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Slovo starosty
Milé čtenářky,
vážení čtenáři,
Týnecké listy, tentokrát také předvolební,
Vám přináší novinky
z našeho města.
Školáci opět usedli
do školních lavic. Letos jsme přivítali 82 prvňáčků, celkem je ve
škole 660 dětí.
Zvláštní dík patří našim hasičům z Pecerad, kteří v polovině srpna v Národním
parku České Švýcarsko pomáhali s likvidací
následků nejrozsáhlejšího lesního požáru
v historii České republiky.
Přečíst si můžete i o probíhajících projektech a prázdninových akcích.
V září proběhnou komunální volby. Děkuji všem, kteří nás v tomto volebním období podporovali. Jen s Vaší pomocí se nám
dařilo úspěšně plánovat a realizovat projekty, které slouží všem obyvatelům Týnce a místních částí. Mé poděkování patří
i zaměstnancům městského úřadu za profesionální práci. Především jejich zásluhou se
podařilo za uplynulé čtyři roky proinvestovat více než 129 mil. Kč a na dotacích jsme
pro Týnec získali přes 86 mil. Kč. Šlo o velké projekty - máme nové nádraží, chodník
do Podělus a do Kostelce, podařilo se opravit chodníky v centru města, starý Týnec má
nové povrchy komunikací, v Peceradech je
opravený rybník, je zpřístupněné nábřeží
Sázavy, hasiči v Peceradech mají novou cisternu. Pracovali jsme i na menších a méně
viditelných projektech - v provozu je bezpečnostní kamerový systém, na Farském
kopci je workoutové hřiště, úspěšný je participativní rozpočet, v rámci Zdravého města běží osvětové a vzdělávací akce, ale také
veřejné projednávání záměrů města a strategických dokumentů. Máme tak zavedený
energetický managment pro úsporu energií,
adaptační strategii k udržení vody v krajině.
Víme, jak můžeme rozšířit školu, ve městě
funguje sociální poradna. Město je připraveno na realizaci stavby vodovodu v Peceradech, Kostelci a Krusičanech a na rekonstrukci týnecké čistírny odpadních vod.
Ne vždy šlo vše podle plánu. Prošli jsme
zkouškou covidu, museli jsme se postarat
o válečné uprchlíky z Ukrajiny. A zdá se,
že nás čekají výzvy, které tu ještě nebyly vysoké ceny energií a růst životních nákladů. Město musí být blíže lidem především
pomocnou rukou ve složitých životních
situacích. A to je často důležitější než nový
chodník.
O tom, kdo povede dál naše město, rozhodnete Vy. Važme si toho, že můžeme jít
k volbám, svobodně si můžeme vybírat z široké nabídky kandidátů a nemusíme mít
obavy o tom mluvit. Přijďte k volbám. Váš
hlas je důležitý pro budoucnost Týnce.
Děkuji Vám, vážení čtenáři a čtenářky,
za přízeň a přeji Vám krásný zbytek léta.
A dětem i rodičům šťastný vstup do nového
školního roku.
Martin Kadrnožka, starosta města
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Volby do zastupitelstev obcí 23. a 24. září
Volby do zastupitelstev proběhnou 23.
a 24. září 2022. V pátek 23. září se volební místnosti otevřou ve 14:00 a poslední
volič toho dne může svůj hlasovací lístek
do volební urny vhodit nejpozději ve 22:00.
V sobotu 24. září bude druhý den voleb zahájen v 8:00 a volební místnosti se uzavřou
ve 14:00.
Do místního zastupitelstva mohou volit
občané České republiky, kteří mají v příslušné obci trvalé bydliště a alespoň druhý den
voleb jim bude 18 let. Volit mohou i občané
členského státu Evropské unie s trvalým nebo
přechodným pobytem v příslušné obci, kteří
požádali o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů a splňují podmínku, že nejpozději 24.
září 2022 dovrší 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti musí
prokázat volební komisi svou totožnost a občanství České republiky. To lze provést platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem. Volič, který je občanem jiného státu
Evropské unie, se prokáže průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením
o přechodném pobytu, popřípadě cestovním
dokladem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství, nebude moci hlasovat.
Po prokázání totožnosti obdrží volič pro
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obecní volby prázdnou šedou úřední obálku
s razítkem.
Hlasovací lístek pro komunální volby se
oproti jiným volbám může lišit, může být totiž vytištěn oboustranně. V záhlaví každého
hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen.
Na konci textu je razítko příslušného obecního úřadu.
Volič může vybírat politickou stranu, politické hnutí, jejich koalice nebo sdružení politických stran či politických hnutí a nezávislých
kandidátů, individuálně kandidující nezávislé
kandidáty nebo sdružení nezávislých kandidátů.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů
v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
U stran, u kterých byl při registraci vyškrtnut
kandidát, zůstává na hlasovacím lístku jeho
pořadové číslo neobsazené.
V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku může volič ve volební místnosti
požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
pd
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Informace z radnice

