
dvora.

A co naopak do plastu nepatří?
•  obaly od žíravin, barev a jiných nebezpeč-

ných látek (nebezpečný odpad),
•  podlahové krytiny (linoleum a PVC) či no-

vodurové trubky,
• celofán,
• stavební polystyren,
•  ostatní druhy tříděného nebo směsného od-

padu.

Vytříděný plast následně prochází složitým 
procesem, na jehož konci mohou být nové vý-
robky z recyklovaných plastů. 

Závěrem: kontejnery na třídění plastů jsou 
žluté, respektive označené žlutou nálepkou 
s nápisem plasty. Při třídění je důležité myslet 
na to, že je třeba objem, v tomto případě plas-
tových odpadů, před uložením do kontejneru 
minimalizovat sešlápnutím nebo zmáčknu-
tím. Tímto zvyšujeme kapacitu jednotlivých 
nádob i pro ostatní uživatele.

pd

nové vybavení pro technické služby

provozní zkouška elektrocentrály

Opravdu třídíme? dnes o plastu…

technické služby týnec

vodovody a kanalizace týnec, s.r.o.
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Po delší pauze způsobené covidem jsme opět 
mohli navázat na tradici zahraničních exkur-
zí. Němčináři od 7. do 9. ročníku ve středu  
4. 5. vyrazili za poznáním do rakouského 
města Linz, aby se setkali s němčinou v reál-
ném prostředí, poznali kousek naší sousední 
země a mohli použít získané jazykové doved-
nosti v praxi.

Navštívili jsme Muzeum AEC (interaktivní 
muzeum budoucnosti a robotiky), prošli se 
historickým centrem města nad Dunajem, 
navštívili cukrárnu s tradičním „Linzer Tor-
te“, dozvěděli se o zdejším působení Mozarta 
a o koněspřežné dráze vedoucí dříve z Čes-
kých Budějovic do Linze.

Na závěr jsme si nakoupili cukrovinky 
v prodejně Haribo, které se zde vyrábějí, aby 
nám zpáteční cesta příjemně utíkala. 

Blanka Schůtová, Pavlína Kleinová

V rámci celoškolního projektu spojily 
všechny třídy na Benešovské své síly a mění 
školní zahradu na místo vhodné nejen k trá-
vení volného času, ale i ke vzdělávání. Každá 
třída si vybrala jednu část, kterou si postupně 
vytváří. 

Vybudovali jsme skalku, bylinkovou spirálu, 
jezírko s lekníny. V jedlé části zahrady máme 
vyvýšené záhony, pařeniště, první sazenice 
vinné révy a ostružin. A to je jenom začátek.

S uskutečněním tohoto nápadu nám vy-
datně pomáhají i rodiče. Nejen s budováním 
jezírka, výstavbou skalky a montováním zá-

honů. Darovali nám i spoustu květin, bylin 
a sazenic jahodníku. Výsadbu už jsme zvládli 
sami. První jahody už se začínají červenat, 
dýně a papriky kvetou, ředkvičky už začneme 
brzy sklízet.

Velkou ozdobou jezírka se stala fontána 
na solární panel, kterou máme také od ro-
dičů. Tu každý vydrží pozorovat nekonečně 
dlouho. Děti průběžně zajištují optimální 
polohu slunečního panelu, aby se vodotrysk 
pokud možno nezastavil. Děkujeme všem ro-
dičům za pomoc a podporu

Dana Oktábcová

zahraniční exkurze – linz

celoškolní projekt „Ozdobme naši školu“
Základní škola
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  Zabalili jsme si kufry a dne 15. 5. 2022 jsme 
se vydali na přibližně dvacetihodinovou cestu 
do Anglie. 

Bylo to vyčerpávající, ale úspěšně jsme dora-
zili na místo do města Torquay, kde jsme na-
vštívili Model Village, pláž, krápníkové jeskyně 
a samotné město.  Večer jsme zavítali do rodin, 
které nás mile přivítaly. Následující ráno jsme 
vstávali už v 6:30, abychom stihli školu. Od-
poledne jsme se vydali na Tintagel Castle, kde 

nás zastihla velká bouřka. 
Rychle jsme utíkali zpátky 
do autobusu a po zbytek 
dne jsme sledovali krajinu 
pouze přes okno auto-
busu. Další den se počasí 
udobřilo a my se vydali 
do města Plymouth, kde 
jsme si prohlédli akvá-
rium plné prapodivných 
ryb. Předposlední den 
jsme ještě museli do školy. 
Po návštěvě Eden Project 
(obrovské skleníky s tro-
pickými rostlinami) jsme 
zavítali na poslední večeři 
do rodin. Závěrečný den 
exkurze jsme vstávali ještě 

o hodinu dříve, sbalili jsme si kufry a vyrazi-
li na čtyřhodinovou cestu do Londýna. Tam 
jsme viděli Museum Madame Tussauds, Big 
Ben, Buckingham Palace, London Eye a další 
památky. Jedním z nejlepších zážitků byla jíz-
da londýnským metrem.

 Pak jsme se vydali na cestu zpět přes kanál 
La Manche. Když nás vlak přepravil na pev-
ninu, většina z nás usnula, proto nám cesta 
utekla rychle.

 Celý zájezd jsme si moc užili a chtěli by-
chom poděkovat paním učitelkám, paní prů-
vodkyni, pánům řidičům a též městskému úřa-
du za sponzorský dar.

Deváťáci ZŠ Komenského

Ve středu 25. 5. se naše škola zúčastnila turna-
je chlapců v házené v Netvořicích. Házenkářům 
po celý den nepřálo počasí, celý den propršelo. 
Ve čtyřčlenné skupině jsme obsadili 1. místo, 
kde jsme postupně porazili ZŠ Dukelskou a ZŠ 

Jiráskovu z Benešova a ZŠ 
Vorlinu z Vlašimi. Ve finá-
le jsme narazili na domácí 
Netvořice, které jsme jed-
noznačně porazili. Chlapci 
se tedy umístili na 1. místě 
z devíti škol.

Nejlepším střelcem tur-
naje byl vyhlášen Tobiáš 
Prosický a nejlepším bran-
kářem Michal Šimáček.

Dále nás reprezentovali: 
Matěj Liška, Jan Franěk, 
Matyáš Bittner, Radek 
Doležal, Filip Rakouský, 
Matyáš Mareš, Jan Stej-
skal, Theodor Addo-Djan.

Turnaj v házené pokračoval ve čtvrtek  
26. 5. 2022, kdy do boje vstoupilo družstvo dí-
vek v kategorii 6. – 9. třída.

Los holkám přiřadil velmi silné soupeřky 

do skupiny – ZŠ Dukelská a ZŠ Jiráskova. Zá-
pasy byly vyrovnané. Každé družstvo získalo 1 
výhru a 1 prohru. O postupu rozhodovalo skó-
re, a to náš tým posunulo do finálového zápasu 
s domácími Netvořicemi. Do druhého poloča-
su holky nastupovaly s dvoubrankovým vede-
ním, ale potom přišly 3 rychlé soupeřovy góly. 
Přestože hráčky bojovaly o každý balon, obrátit 
zápas v náš prospěch se v krátkém hracím čase 
již nepovedlo. Družstvo dívek obsadilo konečné 
2. místo. Oporou týmu byly zejména házenkář-
ky Terka Skopcová a Marťa Březinová, jejichž 
zkušenosti a dovednosti přispěly k pěknému 
výsledku. 

Soupiska:
Tereza Skopcová, Martina Březinová, Amélie 

Berková, Adéla Artusová, Magdaléna Pálová, 
Valérie a Amálie Dudová, Valentýna Váchová 
a Hanka Hájková. 
Všem zúčastněným gratulujeme k úspěchu.

Kateřina Kopáňková, Michal Soustružník

výlet žáků 9. ročníku do anglie

zlato a stříbro z házené

START: BiSpoRT – 7.00 – 10.00 hod.       Cíl: BiSpoRT do 19.00 hod.       TRASy: 9, 16, 24 35, 50 km

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU Vás zve na 58. ročník dálkového pochodu

v sobotu 17. září 2022
Přes čtyři zámky
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Ve středu 11. 5. proběhl atletický závod Po-
hár rozhlasu ve Vlašimi. Naši školu reprezen-
tovalo družstvo dívek a chlapců v kategorii 
8. – 9. třída. Závodilo se v disciplínách: běhu 
na 60 m, skoku dalekém/vysokém, vrhu koulí, 
běhu na 800 m dívky/1500 m chlapci a štafetě 
na 4x60  m. Po celý den bylo krásné počasí, 
které atleti využili na předvedení svých nej-
lepších výkonů.

Starší dívky se umístily v silné konkurenci 
na krásném 6. místě ze 13 družstev.
Soupiska: Svárovská Julie, Dundychová 
Eliška, Koptišová Tereza, Artusová Adéla, 
Štěpánová Pavlína, Dudová Amálie, Poříz-
ková Kateřina, Petrášková Lucie.

Starší chlapci se umístili na stupni vítězů, 
a to na 3. místě z 12 družstev.
Soupiska: Campodonico Daniel, Štoček Ja-
kub, Addo-Djan Theodor, Prosický Tobiáš, 
Franěk Antonín, Rakouský Filip, Franěk 
Jan, Novotný Jan.

Pohár Rozhlasu pokračoval ve čtvrtek  
12. 5. na atletickém stadionu v Benešově. 
Naši školu reprezentovalo družstvo dívek 
a chlapců v mladší kategorii 6. - 7. třída. At-
letické naděje poměřily síly v 5 disciplínách: 
běh 60 m, skok daleký/vysoký, hod kriketo-

vým míčkem, vytrvalostní běh 600 m 
dívky/1000 m chlapci a štafety 4x60 m, 
které ozdobily závěr celého atletického 
klání. 

Závody provázely střídavě úspěchy 
a neúspěchy, sem tam nějaký karambol. 
Dařilo se zejména dívkám. Maruška 
Pavliščová v běhu na 600 m prolétla cí-
lem s náskokem třídy. Díky Terce Skop-
cové a Martě Březinové, které v hodu 
kriketovým míčkem nechaly své sou-
peřky daleko za zády, sbíralo družstvo 
dívek další cenné body. Také ostatní zá-
vodnice předváděly velmi pěkné výkony 
a držely se v čele startovního pole jed-
notlivých disciplín. V celkovém součtu bodů 
dosáhly dívky na 2. nejvyšší příčku a získaly 
stříbrné medaile. Škole tak po dlouhých 15 
letech přivezly cenný kov z atletiky ve své ka-
tegorii. K mimořádnému úspěchu velmi gra-
tulujeme.
Soupiska: Artusová Nela, Žáčková Adéla, 
Koptišová Anna, Beránková Karolína, Paz-
derová Kateřina, Skopcová Tereza, Březi-
nová Martina, Pavliščová Marie.

Družstvo chlapců obsadilo v silné atletic-
ké konkurenci celkově 5. místo. I zde pada-

ly velmi hezké individuální výkony. Tomáš 
Solař ve skoku dalekém a krásný čas v běhu 
na 1000 m v podání Matěje Ševčíka. 
Soupiska: Samko Adam, Řehák Ondřej, 
Barna Matěj, Rosenvald Kryštof, Šev-
čík Matěj, Solař Tomáš, Maier Michal, 
Schwarz Petr.

Závody to byly velkolepé. Krásný a slunečný 
den plný atletiky jsme si parádně užili a těší-
me se na další. 

Všem atletům gratulujeme a přejeme mno-
ho dalších sportovních úspěchů.

Kateřina Kopáňková

Základní školu v Týnci nad Sázavou opouští 
na konci školního roku 69 žáků z 9. ročníku 
a 8 žáků z 5. ročníku.  

Po prázdninách nám nastupuje do 1. tříd 83 
prvňáčků a 12 dětí do přípravné třídy.

Barbora Hanáková, ředitelka ZŠ

Po řádném zápisu do MŠ se nám podaři-
lo umístit všechny tříleté děti. Čekáme ještě 
na výsledky zápisu ukrajinských dětí a po něm 
budeme případně doplňovat místa ve školce 
dvouletými dětmi, které se také zúčastnily řád-
ného zápisu. Všem našim odcházejícím před-
školáčkům přejeme ve škole mnoho úspěchů.