Připravujeme se na zpracování energetického auditu města. Cílem je příprava projektů
a opatření, které sníží spotřebu energií v budovách města a zajistí alespoň částečnou energetickou nezávislost.
Proběhlo setkání s vedením Krajská správa
a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS).
Řešili jsme požadavky města na opravu silnice
v Kostelci (průtah obcí) a úpravu tvaru křižovatky v Čakovicích. Zástupci KSÚS přislíbili přípravu projektové dokumentace na obě
akce.
Bohužel jsme nezískali dotaci na dokončení
chodníku do Kostelce. Žádost byla podána
na Státním fondu dopravní infrastruktury
od ledna, teprve v srpnu ale fond zveřejnil
výsledky. Zkusíme podat žádost o dotaci znovu a doufáme, že se dočkáme realizace v roce
2023.
Je připraven projekt na obnovu povrchů komunikací na Farském kopci. Nyní čekáme
na vyhlášení dotačního titul (Ministerstvo pro
místní rozvoj).
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lizaci staveb. Podle výše dotací zastupitelstvo
rozhodne o realizaci akcí.

Informace z rady

Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Smlouva o dílo s Vetos group s.r.o. ve věci
dodávky a montáže dveří a zárubní v budově
Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Cena
za dílo je 684 311 Kč bez DPH.
• Smlouva se společností BEZPO Benešov
s.r.o. na poskytování poradenství při za-

Realizace projektů:
• Pokračuje oprava střechy v modrém domě
s pečovatelskou službou. Nedostupnost materiálů a nepříznivé počasí způsobily časový
skluz v harmonogramu prací.
• Oprava chodníků v centru města - před poštou, před obchodním domem, mezi domy
čp. 426-428, v Jílovské a pod hudební školou
jsou dokončeny.
• Příprava na stavbu vodovodu a kanalizace v Krusičanech, Peceradech a Kostelci je
dokončena. Jsou vydána potřebná povolení
a v nejbližší době požádáme o dotace na rea-

jišťování činností z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a z hlediska požární ochrany za cenu 3 250 Kč bez DPH
za čtvrtletí. Smlouva nahrazuje smlouvu
z 2. 5. 2011.
•S
 mlouva o dílo se společností SYPOS-STAVBY s.r.o. na rekonstrukci výdejen
a zázemí v MŠ Týnec nad Sázavou za 682
811 Kč bez DPH. Projekt Modernizace
Mateřské školy Týnec nad Sázavou, v rámci
kterého je veřejná zakázka realizována, bude
spolufinancován ze Státního zemědělského
intervenčního fondu (Program rozvoje venkova)
•S
 mlouvy na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti Smuteční obřadní
síň v Týnci nad Sázavou se společností
Ivan Kroupa architekti spol. s r.o. za cenu
1 200 000 Kč bez DPH. Smlouva je uzavřena s vítězem architektonické soutěže.
• Smlouva na výrobu, dopravu a montáž celomasivních požárních dveří do Kulturního
centra Týnec s firmou Jiřina Legátová. Cena
za dílo je 553 640 Kč bez DPH.
• Smlouva o dílo na obnovu místní komunikace Krusičanská s B E S s.r.o. za
5 141 496 Kč s DPH.
Rada schválila rozpočtové opatření – drobné
úpravy rozpočtu města.
Rada stanovila školné pro Mateřskou školu
Týnec nad Sázavou pro školní rok 2022/2023
ve výši 550 Kč/měsíc. Děti, které plní povinné
předškolní vzdělávání, jsou od úplaty osvobozeny.
Rada udělila odměny ředitelkám školy, školky
a jídelny.