Eva Alblová, ředitelka MŠ

Historický úspěch v atletice

Cílem návrhu je začlenit novou knihovnu do historické stavby bývalé 
továrny na kameninu z počátku 19. století – do nevyužívaného prosto-
ru kina v budově Hotelu Týnec. Prostory knihovny budou rozděleny 
na čtyři části: vstupní, dětská, dospělá část a ochoz – oddělení „teen“.
Ve vstupní části se bude nacházet infopult pro vrácení a zapůjčování 

knih, vyhledávací on-line katalog, šatna, výstavní panely a posezení pro 
veřejnost. V dětské části budou nejen dětské knihy, ale i herna. Míst-
nost bude sloužit i pro účely přednášek, projekcí, workshopů a dílen, 
a to i pro dospělé. V oddělení pro dospělé bude hlavní část volného 
výběru knih a také prostor s možností využití pro plnění on-line pra-
covních úkolů – HUB. Díky konstrukci stropu bude v místnosti patro, 
které bude tvořeno ocelovou konstrukcí. V patře budou, stejně jako 
v části pro děti, sedací vaky a čtyři pracovní místa, např. na psaní úkolů. 

Počítá se s přímým spojením knihovny se zahradou u budovy, aby ná-
vštěvník mohl jít se zapůjčenou knihou ven. Knihovna bude řešena 
bezbariérově mimo oddělení na ochoze.
V červnu by mělo být vydáno závazné stanovisko od orgánu pa-

mátkové péče k realizaci stavby, v říjnu 2022 očekáváme dokončení 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a na to navážeme 
podáním žádosti o stavební povolení. Samotná stavba by měla pro-
bíhat od května do prosince 2023. Ta je ale uskutečnitelná pouze 
za předpokladu, že bude možné čerpat peníze na základě dotačních 
výzev (např. Národní plán obnovy – pro knihovny v obcích do 10 000 
obyvatel – dotace 85 % nebo IROP – dotace prostřednictvím MAS 
Posázaví – dotace 95 %).

pd

Architektonická studie nové knihovny

Konec školního roku

Městská knihovna

START: BiSpoRT – 7.00 – 10.00 hod.       Cíl: BiSpoRT do 19.00 hod.       TRASy: 9, 16, 24 35, 50 km
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V sobotu 14. 5. 2022 se po čtyřech letech 
uskutečnilo tradiční Setkání Týnců, které ten-
tokrát organizovalo město Hrochův Týnec. 
Setkání obcí a měst se jménem Týnec, kterých 
je 15, se konala každé dva roky, ale z důvodu 
omezení kvůli covidu byla časová prodleva. 
Nicméně i formát byl tentokrát jiný. Na se-
tkání dorazili pouze zástupci vedení jednotli-
vých obcí. Ti měli možnost prezentovat, co se 
kde postavilo a opravilo. Návštěvníci měli také 
možnost prohlédnout si zrekonstruovanou ma-
teřskou školu, přístavbu základní školy a místní 

zámek, který prochází rekonstrukcí. Plnohod-
notné setkání proběhne příští rok, opět v Hro-
chově Týnci.
Protože některé malé Týnce mají mnohdy 

jen několik stovek obyvatel, nejsou schopny 
pořádat organizačně náročná setkání (např. se 
sportovními, hasičskými soutěžemi či kultur-
ními akcemi), bylo rozhodnuto, že k „velkým“ 
setkáním bude docházet jednou za čtyři roky 
v některém z velkých Týnců. Zbylé tři roky 
budou do menších Týnců zajíždět jen staros-
tové či zastupitelé. Výměna zkušeností je totiž 

kouzelnou záležitostí - všude je to v podstatě 
s radostmi a hlavně problémy téměř stejné.

pd

Po dvouleté odmlce proběhlo ve dnech  
25. a 27. května pasování dětí z druhých a tře-
tích tříd obou budov týnecké základní školy 

na čtenáře.  Na přípravě akce se, kromě obou 
knihovnic, Zdeňky Staškové a Markéty Skopa-
lové, podílela i nová kastelánka hradu Martina 
Hrušková.

Pohádková akce proběhla v krásných prosto-
rách týneckého hradu. A jak to v pohádkách 
většinou bývá, děti splnily úkoly zadané pohád-
kovými bytostmi a pomocí kouzelného zaklína-

dla pomohly odčarovat královnu pohádek, paní 
Ivanku Novákovou. Děti následně na čtenáře 
pasoval chrabrý rytíř, pan Hess.

Slavnostní akce se též zúčastnila paní ředitel-
ka ZŠ Týnec nad Sázavou Barbora Hanáková 
a za město přišel dětem pogratulovat místosta-
rosta Petr Znamenáček.

pd

Setkání týnců v Hrochově týnci 

Pasování na čtenáře

Vždycky, když jsme chodili do knihovny, po-
tkávali jsme tam milou knihovnici paní Nová-
kovou. Navštěvovali jsme ji odmalička. Vyprá-
věla nám pohádky jako například Pipi Dlouhá 
punčocha, organizovala pro nás Andersenovu 
noc, provázela nás pasováním na čtenáře. V naší 
paměti také zůstane to, jak jsme lítali po knihov-
ně a hladili kočku, která tam s námi byla při 
každém pohádkovém povídání. Někdy se nám 
povedlo při povídání i usnout, protože paní kni-
hovnice vypráví tak hezky, že u toho každé dítě 
usne. Rádi bychom k ní chodili až do dospělos-
ti, ale to nejde. Zůstanou nám alespoň krásné 
vzpomínky na léta povinné školní docházky.
Amálie Dudová, 9.B

Už od dětství jsme navštěvovali besedy u paní 
knihovnice Novákové. Pro některé to bylo pou-
ze ulití se z hodin, ale pro ostatní to byla vždy 
skvělá hodina povídání, ať už to bylo o Boženě 
Němcové či Františku Hrubínu. Všichni se po-
každé těšili na to, až paní knihovnice spustí svo-
je vyprávění o spisovateli a sledovali s otevřenou 
pusou. Všichni se těšili nejen na vyprávění, ale 
i na roztomilou kočičku, která se vždy ráda při-
šla pomazlit. Nevím, jestli to bylo tou kočičkou 
nebo paní Novákovou, ale mělo to své úžasné 

kouzlo. Tímto bych chtěl paní knihovnici po-
děkovat za občasné zpestření hodin českého 
jazyka. 
Matěj Kos, 9.A

Vůně knížek, vůně domova. Od první třídy na-
vštěvuji to temně tiché místo s knihami. Vždy, 
když jsme s mojí třídou přišli do knihovny, po-
sadila jsem se co nejblíže ke knihovnici, abych ji 
co nejlépe viděla i slyšela. Její hlas byl jako po-
hádka. U jejího povídání jsem usínala ve smyslu 
dobrém. Knihovnice vždy byla plná života, lásky 
a vědomostí. Vždy mi zodpověděla otázky, které 
jsem potřebovala vědět. Jsem smutná, že už bude 
končit. Vždy ale budu vzpomínat na věci, které 
mě za těch sedm dlouhých let naučila. Žádná 
jiná knihovnice nenahradí tak báječnou ženu, 

paní Novákovou.
Laura Koppová, 7.B
Když jsem byla malá, tak jsem milovala ná-

vštěvy Městské knihovny v Týnci a besedy 
s paní Novákovou. Líbilo se mi vyprávění o ži-
votě spisovatelů a vůně knížek kolem mě. Po le-
tech jsem se na besedy vrátila v roli paní učitel-
ky. Paní knihovnice, která nejen že vypráví stále 
stejně zajímavě a poutavě, ale také vypadá stále 
stejně pěkně, mě i jako dospělou dokáže uchvá-
tit. Říkám si, kam chodí na všechny ty zajíma-
vosti? 

Zuzana Krajánková

dny v knihovně očima žáků zŠ
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Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany k podávání nominací na ti-
tul „Významný občan Týnce nad Sázavou“. Toto ocenění se letos bude 
udělovat již po dvacáté. Pokud víte o někom, kdo se zasloužil o rozvoj 
města, významně ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do historie měs-
ta svou prací, nominujte ho! 

Své návrhy můžete zasílat na Městský úřad Týnec nad Sázavou do 
středy 31. srpna 2022, poté je rada města projedná a předloží ke schvá-
lení zastupitelstvu.

Ocenění „Významný občan“ se začalo udělovat v roce 2002. Tato slav-
nost se v našem městě postupně stala tradicí. Navrhovat může široká 
veřejnost, zájmové i společenské organizace. Návrh by měl obsahovat 
jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí nebo půso-
bil, odůvodnění návrhu a kontakt na navrhovatele.

Věříme, že spolu s Vámi připravíme oceněným, jejich rodinám a přá-
telům nevšední zážitek, na který budou rádi vzpomínat.

Kateřina Tomášková, kancelář starosty

Na letošní akci „Pálení čarodějnic" nechy-
běl také krátký doprovodný program pro děti. 
Start byl naplánován na 18:00, kdy děti nejpr-
ve soutěžily v pěti disciplínách (úkoly z Brada-
vic, čarovný pytlík, pavoučí hod, pavučina, běh 
v čarobotech). Po splnění těchto disciplín děti 
v kostýmech předstoupily před pětičlennou 
porotu, která postupně bodovala 10 nejlepších 
kostýmů. Děti, které se umístily na prvních  
3 místech, získaly kromě sladkostí také věc-

né ceny. Program pokračoval opékáním buřtů 
a stavěním májky s pomocí lan. Poté jsme již 
zapálili hranici. K dispozici byl stánek s pitím, 
nechyběl hudební doprovod písniček pro děti 
i dospělé a především dobrá nálada všech, kteří 
na tuto akci zavítali. Jsme rádi, že jsme mohli 
po koronavirových omezeních opět „Čaroděj-
nice" v Chrástu pořádat a již nyní se těšíme 
na další pálení na louce u kostela.

J. Starec

Pálení čarodějnic v chrástu nad Sázavou – sídliště

významný občan –  nominace

V Čakovicích 30. dubna 2022 probíhaly již 
od rána přípravy na čarodějnice. Návštěvníci 
si mohli od 18 hodin na hřišti opéci buřtíka 
a připraveno bylo také malé občerstvení. Velký 
oheň byl zapálen před 21. hodinou. Potěšila 

nás účast velkého množství místních obyvatel. 
Nálada byla skvělá a věřím, že si lidé odnesli 
nezapomenutelný zážitek po dvouleté pande-
mické pauze.

Petr Mergeš

Pálení čarodějnic v čakovicích

OCENĚNÍ 
VÝZNAMNÝCH  

OBČANŮ MĚSTA
A DÁRCŮ KRVE

pátek 27. 10. 2022 od 17 hodin
v obřadní místnosti MěÚ

VÁS ZVE NA TRADIČNÍ 
SPOLEČENSKOU AKCI

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

ŽIVÁ HUDBA / OBČERSTVENÍ

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

VýZVA dáRcůM kRve
Prosíme dárce krve s trvalým bydlištěm 
v Týnci nad Sázavou a přilehlých částech, 
nové držitele stříbrné nebo zlaté Jánského 
plakety a také držitele Zlatého kříže, aby se 
do konce září přihlásili s potvrzením o po-
čtu odběrů z transfuzní stanice do podatelny 
městského úřadu nebo e-mailem na: radni-
ce@mestotynec.cz. Rádi bychom Vás pozvali 
k veřejnému poděkování za Vaši pomoc nám 
všem. Slavnostní předání ocenění se uskuteční  
27. října v 17 hodin. Těšíme se na Vás.
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Dva roky plánovaný zájezd Klubu českých 
turistů do Blatné a okolí se nám konečně po-
dařilo uskutečnit.

Na zámku v Blatné jsme spojením 
I. a II. prohlídkového okruhu viděli 
během 90 minut všechny přístupné 
prostory zámku. Kdo si nechtěl pro-
hlížet interiéry, zavítal do přilehlé-
ho zámeckého parku. 

Oběd v hotelu Beránek byl pří-
jemnou pauzou před další částí 
našeho výletu. Z náměstí v Blatné 
jsme se vydali po červené turistické 
značce na 4 km dlouhou trasu mezi 
rybníky ke tvrzi Buzice. Tvrz je běž-
ně nepřístupná, ale díky vstřícnosti 

pana kastelána jsme si ji mohli prohlédnout. 
Cestou zpět jsme se zastavili na zřícenině 

Vrškamýk u Kamýku nad Vltavou.
Na ukázkové výletní počasí po celý den 

a spoustu zážitků budeme rádi vzpomínat.
Stanislav Šípek, KČT Týnec nad Sázavou

V sobotu 30. dubna 2022 z parkoviště 
od JAWY vyrazil průvod historické techni-
ky z dob socialismu, jehož cílem bylo dojet 
na louku nad Pecerady.  Dlouhý táhlý kopec 
uprostřed Pecerad dal některým strojům za-
brat, ale nevzdal se nikdo a do cíle dorazili 
všichni. I v letošním roce využily posádky 
příležitosti vytáhnout ze skříně dobové retro 
oblečení. 

Do průvodu se zapojilo téměř 30 strojů. K vi-
dění byly nesmrtelné „vejtřasky“ (Praga V3S) 

či vysokozdvižný vozík 
Desta, který do místní 
Jednoty vezl banány. Dále 
byly do průvodu zapojeny 
motocykly Jawa, traktory 
Zetor, Tatry 148, multiká-
ry, škoda 100, škoda 120, 
trabant, výletní autobus se 
sundavací střechou, jeřáb, 
hasičské vozy a „Mates“ či 
velký nakladač. 

Stejně jako v přede-
šlých letech to byla velká 

událost, kterou si místní nenechali utéct, stáli 

u silnice a mávali na projíždějící posádky.
Atmosféra celého průvodu byla velmi veselá. 

Pokud se tato akce uskuteční i příští rok, určitě 
se přijďte podívat.

Denisa Vrbická

V sobotu 11. 6. 2022 se konal od 13:30 na vy-
zdobeném hřišti v Krusičanech dětský den. Kru-
sičanské hasičky a maminky nachystaly pro děti 
asi deset disciplín - od těch klasických - jako 

je chytání rybiček, skákání v pytli nebo srážení 
plechovek míčkem, házení na koš, střílení s lu-
kem - až po ty speciální jako punčochové srá-
žení PET lahví, přenášení vajíčka na provázku, 
prolézání pavoučí sítí, trefování vodních balónků 
nebo ukusování zavěšených cukrovinek bez po-
moci rukou. Děti si na začátku vyzvedly soutěžní 
lístek a popsaly si svůj pytlíček na sladkosti. Po-
stupně obcházely s rodiči či bez nich jednotlivé 
aktivity. Když vše splnily, mohly si jít něco utrh-
nout ze stromu sladkostí a vylosovat lákavé věci 
do tomboly. Další odměnou byl ovocný pohár se 
zmrzlinou, který si každé z nich mohlo „uvařit 
samo“. V průběhu dne si děti mohly ještě kdy-
koliv „odskočit“ na skákací hrad. V závěru od-
poledne si mohly prohlédnout a svézt se velkým 

cisternovým hasičským vozem „ze stáje“ JSDH 
Pecerady. Děti vypadaly nadšeně a některé akti-
vity si ještě chtěly znovu zopakovat. Vynaložené 
úsilí na přípravy se vyplatilo a odměnou bylo 
nadšení a spokojenost asi 35 dětí.

Na dětskou akci navázala od 18 hodin ta do-
spělácká. Dorazila skupina CODA a večer byl 
věnován společenské zábavě i tanci. 

Alena Pivoňková

Historická technika projela Pecerady

dětský den a zábava v krusičanech

Výlet do Blatné
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V pátek 20. května jsme vyrazili od Motýlku 
na dopravní hřiště u MŠ. Cestou jsme pozná-
vali místa a dopravní značky a zakreslovali je 
do mapy. Zlepšovali jme si tak orientaci a se-
znamovali naše nejmenší se základními pravi-
dly silničního provozu. Trénovali jsme hlavně 
semafor. Děti si užily spoustu zábavy a odnes-
ly si i diplom.

Lucie Poláková

O olympijském zlatu sní někteří od dětství. 
Našim malým Motýlkům se tento sen splnil 
v rámci „cvičeníčka“ poslední květnové úterý. 
Dětičky si zasoutěžily v různých disciplínách – 
venku se jezdilo na odrážedle, chodilo na chů-
dách i házelo míčem. Uvnitř se zase válely sudy, 
chodilo se po kladině a malí „Tarzani“ se houpali 
na hrazdě a lezli po žebříku. Bezpečnost zajišťo-
valy milující maminky, které byly v patách malým 
závodníkům na odrážedlech, ale i zručně chytaly 
„Tarzany“ při seskoku z hrazdy nebo žebříku.

Za své sportovní nasazení si všichni malí spor-
tovci vysloužili zlatou medaili a sladkou odměnu.

Mirka Hrušková

V sobotu 4. 6. 2022 se v Podělusích konal 
dětský den, který měl hojnou účast. Jenom 
dětí se zúčastnilo 60. Počasí se vydařilo a děti 

si den krásně užily společně s rodiči. Děkuje-
me všem dobrovolníkům a sponzorům.

Miloš Albl

Každý čtvrtek dopoledne pořádáme Pohybo-
vý klub. Za nepříznivého počasí se protahu-
jeme v herně (k dispozici máme velké gym-
nastické míče, overbaly, gumičky, pomůcky ke 
stimulaci chodidel, ...) a občas pro zpestření 
zařadíme tematicky zaměřené hodiny (např. 
irské tance).

Když je hezky, vyrážíme ven a objevujeme 
blízké okolí. Navštěvujeme různá hřiště, nebo 
se vydáváme na procházko-projížďky s odrá-
žedly a kočárky. Pojďte s námi „dobít bater-
ky“. Dobrá nálada zaručena.

Lucie Poláková

dopravní odpoledne 
s Motýlkem

Batole olympionikem

dětský den v Podělusích

Mateřské centrum Motýlek
Pod křídly Motýlku
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Neděle 8. května – sváteční den – na hra-
dě Týnec bylo od pravého poledne otevřeno 
Májové minitržiště, v rámci kterého byl navíc 
vstup do všech prostor zdarma.

Návštěvníci se scházeli již před polednem 
a do toho – přijela parní lokomotiva. Jen pár 
minut po poledni byly vagony plné výletníků, 
kteří se projeli Posázavím. Peceradští hasiči 
museli doplnit vodu do lokomotivy. Kroky 
většiny cestujících tak směřovaly do města, 
a především k týneckému hradu. Stánkaři 
nestíhali – pro místní spíše sazeničky do za-
hrádky, pro ty přespolní spíše občerstvení 
a nějaký ten suvenýr.

 Díky sluníčku, které na vše dohlíželo, se 
sváteční odpoledne vydařilo a my se již nyní 
těšíme na další akci.

Martina Hrušková, kastelánka

Ve středu 1. 6. úspěšně proběhla vernisáž vý-
stavy s příznačným názvem Týnecko.

Všichni byli krásně naladěni, a to včetně 
čtyř kytar kvarteta Kaffee Quartetto Michala 
Čvančary, které se rozezněly ihned na začátku 
příjemného odpoledne v galerii muzea.

Úvodního slova se zhostila kastelánka 
a po další kytarové skladbě se již slova ujal 
MgA. Matěj Zámečník, jehož žáci (ZUŠ Va-
dima Petrova, Evangelické akademie Praha, 
Akademie umění a kultury pro seniory Hlav-
ního města Prahy a soukromí žáci) jsou auto-
ry 150 výtvarných děl, která jsou nyní v mu-
zeu a ve věži vystavena. Několik slov pronesli 
i dva z tvůrců. Poté se již návštěvníci vernisá-

že mohli nechat unést závěrečnou skladbou 
Bohemian Rhapsody „Mama“ od skupiny 
Queen. Kytarové kvarteto sklidilo i za tuto 

skladbu velké ovace a návštěvníci se odebrali 
k pohoštění a rozjímání nad obrazy.

Martina Hrušková, kastelánka

V pátek 3. června 2022 se v 18:30 hodin ro-
zezněla hudba v rotundě týneckého hradu. 
Muzejní noc zahájila kastelánka a předala slovo 
panu Aleksandarovi Badarovskimu. Ten před-
stavil žáky Základní umělecké školy Josefa Suka 
Benešov – pobočky Týnec. Krásná akustika ro-
tundy a šikovní žáci, kteří zpívali, hráli na kyta-
ry, akordeony, housle, flétnu či klávesy, přinesli 
návštěvníkům krásný zážitek. 

Rotunda utichla, ale program nekončil. V mu-
zeu bylo možné zhlédnout zajímavosti z depo-
zitáře či si vyslechnout řízenou prohlídku Vik- toriánské módy v podání paní Novákové. Bylo 

také možné se podívat do románského sklepení, 
kde je laboratoř neznámého alchymisty, nebo si 
počkat na pokusy Alchymisty Bavora Radov-
ského. Ten svými pokusy uchvátil nejen děti, ale 
i dospělé. 

Děti si navíc v muzeu mohly zasoutěžit. Najít 
pět strašidýlek, která se v muzeu a hradu scho-
vala, jim chvilkami dalo větší práci. Nakonec 
je děti ale všechna našly, zakreslily či zapsaly 
do kartičky, co strašidla odnesla od lidí, a získaly 
tak malý dáreček v podobě čokoládového neto-
pýra.

Děti i dospělí odcházeli ve večerních hodi-
nách z muzea příjemně naladěni a všichni jsme 
si večer užili.

Již nyní máme spoustu nápadů na příští rok 
a Muzejní noc 2023.

Martina Hrušková, kastelánka

Májové minitržiště

vernisáž výstavy „týnecko“

Muzejní noc

Hrad a muzeum



TýnECKé lisTykvěten / čeRven  2022

21www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

MUZEUM,
PROSTOR PRO MĚ!

www.hradtynec.cz
@hradtynecnadsazavou
hrad_tynec_nad_sazavou

1. 9.‒30. 10. 2022
Městské muzeum Týnec nad Sázavou

Výstava zajímavé místní a regionální tvorby bez 
ohledu na materiál, námět či vzdělání autorů, 
kteří se věnují umění či designu  a mají vazbu  
na Týnecko.

www.hradtynec.cz
@hradtynecnadsazavou
hrad_tynec_nad_sazavou

na hradě

PÁTEK
26. 8.

od 18 hodin

Zajímavý podvečer s prohlídkou letní kolonie netopýra velkého.
Těšit se můžete na plnění úkolů na přírodovědné stezce

kolem hradu, dílničky pro děti, přednášku či vycházku k řece             
s ultrazvukovými detektory.

NETOPÝŘÍ
NOC

NETOPÝŘÍ
NOC

Večerní komentovaná prohlídka hradu       
v kostýmech s živou hudbou a hranou 

ukázkou z divadelního představení     
Zločin na Zlenicích hradě.

Sobota 30. 7. 2022 od 20 hodin

www.hradtynec.cz
@hradtynecnadsazavou
hrad_tynec_nad_sazavou

V

V ceně prohlídky přípitek
Maximální kapacita 50 osob

Rezervace vstupenek na muzeum@kctynec.cz,
nebo osobně v muzeu v době otevírací doby.

OŽIVLÝ HRAD
Divadelní spolek Netopýr pořádá kostýmovanou prohlídku.

OŽIVLÝ HRAD

vstupné
150 kč 

na hradě
O CHALOUPCE Z PERNÍKU

Divadlo KAPSA Andělská Hora

9. 7. 
sobota

od 17 hodin

ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
Dřevěné Divadlo

20. 8. 
sobota

od 17 hodin

ČERT A KÁČA
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

23. 7. 
sobota

od 17 hodin

www.hradtynec.cz
@hradtynecnadsazavou
hrad_tynec_nad_sazavou
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Ve čtvrtek 19. 5. 2022 se uskutečnil jednodenní 
zájezd členů SZP a seniorů Týnec nad Sázavou. 
První zastávka byla v Mníšku pod Brdy, kde 
jsme navštívili zámek. Prohlídka byla rozdělena 
do dvou částí, okruhů. První okruh zahrnoval 

11 historických prostor představujících bydle-
ní drobné šlechty na počátku 20. století, druhý 
okruh zahrnoval 8 historických prostor a arkádu 
a seznámili jsme se zde se soukromými pokoji, 
ve kterých poslední majitelé, Kastové, každo-
denně pobývali.
Po obědě jsme pak navštívili Nový Knín, kon-
krétně muzeum zlata, které se nachází v histo-
rické budově tzv. Mincovny z 15. století, někdej-
ším sídle purkmistrovského úřadu v královském 
horním městě na březích zlatonosné říčky Ko-
cáby. Expozice přibližuje historii těžby a zpra-
cování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob 
až do 20. století.
Počasí nám přálo, a tak jsme se vraceli domů 
s novými dojmy z právě prožitého dne.

Dík organizátorům této akce a panu Peškovi, 
řidiči autobusu, za bezpečnou dopravu.
Sledujte naše vývěsní skříňky proti LIDLU 
a OD Hruška, kde vás informujeme o tom, co 
se připravuje.

Jiřina Kafková

Kdybychom měli do městského znaku 
(erbu) Týnce nad Sázavou vložit tři přírodni-
ny, určitě bychom vybrali netopýra, pérovník 
pštrosí a gabro.
NETOPýR VELKý

Tento jediný létající savec si zvolil za svoji 
letní „porodnici“ hradní gotickou věž. Nej-
dříve sídlil ve věži kostela sv. Šimona a Judy. 
Po opravě střechy kostela přesídlil do věže 
hradu. Kolonie čítá asi 200 jedinců. Převážně 
se jedná o matky s mláďaty.

Při vstupu do hradní věže nás přivítá zvlášt-
ní odér. Je to pach guana, které se vytváří z ne-
topýřího trusu. Guano je výborným hnojivem. 
S ptačího guana se vyráběl i střelný prach.

Netopýři jsou „soumračná zvířátka“, která 
spolu s hradním areálem dotvářejí zajímavou 
až tajemnou noční atmosféru.

Jsou velmi užiteční, neboť pochytají spous-
tu škodlivého hmyzu, který létá v noci (např. 
motýlka obaleče jablečného, který způsobuje 
červivost jablek). Nahrazují tak denní ptáky.

Netopýři se orientují tzv. echolokací. Vydá-
vají a přijímají pro lidské ucho neslyšitelné 
ultrazvuky a podle jejich ozvěny dokáží určit 
svoji polohu v prostoru, rozpoznat okolní pře-
kážku a svoji kořist. Nejaktivnější jsou v srp-
nu, kdy se vykrmují, tzn. shromažďují tukové 
zásoby před nastávající zimou. Na zimu odlé-
tají do svých zimovišť hibernovat. Zimovišti 
se stávají opuštěné sklepy, štoly, šachty, jesky-
ně či bunkry, kde je stálá nízká teplota.

Během března tyto úkryty opouštějí a na-
stává období tzv. jarních přeletů, kdy se vracejí 
zpět a formují se letní kolonie.

V ČR žije asi 23 druhů netopýrů. Jeden 
z nich zůstává aktivní po celý rok. Je to diva-
delní spolek Netopýr, díky kterému též ožije 
hradní areál na letní scéně. Je úžasným zážit-
kem vidět za teplých letních nocí oba „neto-
pýry“.

Koncem srpna se koná v Týnci Netopýří 
noc. Odborníci a ochránci přírody předvádějí 
vyhledávání netopýrů kolem hradu a řeky po-
mocí ultrazvukových detektorů a seznamují 
návštěvníky s životem těchto malých savců.

Netopýr velký i ostatní druhy jsou přísně 
chráněnými živočichy. Poškozování jejich sí-
del je trestné.
PéROVNíK PŠTROSí

Je statná kapradina, která miluje vlhká sta-
noviště. Proto jí vyhovují meandry Kame-
nického (Čakovického) potoka, který se pod 
zříceninou hradu Zbořený Kostelec vlévá 
do Sázavy.

Je nepřehlédnutelný i v zimě, kdy ze sněho-
vého poprašku trčí tuhé hnědé listy. To jsou 
listy s výtrusy, kterými se kapradiny rozmno-
žují. Na jaře se objevují listy zelené, které se 
na povrch prodírají jako stočené hodinové 
péro. Odtud název rostliny. Zelené listy vy-
tváření mohutný nálevkovitý trs a provádějí 
fotosyntézu. Pro nezelené listy tím vytvářejí 
zásobní látky.

Pérovník pštrosí je krásná dekorativní kap-
radina a je zákonem chráněna. 
GABRO (PECERADSKé)

S touto horninou se můžeme setkat v růz-
ných týneckých stavbách. Nejnápadnější je 
taras ve starém Týnci pod domem Frišma-
nů, tedy pod barem Neplecha. Kousky gabra 
najdeme i ve zdivu hradní věže a rotundy. 
Za vyleštěným gabrem se můžeme podívat 
na hřbitov. Gabro je totiž jeden z nejdeko-
rativnějších kamenů. Proto bylo vyváženo 
i do ciziny. V Naardenu je z něho vytvořen 
náhrobek Jana Ámose Komenského, v Praze 
památník na Žižkově a nábřeží pod Vyšehra-
dem.

Gabro je velmi vzácná, tvrdá a houževnatá 
hlubinná vyvřelina. Vznikla z magmatu spolu 
s žulou před 350 mil. lety. Je černé, hrubozrn-

né, s nádechem do zelena. Obsahuje plagio-
klas, pyroxen, amfibol, někdy i olivín a augit.

Největší lom je v Peceradech, ve kterém se 
těžilo do roku 1949. Dnes je lom zarostlý 
a opuštěný.  V roce 1993 byla zahájena disku-
se o obnově těžby. Vzhledem k obavám z na-
rušení spodních vod a z prašnosti k obnově 
těžby nedošlo. V současnosti se nikde v ČR 
netěží. Malé výchozy gabra můžeme vidět 
na Svárově či na Kantorce, což je vyvýšenina 
mezi Kozlovicemi a Bukovany. Je z ní krásný 
rozhled do okolí (než opět zaroste lesem). 
Byla by zde pěkná, třeba i jednoduchá roz-
hledna.

Mgr. Eva Vyskočilová

členové Spolku zdravotně postižených (SzP) a seniorů týnec nad 
Sázavou na výletě

fauna a flóra

Dne 1. června 2022 tomu bylo 20 let, 
co nás opustil náš milovaný tatínek a dědeček 

pan Petr Vodehnal z Týnce nad Sázavou 
a dne 13. září 2022 tomu bude  

dlouhých 35 let co od nás odešla naše 
drahá maminka a babička paní Jindřiška 

Vodehnalová z Týnce nad Sázavou.

S láskou stále vzpomínají děti Petr, Eva, 
Lenka s rodinami

vzPOMÍnáMe
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V sobotu 7. května 2022 se v benešovské re-
stauraci U Kovářů sešli delegáti základních 
organizací (ZO) ČSCH okresu Benešov. Pří-
tomno bylo dvacet delegátů z dvaceti pěti de-
legovaných. Na okrese Benešov je 8 ZO se 
197 členy, nejvíce členů má ZO Bystřice - 57. 
Konferenci zahájil František Richtr, pokladník 
a  jednatel okresní organizace (OO) Benešov. 
Konferenci řídil místopředseda OO Bene-
šov Libor Mikeš. V průběhu konference došlo 
k volbě komise návrhové a mandátové, předse-
dou byl zvolen Zdeněk Zazvonil z Týnce nad 
Sázavou a členy se stali Ing. Jiří  Marušák a Ja-
roslav Pešek.

Schůze okresního výboru se konají každou tře-
tí středu v Benešově. Znovu se zavádí přehled, 
kdo je čeho chovatelem, každá OO má svůj 

kód, komunikace s ústředním výborem probí-
há elektronicky. V roce 2019 se konala výstava 
ČSCH v Bystřici, v následujícím roce měla být 
v Načeradci, ale z důvodu pandemie tam byla až 
v roce 2021. V letošním roce se okresní výstava 
uskuteční od 29. do 30. 10. v Týnci nad Sázavou 
při osmdesátém výročí této ZO. Další rok mají 
o výstavu zájem Votice a Bystřice. 

Účastníkům - vystavovatelům na celostátní 
výstavě a na krajské výstavě se rozdělí příspěvky 
za klece ve výši 10.000 Kč, přitom výše příspěv-
ku pro jednoho chovatele může činit maximál-
ně 50 Kč na jeden vystavený kus. Na valnou 
hromadu v Praze byl zvolen delegátem Štěpán 
Hájek a jako náhradníci Libor Mikeš a Anto-
nín Bašta. 

Na závěr byly vyhlášeny výsledky soutěže 

o nejlepšího chovatele za rok 2021 a předána 
ocenění:

drůbež: 1. Libor Muller, ZO Týnec nad Sáza-
vou - husa česká, 2. Antonín Bašta, ZO Dolní 
Kralovice - barnaveldka dvojlemovaná zdrob-
nělá, 3. mladý chovatel Vendula Hrůšová, ZO 
Votice - česká slepice zlatě kropenatá

holubi: 1. Jan Bubník, ZO Bystřice - ostravská 
bagdeta, 2. Zdeněk Dragon, ZO Vlašim - český 
stavák černý sedlatý 

králíci: 1. MVDr. Ludvík Bělohlávek, ZO 
Bystřice - vídeňský černý, 2. Bc. Jitka Růžičko-
vá, ZO Votice - vídeňský šedý, 3. mladý chova-
tel Martina Čiháková, ZO Vlašim - kalifornský 
černý

okrasné ptactvo: 1. Jaroslav Nesvorný, ZO 
Vlašim - korela, 2. Jaroslav Pešek, ZO Bystřice 
- kanár barevný

V diskusi - návrhy na objednávání kroužků, 
paní Růžičková - vede kroužek mladých chova-
telů ve Voticích na ZŠ s cílem omladit členskou 
základnu. 

Návrhová komise přečetla návrh usnesení 
konference, po připomínkách bylo usnesení 
schváleno. 

Místopředseda OO ČSCH Benešov Libor 
Mikeš poděkoval přítomným za účast, po-
přál jim úspěchy a zdraví předsedovi Hájkovi, 
k němu se připojil i František Richtr.        

J. Kapek

Okresní konference českého svazu chovatelů (čScH) Benešov

vÝStava cHOvatelů
u Městského úřadu týnec nad Sázavou 

vÝStava MalÍřů
přízemí MěÚ týnec nad Sázavou

29. – 30. října 2022 

Nejúspěšnější vystavovatelé, všichni ZO Bystřice, zleva: 
MVDr. Ludvík Bělohlávek - kategorie králíků, Jaroslav 

Pešek - okrasné ptactvo, Jan Bubník - holubi

Vedení OO ČSCH Benešov, zleva: Antonín Bašta, předseda 
revizní komise, František Richtr, pokladník a jednatel, pan 
Čech, vedoucí odboru holubů, Libor Mikeš, místopředseda 

OO Benešov

Antonín Bašta - druhé místo v kategorii drůbeže

Jitka Růžičková - ZO Votice - druhé místo v kategorii králíci

Předseda revizní komise Antonín Bašta, přednesl zprávu 
o hospodaření OO

Jaroslav Pešek - ZO Bystřice - druhé místo za okrasné ptactvo

I v ZO se objevuje stále více žen

Libor Muller, ZO Týnec - 1. místo v kategorii drůbeže
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RUAH letos v červnu slaví 10 let od svého 
založení. Vzhledem k současné společenské si-
tuaci neplánujeme žádné oslavy, ale určitě stojí 
za to, abychom se s Vámi podělili o několik dů-
ležitých momentů, které jsme na naší společné 
cestě zažili. 

V roce 2012 se zrodila myšlenka založení do-
mácí péče. Začátky byly opravdu těžké. Začínali 
jsme s rozpočtem mínus 200 000 Kč. Měli jsme 
jen tři zaměstnance a všichni pracovali zdarma. 
Vyřizovali jsme velké množství administrativy 
a začali jsme se starat o našeho prvního paci-
enta. Postupně jsme se začali rozvíjet, náš pra-
covní tým se začal zvětšovat. Přibývali také další 
spokojení klienti, za kterými jsme často jezdili 
i do těch nejzapadlejších míst a vesniček. Naše 
sestřičky a lékaři byli na cestách ve dne i v noci. 
Stále jsme se učili jak být lepší. Pomáhali jsme 
rodinám, které procházely těžkým životním 
obdobím, kdy doma pečovaly o jejich nemoc-
ného člena rodiny. Posilovali jsme rodinné, 
přátelské i sousedské vztahy. Po třech letech 
našeho působení jsme se poprvé setkali s na-
šimi dárci na benefičním večeru Nebe na zemi 
a vydali jsme knihu Hodiny s příběhem. Ener-
gii do další práce nám dodávali úžasní klienti 
a jejich rodiny. Skláněli jsme se před všemi, 
kteří doma pečují o nemocné či umírající. Po-
čty pacientů nám narůstaly, a to především díky 
týmové práci, nevyčerpatelné motivaci a laska-
vé péči. Abychom mohli pomáhat co nejvíce,  
otevřeli jsme poradnu pro nemocné, pečující 
a pozůstalé. Obrátit se na nás mohl každý, kdo 
potřeboval pomoc nebo radu. V roce 2017 jsme 
oslavili naše 5. narozeniny a v naší práci jsme 
nepřestávali nabírat na obrátkách. Velkou ra-

dost nám udělalo získané ocenění semifinalista 
Neziskovka roku a také každé další nové auto, 
které za pomoci dotací přibylo do našeho zvět-
šujícího se vozového parku. U příležitosti na-
šeho 5. výročí se nám podařilo také uspořádat 
úspěšný benefiční koncert s českým houslovým 
virtuózem světového renomé Pavlem Šporclem. 
Na krásném večeru jsme měli příležitost potkat 
se s našimi příznivci. Bylo to velmi milé, a proto 
jsme tyto koncerty začali pořádat pravidelně. Ze 
známých umělců pro nás vystoupil například 
světově známý multiinstrumentalista Jiří Stivín 
nebo česká zpěvačka, skladatelka a závodnice 
rallye Olga Lounová. Svoji tvář pro spot o naší 
domácí péči nám propůjčil i nejúspěšnější ho-
rolezec současnosti Marek Holeček. Postupem 
času se náš tým začal proměňovat a my jsme se 
dále připravovali na další projekty. Stále více se 
mluvilo o naší profesionalitě, úctě a respektu, se 
kterými naši práci děláme. Velký úspěch zazna-
menal náš projekt Obce blíže lidem, jehož hlav-
ním cílem bylo přiblížit sociální pomoc ve ven-
kovském regionu lidem, pro které je vzdálenost 
často bariérou k dostupné pomoci.  Za rok se 
na nás z žádostí o pomoc obrátilo přes 200 kli-
entů. Pak přišlo něco neočekávaného. Celý svět 
zasáhla pandemie covid-19 a nároky na naše 
zaměstnance byly opravdu veliké. Zvyšova-
ly se také náklady na ochranné pomůcky. Byli 

jsme rádi za každou finanční pomoc, která při-
cházela od nadací a dárců, kteří přispěli mimo 
jiné i na kyslíkové koncentrátory, jež byly tolik 
potřebné. Denně jsme si kladli těžké otázky 
a pomáhali jsme také s testováním ve firmách 
na covid-19. Uvědomovali jsme si, co je v životě 
opravdu důležité, a láska k člověku a k této prá-
ci nás poháněla dál.

V roce 2022 máme za sebou 10 let našeho 
působení. V RUAHu pracuje 38 zaměstnanců 
a hospodaříme s rozpočtem 21 000 000 Kč. Pe-
čujeme o stovky klientů v celém okrese. Na za-
čátku roku jsme se přestěhovali do nového sídla 
RuAH – Křižíkova 2158, Benešov. Dnes mů-
žeme říci, že jsme stabilní organizace s historií 
a dalšími plány do budoucna.  Jsme hrdí na to, 
co jsme za 10 let dokázali. Bez Vás bychom 
nebyli tam, kde jsme. Vážíme si Vaší důvěry 
a snažíme se ze všech sil naplňovat naše poslá-
ní: „RUAH je tu proto, aby každý člověk na Be-
nešovsku měl možnost žít důstojně ve svém 
domácím prostředí i v těch nejtěžších obdobích 
života.“ Více se o nás dočtete na www.ruah.cz

Hana Sochůrková, project manager RUAH

V řadě rozhovorů 
jsme tentokrát oslovili 
jednu z našich zastu-
pitelek, zakladatelku 
společnosti RUAH 
o.p.s. Martu Vacko-
vou. Marta je rodačka 
z Českých Budějovic, 
ale v Týnci žije už sko-
ro 20 let. Vychovala tři 

syny, které mnozí z vás poznali, než se rozutekli 
do světa vysokých škol. Marta před deseti lety 
založila neziskovou organizaci RUAH o.p.s. 
a dodnes je její ředitelkou. Společnost pomáhá 
v celém okrese nemocným a potřebným lidem 
u nich doma, aby zvládli i ta nejtěžší období 
života. 

Marto, proč jste se přestěhovala z jižních 
Čech právě do Týnce?

Měla jsem v té době dvě děti a manžel šel 
do Prahy za prací. Chtěla jsem se Praze přiblí-
žit, ale neuměla jsem si s dětmi představit, že 
bych žila na sídlišti ve velkém městě. Hledali 
jsme něco v okolí a rozhodli přátelé, kteří tu žijí 

a pomohli nám v začátcích i s hledáním byd-
lení. Pamatuji si, že to bylo na podzim a seděli 
jsme na lavičkách pod duby a dívali se na pes-
trobarevné údolí s rotundou a hotelem a místo 
se nám moc líbilo, tak jsme tady zakotvili. 

Co bylo impulsem k založení neziskové orga-
nizace RUAH?

Ta cesta byla hodně dlouhá a skládala se 
z mnoha dílků, které do sebe zapadly ve správ-
ný čas. Já jsem původně vystudovaná zdravotní 
sestra a dva roky jsem pracovala v budějovické 
nemocnici. Přitom jsem dál studovala vysokou 
školu v oboru učitelství pro vyšší stupně v obo-
ru etika a náboženství na Teologické fakultě. 
Po vysoké škole jsem se vdala a žila několik let 
v Olomouci, kde se mi narodili dva synové. Když 
jsem se přistěhovala do Týnce, byla jsem na ma-
teřské dovolené. Po ní jsem začala pracovat pří-
mo tady v Týnci v Bisportu, později na hotelu 
u Mirka Němce. Obě zkušenosti mě posunuly 
v mnoha ohledech dopředu a dodaly mi odva-
hu začít s podnikáním. Osm let jsem se živila 
jako lektorka a konzultantka v soukromém 
sektoru v oboru soft skills. Přitom jsem trochu 

učila na střední škole v Neveklově a chvíli dě-
lala reportérku pro Český rozhlas. Právě tahle 
zkušenost mě přivedla do hospice, kde jsem 
se seznámila se zakladatelkou MUDr. Terezou 
Dvořákovou a ujala se spolu s ní založení terén-
ních služeb včetně té hospicové. 

To byl velký skok z byznysového světa do ne-
ziskového sektoru. 13. června to bylo 10 let, kdy 
byl zapsán RUAH do rejstříku neziskových or-
ganizací. Jaký ten začátek byl? 

Zas tak velký skok to nebyl. Zakládat nezisko-
vou společnost bylo v té době ještě náročnější, 
než založit podnikatelský subjekt. Byla to vel-
ká výzva. Než došlo k samotnému zápisu, bylo 
za námi už půl roku intenzivní práce. Dvakrát 
jsme s registrací neuspěli, třeba i proto, že úřed-
nice Městského soudu nerozuměla slovu palia-
tivní. Neměli jsme žádné peníze do začátku. Se 
sestřičkou Jaruškou jsme pracovaly dalšího půl 
roku zdarma. Ona byla na úřadu práce a já jsem 
se musela ještě živit školeními a konzultacemi 
ve firmách po celé republice. K tomu na mě 
doma čekaly tři děti. Všechno jsme se učily 
za pochodu a stres byl opravdu veliký. Začaly 

10 let s Ruahem
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Historické, geografické a kulturní poměry 
v regionu mezi řekami Vltavou a Sázavou při-
blíží nová regionální učebnice, kterou společně 
připravují základní školy z Netvořic, Týnce nad 
Sázavou, Neveklova, Krhanic a Křečovic. Publi-
kace je určena především jejich žákům a peda-
gogům, zajímavé informace v ní ale určitě najde 
i široká veřejnost. Kniha by měla vyjít do kon-
ce letošního roku. „Jsem moc spokojena, že se 
to blíží do finiše. Na konečný výstup se moc 
těším,“ řekla ředitelka ZŠ Netvořice Ludmila 
Vodehnalová. Spolupráce mezi lídry projektu 
z jednotlivých škol tím ale podle ní nekončí, jen 
se přesune do jiné oblasti.

Nápad vytvořit společnou regionální učebnici 
uvítala i ředitelka ZŠ Týnec nad Sázavou Barbo-
ra Hanáková. Škole se ho navíc podařilo spojit 
s celoročním projektem zaměřeným na pozná-
vání jejího okolí. „Hodilo se nám to a zároveň 
jsme pomohli skvělému nápadu. Děti i učite-
le to bavilo, protože se jednalo o místní téma. 
Vytvořili spoustu dokumentů, fotek, obrázků. 
Těšíme se na výsledek, hlavně na pracovní listy 
plné zajímavých úkolů,“ řekla. Zároveň ocenila 
velkou podporu zřizovatele, který má zájem se 
i finančně podílet na vydání knihy. 

Hlavním cílem čtyřletého projektu, realizova-
ného v rámci Místního akčního plánu vzdělává-
ní II ORP Benešov, je rozvoj znalostí žáků o spe-
cifikách místního regionu. Aktivita je rozdělena 
do několika částí: historie, významné osobnosti, 
významné stavby, současnost, místopis, doprava, 
hospodářství a příroda. Součástí učebnice jsou 
pracovní listy na různá témata, napříč předměty 
a pro různé věkové skupiny žáků. Ti si je tvoří 
sami na základě získaných informací, zážitků, 
výletů a exkurzí. 

Knížka bude mít asi 200 stránek a vyjde v ná-
kladu kolem 700 kusů. Navazovat na ni by měly 

webové stránky, které si budou jednotlivé školy 
samy spravovat. Na vydání knihy by se měly po-
dílet jednotlivé obce a další sponzoři.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví

Na přiložených fotografiích je ukázka dětské ilust-
race a pracovního listu regionální učebnice.

Regionální učebnice přiblíží kraj mezi vltavou a Sázavou

jsme ale právě tím, že jsme pomáhaly nemoc-
ným na konci života. Papíry jsme neustále do-
háněly a mám pocit, že to děláme dodnes. 

A proč zrovna péče o umírající a nemocné?
Pracovala jsem ve dvaceti letech na oddělení, 

kde nám umíralo velké množství lidí. Vnímala 
jsem už jako mladá, že mi vadí neetický přístup 
k těmto lidem, kteří v nemocnicích nedostávají 
péči, kterou by potřebovali. V té době bylo běž-
né, že se resuscitovali lidé, kteří neměli žádnou 
naději na přežití. Téma smrti pro mě nebylo 
děsivé, jen ten způsob, který smrt často dopro-
vázel. Když jsem pracovala jako sestra v nemoc-
nici, přivezli mi na nedělní noční službu moji 
rodiče mého dědu s rozsáhlým infarktem myo-
kardu. V té době to byla neřešitelná věc s vel-
kou pravděpodobností smrti. Děda měl jediné 
přání, dostat se domů na statek, kde celý život 
žil. Neexistovala žádná domácí péče a slovo 
hospic tu ještě nikdo neznal. Přesto jsem dě-
dovi umožnila převoz domů a ošetřovala ho 
na samotě na statku. Velkou pomocí mi byla 
skvělá praktické lékařka z blízkého městečka. 
On se po dvou týdnech začal uzdravovat a mě 
docházelo, jak velká síla je v člověku a medicína 
je jen jedna část, která pomáhá. Děda žil ještě 
8 let. Když se pak naskytla příležitost, vložila 
jsem do ní, co jsem se v životě naučila, aby i lidé 
tady na Benešovsku měli šanci na důstojný zá-
věr života. 

Jste nezisková organizace, ale taková služba 
něco stojí. Z čeho tyto služby financujete?

Zatím se nám daří financovat služby proto, že 
máme hodně různých zdrojů. Asi polovinu slu-
žeb hradí zdravotní pojišťovny. Další velký kus 

dotuje krajský úřad v síti sociálních služeb, so-
ciální práci hradí finance z Evropské unie a asi 
2 miliony ročně sháníme, kde se dá. Jedním ze 
stabilních podporovatelů jsou obce, které soli-
dárně přispívají ze svých rozpočtů, aby pro své 
lidi zajistili vše, co je třeba. Velký dík patří také 
firmám a jednotlivcům, kteří nám pomáhají do-
financovat právě ty nějtěžší služby jako je domá-
cí hospicová péče a sociální práce. Ti nejpotřeb-
nější si služby většinou zaplatit nemohou. Je to 
ale každoroční nejistota, která se dnes zvětšuje 
stejně jako v celé společnosti. Už jen ceny ben-
zínu nám zamávají s rozpočtem, ale v domácí 
péči se mu vyhnout nemůžete. Věřím ale, že to 
zvládneme, protože dobrých lidí je pořád dost. 

Dnes už RUAH neposkytuje péči jen umí-
rajícím. Jak tedy společnost vypadá po deseti 
letech?

Jednou věcí, která mě trochu zaskočila 
po přistěhování do Týnce, byla malá dostup-
nost jakýchkoliv služeb. Když žijete v kraj-
ském městě, máte všechno pod nosem a pří-
padně tam dojedete městskou dopravou. Je 
tam i velká nabídka specializovaných služeb, 
takže snáz najdete pomoc, kterou potřebujete. 
Tady jsem pocítila, jak velký rozdíl je bydlet 
30 km od Prahy. Mnoho lidí se jednoduše 
k pomoci nedostalo, pokud neměli rodiny, kde 
se o ně mladší členové postarali a dovezli je 
na správná místa. Proto jsme rozšiřovali služ-
by i o sociální péči o seniory a poradenství pro 
pečující. Dnes máme skoro 40 zaměstnanců 
a 20 služebních aut a v péči máme za rok více 
než 700 klientů ve všech službách. Benjamín-
kem našich služeb je projekt Obce blíže lidem. 
Lidé tady v Týnci se mohli potkat se sociální 
pracovnicí Hankou Kronovetrovou, která už 
tři roky pomáhá všem, kteří se z jakéhokoliv 
důvodu dostanou do těžké situace. V covidu 
zajišťovala a organizovala dobrovolnickou po-
moc, dovážela léky seniorům a potraviny pro 
ty nejpotřebnější. Obzvlášť v dnešní době vní-
máme, že těch potřebných je stále více. Snaží-
me se pomoci tak, aby každý mohl zvládnout 
i ty nejtěžší situace doma. 

Tak Vám držíme palce, ať to zvládnete i dál 
a vlastně je držíme i nám, protože nikdy neví-
me, kdy Vás budeme potřebovat. 

pd
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O tom jak snížit nároky na administrativu 
a byrokracii ve školách, jak vyřešit přeplněné 
školní třídy, jak podpořit práci pedagogů nebo 
jak by měli zřizovatelé podpořit regionální 
školství dnes v Benešově hovořili účastníci 2. 
konference o vzdělávání. V rámci Místního 
akčního plánu vzdělávání (MAP) II ORP Be-
nešov, ji pořádala Posázaví o.p.s. a zúčastnilo se 
jí 22 zástupců škol a zřizovatelů z regionu.

Výše zmíněná témata vyplynula z dotazní-
kového šetření, které se uskutečnilo v rámci 
MAP. Koordinátorka MAP Jana Čechová 
uvedla, že administrativa a byrokracie se ne-
týká jen ředitelů škol, ale i běžných pedagogů. 
„Není to jen o vyučování, ale o tom, že pořád musí 
vyplňovat nějaké dotazníky a šablony,“ dodala. 

Školy na Benešovsku se také často potýka-
jí s přeplněnými třídami. „Většina z nich je 
na hraně svých kapacit. Umocňuje to ještě zvy-
šující se počet žáků se specifickými vzdělávací-
mi potřebami – v roce 2020 jich v běžných tří-
dách základních škol ORP Benešov bylo 13,2 
procenta, hodně z nich má asistenci a vyžadují 
individuální péči pedagoga. K tomu ještě 4,4 
procenta žáků mají závažné poruchy v chování 
– často pak narušují výuku a jejich vzdělávání 
klade zvýšené nároky na práci učitelů,“ dodala 

Jana Čechová. Situace se stává ještě naléhavější 
s příchodem ukrajinských uprchlíků. „Podařilo 
se nám velmi rychle reagovat na vzniklou situaci 
a iniciovat spolupráci se školami a městem. Velkou 
pochvalu zaslouží Dům dětí a mládeže Benešov, 
kde již v dubnu otevřeli adaptační skupinu pro 
ukrajinské školáky, Labyrint v benešovském kul-
turním centru se proměnil v komunitní centrum,“ 
uvedla koordinátorka MAP Helena Šešinová. 
Jana Čechová doplnila, že prostřednictvím 
MAPu jsou školy provázány s dalšími organi-
zacemi, mimo jiné OSPODem, pedagogicko-
-psychologickou poradnou nebo Magdalenou 
o.p.s., takže bylo velmi snadné během jednoho 
odpoledne obvolat všechny aktéry, svolat oka-
mžitě schůzku a situace se začala ihned řešit.

Dalším tématem, které vyplynulo z dotaz-
níkového šetření, je podpora pedagogů, a to 
nejen v oblasti vzdělávání v oborech, které 
vyučují. „Stále častěji poptávají vzdělávání v ko-
munikačních dovednostech, argumentaci, psycho-
logii, což je hodně dané prostředím, ve kterém se 
pohybují – řeší problémy v třídním kolektivu, 
komunikaci s rodiči i komunikaci v rámci pedago-
gického sboru,“ konstatovala Jana Čechová. Po-
zornost je pak podle ní třeba věnovat i dalšímu 
tématu, kterým je role zřizovatelů v podpoře 
regionálního školství.

MAP II, do kterého je zapojeno 42 škol 
z ORP Benešov (z toho je 19 mateřských a 23 
základních), navázal na MAP I realizovaný 
v letech 2016 a 2017. V rámci MAP II, kte-
rý byl zahájen v roce 2018 a potrvá do srpna 
2022, bylo uspořádáno 25 vzdělávacích akcí 
pro pedagogy na nejrůznější témata od mate-
matické a čtenářské gramotnosti, kybernetické 
šikany, psychologie až po výchovné problémy 
dětí. Většinu témat si vybrali sami pedagogové. 

Uskutečnily se také 
tři letní školy pro pe-
dagogy – čtvrtá bude 
letos v srpnu „Velkou 
radost máme z toho, 
že nejenom k nám 
vozíme lektory a před-
nášející z jiných koutů 
republiky, ale nacházíme je i mezi místními lid-
mi, kteří jsou schopni a ochotni sdílet svoji praxi 
a zkušenosti. Patří k nim například ředitelka 
benešovské MŠ Čtyřlístek Lucie Dušková (před-
školní pedagogika), zástupce ředitelky benešovské 
ZŠ Dukelská Lubor Brázda (oblast IT), Radmila 
Pikorová (pedagogicko-psychologická poradna) 
nebo Lenka Koucká (matematika).“  

Podle Jany Čechové vytvořil MAP velký 
prostor pro sdílení a spolupráci. „Otevřeli jsme 
nové projekty, jako například kavárničku mati-
kářů, nabízíme prostor pro setkávání mateřských 
a základních škol, a to prezenčně i online, sna-
žíme se řešit aktuální témata. V rámci MAPu 
fungují i mezioborové vazby, není to jenom škol-
ství, ale hodně se propojujeme i se sociální sférou,“ 
uvedla. Pořádaly se také vzdělávací akce pro 
rodiče, například na téma – kyberšikana, stra-
vování dětí, školní zralost nebo výchova kluků. 

Potřetí se v rámci MAP realizoval projekt 
Benešovsko žije příběhy, který podpořil kre-
ativitu a fantazii dětí, podobné zaměření má 
i Klub tvůrčího psaní pro žáky 5. až 9. tříd zá-
kladních škol.

Na MAP II naváže od září MAP III, který 
se bude realizovat do prosince 2023 a zaměří 
se na analytickou a strategickou stránku pro-
jektu. Další vzdělávací akce by měl nabídnout 
MAP IV plánovaný na roky 2024 a 2025.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

v Benešově se hovořilo o snížení byrokracie,  
přeplněných třídách i o integraci ukrajinských školáků  

Spolupráce města týnec nad Sázavou a Posázaví, o.p.s.
Město Týnec nad 

Sázavou dlouhodo-
bě spolupracuje se 
společností Posázaví 
o.p.s., a to formou 
pomoci a podpory. 
Probíhají společné 
konzultace při pří-

pravě žádostí o dotace či při samotné realizaci 
projektů. Mezi projekty, u kterých probíhala 

v nedávné době kooperace, lze zařadit např. 
stezka kolem řeky Sázavy pod městským 
úřadem, rekonstrukce sociálních zařízení 
v budově základní školy v ulici Benešovská, 
rekonstrukce kuchyně včetně pořízení gastro-
vybavení v mateřské škole, obnova místních 
komunikací ve starém Týnci, rekonstrukce tě-
locvičny a nářaďovny v ZŠ Benešovská. V sou-
časné době se společně snažíme najít vhodný 
dotační titul pro opravu mostku v Krusičanech 

či rekonstrukci parkoviště před městským úřa-
dem. Podpora probíhá i v rámci jarní úklidové 
akce Čistá řeka Sázava či při Dnu Země a akci 
Ukliďme náš Týnec. 

Zástupci města a Posázaví se pravidelně 
scházejí a diskutují o připravovaných a rozpra-
covaných projektech či o projektech v Akčním 
plánu města a společně se snaží najít vhodné 
dotační tituly.

Denisa Vrbická, Projektové řízení

Jiří a Lenka Pichovi oslaví 20. června 30 společných let, ze kterých vzešly dvě úžasné děti Daniel a Bára. 

Rodina je nejsilnější pouto světa.

a je to tady! 
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sport

O víkendu 21. - 22. 5. 2022 se v gymnastické 
hale v Praze na Hradčanech konalo republikové 
finále jednotlivců a družstev. Je to vrchol sezóny 
a vybojovat zde účast je náš cíl. Jako každoroč-
ně doufáme ve skvělé výsledky, ale tolik medailí 
jako letos jsme ještě nikdy nepřivezli. 

Týnec nad Sázavou reprezentovalo prostřed-
nictvím Středočeského kraje celkem devět gym-
nastek a všechny, ano, opravdu všechny si při-
vezly medaili, a to buď za úspěch ve družstvech, 
a nebo dokonce v jednotlivcích.

V kategorii mladší žákyně I vybojovala krásné 
19. místo Lia Vysloužilová (celkem 37 závodnic) 

a jako družstvo se umístily na 2. místě. V ka-
tegorii mladší žákyně II skončila na 12. místě 
Marie Kubíčková (celkem 51 závodnic) a Stře-
dočeský kraj přivezl zlaté medaile. V kategorii 
starší žákyně III to zacinkalo i v jednotlivcích, 
Anna Koptišová se umístila na 3. místě, a jako 
družstvo byly druhé. V kategorii starší žákyně 
IV (celkem 40 závodnic) Týnec opět zářil ne-
jen ve družstvech, ale i v jednotlivcích. Markéta 
Kmošková vybojovala stříbro, Tereza Koptišová 
5. místo a Pavlína Štěpánová 11. místo. V sou-
těži družstev skončily na stříbrném stupínku. 
V kategorii dorostenky (celkem 23 závodnic) 
bojovaly dvě gymnastky z Týnce a v soutěži jed-
notlivců přivezla bronz Lucie Havránková a 7. 
místo obsadila Ester Koudelová. Holky přidaly 
ještě stříbro v soutěži družstev. A poslední kate-
gorií, kde jsme měli zastoupení, byla kategorie 
žen, zde Jana Valentová skončila na krásném 5. 
místě (celkem 13 závodnic) se ztrátou pouhé tři 
desetiny bodu na zlato. Ženy ze Středočeského 
kraje se staly celkovým vítězem soutěže družstev.

Gratuluji k tak skvělým výsledkům našim 

gymnastkám, děkuji trenérům za přípravu a ro-
dičům za podporu.

Radka Součková

krajem to neskončilo, gymnastky zářily na republikovém finále

Ve sváteční neděli 8. 5. 2022 bylo v tělocvičně 
v Týnci nad Sázavou opravdu rušno. Konal se 
zde totiž krajský přebor ve sportovní gymnas-
tice, ve kterém gymnastky a gymnasté ze Stře-
dočeského kraje bojovali o postup na republiko-
vé finále, které se bude konat 21. – 22. 5. 2022 
v gymnastické hale v Praze na Hradčanech. 
Účast byla opravdu velká, do Týnce přijelo více 
než 100 účastníků a naše gymnastky ukázaly, že 
jsou prostě ve skvělé formě. 

V každé kategorii postupují vždy čtyři nejlepší 

závodnice a letos bude Středočeský kraj repre-
zentovat dokonce devět gymnastek z Týnce! 
Dále byla vyhlašována i soutěž družstev a zde 
jsou výsledky:
Mladší žákyně I: 4. místo – Lia Vysloužilová 
(družstvo se umístilo na druhém místě)
Mladší žákyně II: 2. místo – Marie Kubíčková
Starší žákyně III: 1. místo – Anna Koptišová 
(družstvo se umístilo na druhém místě)
Starší žákyně IV: 1. místo – Tereza Koptišová,  
3. místo – Markéta Kmošková, 5. místo – Pavlína 
Štěpánová - nahradila závodnici, která skončila 
na druhém místě a nemohla se zúčastnit (druž-
stvo se umístilo na prvním místě)
Dorostenky: 1. místo – Lucie Havránková,  
2. místo – Ester Koudelová
Ženy: 2. místo – Jana Valentová

Gratulujeme všem závodnicím ke skvělým 
výsledkům a postupujícím budeme držet pěsti 
na republikové finále. 

Radka Součková

krajský přebor ve sportovní gymnastice

Jako každý rok tak i letos v sobotu 14. květ-
na se uskutečnily řece Sázavě dětské rybářské 
závody. Celkově se závodů účastnilo 25 malých 
rybářů, z toho tři rybářky. Ranní počasí nám 
přálo a celé dopoledne se na nás sluníčko usmí-
valo a to nám přineslo i první ryby.  Někteří 
závodníci měli štěstí na kapříka, jiní se radova-
li z menších úlovků.  Závodníci byli bodováni 
a celkově po čtyřech hodinách trvajících závo-

dů se po součtu všech bodů na 1. místě umístil 
Jiří Dostálek, na 2. místě Rosťa Vágner a na 3. 
místě Eliška Balaga.  Na každého ze závodní-
ků se díky naší organizaci MO ČRS Týnec nad 
Sázavou, sponzorům firmě Mivardi, městu Tý-
nec nad Sázavou, Českému rybářskému svazu 
a Pepovi od Sázavy mohli těšit z nějaké hod-
notné ceny.

Přemysl Černušák

dětské rybářské závody v týnci nad Sázavou
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To byly tradiční květnové akce Odboru spor-
tu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z. s.

15. 5. 2022 odpoledne přišly na hřiště v are-
álu ZŠ na sídlišti závodit děti od tří do deseti 
let. Nejprve děti samostatně skákaly, běhaly 
a házely. Po tomto klasickém trojboji, společně 
ve dvojici s rodiči, opět běhali a skákali do dál-
ky, jenom trochu jinak. Protože bylo pořádné 
vedro, zvolili organizátoři běh i skok s kyblí-
kem vody. Děti i dospěláci se dobře bavili a cel-
kem 33 závodníků vydrželo až do vyhlášení vý-
sledků. Všechny děti dostaly medaile, diplomy 
a drobné ceny. O bezproblémový průběh závo-
dů se postaralo 15 instruktorů odboru SPV.

Druhou květnovou akcí bylo 20. 5. 2022 
sportovně zábavné odpoledne nazvané Pohyb 
je hra. Letos bylo v zahradě Kulturního centra 
připraveno 16 stanovišť, kde 134 dětí plnilo ne-
náročné úkoly. I tady si děti užily soutěže s vo-
dou, protože ani tentokrát počasí nezklamalo. 
Za splněné soutěže si děti vytáhly v tombole 
cenu a opekly buřtíka. Úkoly pro děti připravilo 
a na stanovištích vedlo 25 instruktorů a jejich 

rodinných příslušníků a protože většinu dětí 
doprovází rodiče, bylo v zahradě cca 300 ná-
vštěvníků. Po ukončení sportovní části vystou-
pila s dětským programem skupina Pískomil se 
vrací, kterou zajistilo Kulturní centrum Týnec 
nad Sázavou. Ta děti na závěr ještě roztančila.

Děkujeme všem pořadatelům obou akcí, ha-
sičům za dozor a péči o oheň, městské policii 
za dohled na bezpečnost příchozích, zaměst-
nancům Kulturního centra za přípravu zahra-
dy, firmě Altum HR, s.r.o. za zajištění občerst-
vení všech účastníků. 

Věra Junová

V sobotu 20. 5. 2022 obdržela předsedky-
ně TJ Týnec nad Sázavou paní Věra Junová 
na valné hromadě České asociace Sport pro 
všechny nejvyšší vyznamenání – Zlatou me-
daili dr. Tyrše.

Vyznamenání obdržela za dlouholetou aktiv-
ní činnost v odboru TJ, v Regionálním centru 
SPV Benešov a v neposlední řadě i ve Středo-
české krajské asociaci SPV.

Ve Středočeské krajské asociaci je platnou 
členkou výkonného výboru od r. 1993 a v sou-
časné době je její místopředsedkyní.

Je držitelkou několika instruktorských prů-

kazů, v rámci ČASPV je lektorkou zdravotní 
TV, psychomotoriky a všeobecné gymnastiky. 
Všechny nabyté vědomosti uplatňuje ve své in-
struktorské a cvičitelské práci.

Jako organizátorku veřejně přístupných akcí 
ji znají nejen občané města Týnec nad Sáza-
vou, ale i členové ČASPV ve Středočeském 
kraji.

Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, mno-
ho dalších příjemných zážitků a pohodu v ro-
dinném kruhu!

Za SKA SPV – Jana Koukalová,  
předsedkyně SKASPV

Paní věra Junová byla českou asociací  
Sport pro všechny vyznamenána za zásluhy!

První dubnovou neděli jsme se dočkali dal-
ších turnajů ve volejbalu dětí. Týnecké žactvo 
hrálo s nejlepšími čtyřmi týmy Oblastního 
přeboru ve Zruči nad Sázavou. I když se nám 
na turnaji výsledkově příliš nedařilo, před-
vedená hra špatná úplně nebyla. Nicméně 
páté místo na turnaji a celkově sedmé místo 
na konci sezóny Oblastního přeboru z pat-
nácti účastníků není vůbec špatné.

V neděli 3. 4. 2022 jely na krajský přebor 
v minivolejbalu i naše tři týmy v červené ka-
tegorii. Turnaj se konal opět v Hořovicích 
a naše holky se tam rozhodně neztratily. Nej-
víc se dařilo Elence Šenkové a Šárce Kuch-
tové, které po vyhrané skupině dotáhly své 

snažení ve vyřazovacích bojích až k bronzové 
příčce. Mezi dvaceti sedmi týmy se prosadi-
ly i Terka Žáčková s Natkou Hnětkovskou 
a Áňa Pavliščová s Natkou Zlámalovou, které 
si vybojovaly šesté a sedmé místo.

O měsíc později, v neděli 8. 5. 2022, už hol-
ky čekalo finále Krajského přeboru v Mělníku. 
Díky dobrému umístění v jednotlivých kolech 
jsme mohli do turnaje nasadit mezi třicítku 
nejlepších v kraji tři naše týmy. Zpestření pro 
ně bylo uspořádání turnaje ve venkovním pro-
středí na umělé trávě. Holky se s nezvyklým 
povrchem a sluníčkem nejdřív trochu praly, 
ale poté už ukázaly, že volejbal hrát umí. Terka 
Žáčková s Natkou Hnětkovskou se z druhého 

místa ve skupině dostaly do bojů o konečné 
7. - 12. místo a celkově turnaj zakončily těsně 
za první desítkou. Šárka Kuchtová s Elenkou 
Šenkovou bojovaly ve skupině společně s Ne-
lčou Jandovou, Natkou Zlámalovou a Áňou 
Pavliščovou o první dvacítku, do které se na-
konec dostala obě naše družstva. 

závěr volejbalové sezóny dětí

Roolympiáda – rodinná olympiáda a Sportovně zábavné  
odpoledne pro děti
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Maraton pro zmiňované holky pokračo-
val o čtrnáct dní později krajským přebo-
rem v plážovém volejbale. Na turnaj jsme 
jeli do Kutné Hory a šli trochu do neznáma. 
Na písku je volejbal trochu jiný a na svou kůži 
to poznaly i naše holky. Beach volejbal se jim 
moc líbil a turnaj si užily se vším všudy. Nej-
lépe si s pískem rozuměly Šárka s Elenkou, 
které trochu překvapivě skončily na sedmém 
místě ze sedmnácti přihlášených týmů. Z de-
sátého místa se těšily Natka s Terkou. Nelča 
Jandová s Natkou Zlámalovou uzavřely první 
patnáctku. 

Volno holky neměly ani poslední květnovou 
neděli. Ta byla ve znamení závěrečného Ob-
lastního přeboru minivolejbalu v probíhající 
sezóně 2021/2022. Turnaj v oranžové, červené 
i modré kategorii uspořádal oddíl volejbalu 
ze Zruče nad Sázavou. V oranžové kategorii 
si pohár pro vítěze odvezly Kačka a Zuzka 
Čechovy. Na krásné bronzové příčce skončila 

Lucka Hnětkovská, která hrála s kamarádkou 
ze Zruče. Zbývající týnecké týmy se umístily 
na 5., 9. a 10. místě.

Podobné umístění jsme měli i v trojkovém 
modrém minivolejbalu, kde v konkurenci se-
dmnácti týmů naše barvy braly 5., 9. a 11. mís-
to. Jen na stupně vítězů jsme v této kategorii 
nedosáhli.

Ty jsme si užili v červené kategorii. Pohár si 
po zásluze odvezly do Týnce Áďa Prokešová 
s Áňou Pavliščovou. Ze stříbrné pozice měly 
radost Natka Hnětkovská s Terkou Žáčkovou 
a z třetí příčky Šárka Kuchtová s Elenkou Šen-
kovou. Do první desítky se ještě vměstnaly i dal-
ší naše tři týmy na 7., 9. a 10. místě. 

Sezóna byla ukončena 4. 6. 2022 domácím 
turnajem staršího žactva v šestkovém volejba-
le za účasti osmi týmů z Okresního přeboru. 
Děti hrající krajskou červenou a modrou kate-
gorii minivolejbalu poměřily síly na celostát-

ním dvoudenním turnaji v Praze o víkendu 
18. - 19. 6. 2022 za účasti 65 týmů z České 
republiky v každé kategorii. 

Všem dětem chci za náš oddíl poděkovat 
za skvělou reprezentaci, hezké výsledky, před-
vedenou hru a rodičům za pomoc s dopravou 
a trpělivost, kterou s námi mají. Přeji krásné 
a pohodové prázdniny.  

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta 

Letní  
kino

22. 7. 2022
19. 8. 2022
2. 9. 2022 

PÁTEK

VYŠEHRAD: FYLM
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
PO ČEM MUŽI  
TOUŽÍ 2

po 21.30 hod. po setmění ZAHRADA KC TÝNEC
Stánek s občerstvením otevřen již od 19 hodin

Letní  
kino

VSTUP

ZDARMA

Večerní prohlídka věže   DOPROVODNÝ PROGRAM
• dětský koutek • převlékárna • zatloukání hřebíků 
• dětské výtvarné dílny

V případě nepříznivého počasí program v galerii muzea

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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

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

Změna programu vyhrazena

Areál hradu Týnec n/S.

sobota 3. 9. 2022 
14:00 –  Zahájení festivalu 

– zpívání s Netopýrem
14:30  –  O skřítku Valeriánovi  

– Bářino toulavé divadlo
15:15 – Equites – šerm u rotundy

15:30 – kouzelník
16:30 – Equites – šerm u rotundy
17:00 – Perníková chaloupka – Divadlo Netopýr
19:30 –  Oskar – Claude Magnier 

– komorní studio ÁČKO, Benešov 
Začátky divadelních vystoupení jsou orientační. Během odpoledního bloku 
pohádek, může dojít k mírnému časovému posunu. Děkujeme za pochopení.



květen / čeRven  2022TýnECKé lisTy

30 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

kalendář akcíTýnecko
čeRvenec
1. 7. 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
8. 7. OPEN AIR PĚNOVÁ PÁRTY 17:00
Music Club X zve na open air Pěnovou párty! Tisíce litrů pěny, festivalová stage, akční drinky, DJ's. Více info na FB pořadatele.  
Místo konání: u Hospody v Náklí. Vstupné: 200 Kč (on-line předprodej na goout.net). Pořadatel: Music Club X Benešov
9. 7. POHÁDKY NA HRADĚ 17:00
V rámci divadelní scény v Posázaví Vás zveme na pohádku "O chaloupce z perníku", hraje Divadlo Kapsa Andělská Hora. Vstupné zdarma. 
Místo konání: venkovní areál týneckého hradu. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
22. 7. LETNí KINO 21:30
Promítáme VYŠEHRAD: FYLM.  Počet míst k sezení je omezen, deky si vezměte s sebou. Začátek promítání ve 21:30 (po setmění).  
Stánek s občerstvením otevřen již od 19:00. Za nepříznivého počasí se nepromítá. Místo konání: zahrada Kulturního centra Týnec  
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
23. 7. VýSTAVA AKTUÁLNí VýROBY MOTOCYKLŮ JAWA 10:00
V sobotu 23. 7. 2022 od 10:00 do 15:00 v prostorách Kulturního centra Týnec proběhne prezentace současné výroby motocyklů JAWA i s několika 
novinkami. Pořadatel: JAWA Moto spol. s r.o.
23. 7. PÁROU POSÁZAVíM ANEB S NOSTALGIí PO LEGENDÁRNí TRATI 12:02
Vydejte se s námi 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. Příjezd vlaku do Týnce nad Sázavou ve 12:02,  
odjezd ve 14:22. Více informací: www.cd.cz/vlakem_na_vylet. Pořadatel: České dráhy, a. s.
23. 7. POHÁDKY NA HRADĚ 17:00
V rámci divadelní scény v Posázaví Vás zveme na pohádku "Čert a Káča" divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila. Vstupné zdarma.  
Místo konání: venkovní areál týneckého hradu. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
30. 7. OŽIVLý HRAD 20:00
Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou Vás zve na večerní komentovanou prohlídku hradu v kostýmech. Dále na Vás čeká živá hudba, 
welcome drink a hraná scénka z divadelního představení "Zločin na Zlenicích hradě". Vstupné 150 Kč, rezervace vstupenek na e-mailu: 
muzeum@kctynec.cz, nebo osobně v muzeu během otevírací doby (omezená kapacita 50 míst). Místo konání: areál týneckého hradu.                                                                                                                                          
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec a Divadelní spolek Netopýr

sRpEn
6. 8. TýNECKý STŘEP 13:00
Odpolední program s historickou tematikou. Šermířské souboje, středověká hudba a tanec, tržiště, sokolníci, podivuhodné hry, dětská divadelní 
představení, večerní koncert kapely Poutníci.  Místo konání: areál týneckého hradu. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
13. 8. OSLAVA VýROČí 90 LET FK TýNEC NAD SÁZAVOU 13:00
FK Týnec nad Sázavou zve na oslavy 90. výročí založení. Přátelská fotbalová utkání, exhibiční utkání staré gardy, hudební zábava – skupina Čardáš 
Klaunů. Program bude upřesněn na FB, webových stránkách FK a na městských vývěsních plochách. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. 
Místo konání: sportovní areál V Náklí. Pořadatel: FK Týnec nad Sázavou
13. 8. ROCK PARK 17:00
11. ročník open air festivalu Rock Park navazuje na oslavy výročí 90 let FK Týnec nad Sázavou. Program: 17:00-20:00 Čardáš Klaunů,  
20:30-21:20 ATRIA, 21:50-22:40 BRANDO'S eYeS, 23:10-00:00 X-CORe. Změna programu vyhrazena, aktuality najedete na www.facebook.
com/ROCKPARKTYNEC. Vstupné dobrovolné. Místo konání: sportovní areál V Náklí. Pořadatel: Jakub Linhart, FK Týnec nad Sázavou
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19. 8. LETNí KINO 21:30
Promítáme komedii ZNÁMÍ NEZNÁMÍ. Počet míst k sezení je omezen, deky si vezměte s sebou.  Začátek promítání ve 21:30 (po setmění). 
Stánek s občerstvením otevřen již od 19:00. Za nepříznivého počasí se nepromítá Místo konání: zahrada Kulturního centra Týnec.  
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
20. 8. POHÁDKY NA HRADĚ 17:00
V rámci divadelní scény v Posázaví Vás zveme na pohádku "Aladinova kouzelná lampa", hraje Dřevěné divadlo MgA. Jana Hrubce.  
Vstupné zdarma. Místo konání: venkovní areál týneckého hradu. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
20. 8. OLDIES TANEČNí PÁRTY 18:00
Music Club X vás zve na OLDIES taneční párty. Hity 80. a 90. let, milénium, CZ/SK ale i zahraniční hity. Bližší informace na FB pořadatele. 
Místo konání: zahrada KC Týnec. Pořadatel: Music Club X Benešov
26. 8. NETOPýŘí NOC NA HRADĚ 18:00
Prohlídka kolonie netopýra velkého, naučná stezka, dílničky pro děti, přednáška, vycházka k řece s ultrazvukovými detektory.  
Místo konání: areál týneckého hradu. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
7. 8. POSÁZAVSKÁ RALLYE 2022 11:15
V sobotu 27. 8. v 10:30 na zámku Berchtold v Kunicích startuje orientační soutěž v jízdě historických automobilů a motocyklů se zastávkou  
v Týnci nad Sázavou. Od cca 11:15 budou na parkovišti před MěÚ k vidění vozidla a účastnici závodu při plnění stanovených úkolů.  
Bližší informace na www.pkhv.cz. Pořadatel: Posázavský klub historických vozidel
27. 8. PÁROU POSÁZAVíM ANEB S NOSTALGIí PO LEGENDÁRNí TRATI 12:02
Vydejte se s námi 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. Příjezd vlaku do Týnce nad Sázavou ve 12:02, odjezd ve 14:22.  
Více informací: www.cd.cz/vlakem_na_vylet. Pořadatel: České dráhy, a. s.
27. 8. TANKOVý DEN 9:30
Vojenské technické muzeum Lešany zve všechny příznivce vojenské techniky na Tankový den. Otevření muzea v 9:30, zahájení programu v 10:30. 
Vstupné zdarma. Pořadatel: Vojenský historický ústav Praha

zářÍ
1. 9. VERNISÁŽ VýSTAVY MUZEUM, PROSTOR PRO MĚ! 18:00
Zveme Vás na vernisáž u příležitosti zahájení výstavy Muzeum, prostor pro mě! Výstava probíhá od 1. 9. do 30. 10. 2022 a představí to 
nejzajímavější z místní a regionální tvorby. Místo konání: galerie Městského muzea Týnec nad Sázavou. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
2. 9. LETNí KINO 21:30
Promítáme komedii PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2.  Počet míst k sezení je omezen, deky si vezměte s sebou. Začátek promítání po 21:30 
(po setmění). Občerstvení otevřeno již od 19:00. Za nepříznivého počasí se nepromítá. Místo konání: zahrada Kulturního centra Týnec.  
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
3. 9. OCHOTNICKý DIVADELNí FESTIVAL 14:00
Představení ochotnických divadel pro děti i dospělé, kouzelník, šermíři. Vstupné dobrovolné. Místo konání: areál týneckého hradu  
Pořadatel: Divadelní spolek Netopýr
24. 9. KELTSKý VEČER 18:00
Keltská a irská hudba, tance. Místo konání: areál týneckého hradu. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
25. 9. VÁCLAVSKÁ DECHOVKA 14:00
Tradiční Václavská dechovka, k tanci a poslechu hraje kapela Týnečanka. Vstupné: 50 Kč. Místo konání: sál Kulturního centra Týnec   
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
28. 9. DEN POHYBU A ZDRAVí 13:00
Odpoledne plné různých sportovních aktivit, které si mohou účastníci vyzkoušet. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.  
Startovné: 20 Kč.  Místo konání: Týnec nad Sázavou – Náklí. Pořadatel: TJ Týnec nad Sázavou a Zdravé město 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

BlaHOPřánÍ  
uveřejňujeme ZdARMA

Soukromý Speciální pedagog  
v Týnci n. S. nabízí rodičům pomoc s:
â přípravou dítěte k zápisu do ZŠ
â přípravou do školy pro děti se SPU
â rozvoj pracovního tempa

â program ROPRATEM
â program cvičení POZORNOSTI
â cvičení PERCEPČNÍCH OSLABENÍ

kONTAkT:  
sppg.dk@seznam.cz
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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

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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DEJTE SI PAUZU A PROCVIČTE LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ. 

PROČ A JAK TŘÍDIT VYSLOUŽILÉ ELEKTRO, VÁM RÁDI 

PORADÍME, PŘÍKLAD ALE ZKUSTE SPOČÍTAT SAMI. 

MYSLETE
EKO-logicky 

Důvody, proč staré elektrozařízení neházet do popelnice, ale odnést na místo zpětného 

odběru, jsou dva: zaprvé zrecyklovat a znovu využít lze až 95 % materiálu, zadruhé 

některá elektrozařízení obsahují škodlivé látky (např. rtuť v zářivkách), která škodí 

přírodě, potažmo i lidem. Místa zpětného odběru jsou nejčastěji ve sběrných dvorech obcí

a v obchodech s elektrem. Nejbližší sběrné místo najdete v mapě sběrných míst na 

www.ekolamp.cz 

Správná odpověď je osmdesát.

+ + =12

− = 8

: =

+ x ?=
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VOLEJ  

Honzu Stejskala 

724 859 474

Potřebuješ reklamu na RÁDIU BLANÍK!!!

Chceš, aby o tobe 

    každý vedel? 

Chceš oslovit 
  své potencionální 

 zákazníky? 

Pronájem Chevrolet Camaro Z28, r. 1971 s řidičem

svatby     firemní a soukromé akce     jubilea a výročí     
narozeniny     focení     natáčení pro film nebo TV 

 CHEVROLET  Camaro Z28
BLIŽŠÍ INFORMACE    

606 052 299 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 19. 7. 2022

Prodej 13. 9. 2022

 STÁří: CENA:

Kuřice černé, červené, kropenaté,  
bílé, sussex 15-18týd. 140-230 Kč

Chovní kohoutci 15-18týd. 140-230 Kč

Brojlerová kuřata 1-7dní 30 Kč

 STÁří: CENA:

Kuřice černé, červené, kropenaté,  
bílé, sussex 15-18týd. 140-230 Kč

Chovní kohoutci 15-18týd. 140-230 Kč

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

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



sobota
       6. 8. 2022

Týnecký
strepˇ

Akce je realizována s finančním
přispěním Středočeského kraje.

Změna programu vyhrazena.

V průběhu celého odpoledne: Podivuhodné hry Jiřího Šebesty - soutěže
pro malé i velké, tržiště, ukázky kovářského řemesla, dílničky pro děti,věštírna a občerstvení.

13:00 zahájení, Grál – středověká hudba a Reliquia – tance

  13:30 Reliquia - šermíři

14:00 divadlo Apropo – Oživlá laboratoř

  15:00 Grál – středověká hudba a Reliquia – tance

15:30 Reliquia – šeřmíři

  16:00 divadlo Apropo – Vodník pan Pivoda vypráví

17:00 Falconia – sokolnické ukázky

  18:00 Grál – středověká hudba, Reliquia - šermíři a tance

20:00 koncert kapely Poutníci

  18:00 Grál – st18:00 Grál – střředovedověěká hudba, Reliquia - šermíká hudba, Reliquia - šermířři a tanci a tancee

Areál Městského muzea a hradu Týnec nad Sázavou

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

Týnecký
strepˇ

www.hradtynec.cz
@hradtynecnadsazavou
hrad_tynec_nad_sazavou