Jak volit v Týnci nad Sázavou
Do Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou se bude v září 2022 volit 17 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední
obálky vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku:
• označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců,
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran (max. 17 křížků),
• označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou
všichni kandidáti této strany),
• označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň lze označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje, a to
www.mestotynec.cz
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v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany.
Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební
strany uvedeni v jejím sloupci.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek
do šedé úřední obálky určené pro volby
do obecních zastupitelstev.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
lístek nevloží do úřední obálky, přetrhne ho
nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho
hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek, může být za plentou

i jiný volič, ne však
člen volební komise,
a lístek za něho upravit a vložit do obálky,
popřípadě i obálku vložit do volební
schránky.
Volič hlasuje tak, že
obálku s hlasovacím lístkem vloží před volební komisí do volební urny.
Volič může ze závažných důvodů požádat
obecní úřad o hlasování mimo volební místnost a ve dnech voleb pak volební komisi.
Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
V obecních volbách je možné hlasovat jen
v obci, kde má volič trvalé bydliště. Není tak
možné hlasovat na zastupitelských úřadech
či konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají voličské průkazy.
pd
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Realizované projekty 2018 – 2022
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Projekty
Rekonstrukce toalet na staré škole v Týnci byla dokončena
ním nárokům na hygienu, bezpečnost a estetiku. Stará škola si rekonstrukci toalet již
zasluhovala, a tak mají děti a pedagogové zase
o trochu vylepšené školní prostředí. Doufá-

me, že jim nové toalety budou dobře a dlouho
sloužit.
Alena Pivoňková, projektové řízení

V budově staré školy proběhla v obou patrech rekonstrukce sociálních zařízení, kterou
prováděla firma Votická stavební spol. s r. o.
Jednalo se o odstranění původního zařízení,
obkladů a dlaždic a vybourání příček. V místnostech toalet proběhla i rekonstrukce potrubí vodovodu a kanalizace, včetně ústředního
vytápění. Dále se vybudovaly nové příčky, obklady, dlaždice, proběhla oprava stěn i s novou
výmalbou a ve finále byly toalety nově vybaveny sanitárním zařízením.
Rekonstrukce se uskutečnila v rámci projektu Revitalizace areálu Základní školy Týnec
nad Sázavou. Její součástí bylo i pořízení vybavení pro ZŠ.
Dotace ve výši 1 374 220 Kč je přislíbena
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova z Programu rozvoje venkova přes
Místní akční skupinu Posázaví.
Toalety v novém kabátě odpovídají moder-

Projektová dokumentace v oblasti Hlinka
Bezmála rok pracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
na projektové dokumentaci (včetně stavebního povolení) na opatření v oblasti Hlinka –
1. etapa. Předmětem projektové dokumentace je vybudování tří tůní (dvě budou za mateřskou školou a jedna v lese) a zasakovacího
průlehu. Opatření byla zvolena z důvodu zadržování dešťové vody přímo v krajině místo
odvodu do jednotné kanalizace. V nejbližší

www.mestotynec.cz
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době budeme podávat žádost o dotaci na samotnou realizaci těchto opatření na Státní
fond životního prostředí.
Projektová dokumentace byla realizována
s finančním přispěním Středočeského kraje.
Věra Velková, projektové řízení

Obnova místní
komunikace ulice
Krusičanská
Město Týnec nad Sázavou získalo dotaci
z programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“
od Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu
místní komunikace v ulici Krusičanská a části
ulice Klusáčkova v tzv. „starém“ Týnci na levém břehu Sázavy v celkové délce 0,451 km.
Finanční prostředky budou použity na obnovu povrchu uvedených komunikací se všemi
konstrukčními vrstvami. Původní povrch je
asfaltový, novým povrchem bude asfaltový
beton.
Předpokládaná doba realizace je nejpozději
do 30. 6. 2023.
Veškeré práce bude provádět firma
B E S s.r.o. Náklady na realizaci jsou ve výši
5 141 496,44 Kč s DPH, přislíbená dotace je
3,4 milionu.
Projekt „Obnova místní komunikace Krusičanská“ je spolufinancován Ministerstvem pro
místní rozvoj.
Michaela Veselá, projektové řízení
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Program rozvoje venkova
V březnu město Týnec nad Sázavou, základní i mateřská škola podaly žádost o dotaci přes
Místní akční skupinu Posázaví do Programu
rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu. Dotace je max. 80 % z celkových nákladů.
1. Modernizace Mateřské školy Týnec
nad Sázavou
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce dvou výdejen včetně jejich zázemí
(prádelny a keramické dílny) v mateřské škole
v ul. Komenského 278 a pořízení dvou nových
kuchyňských linek do výdejen. Předpokládané

náklady jsou necelý 1 mil. Kč. Rekonstrukci
výdejen bude provádět firma SYPOS-STAVBY s.r.o.
2. Vybavení do ZŠ Týnec nad Sázavou
Předmětem projektu je pořízení nábytku
a kancelářských židlí do sborovny a tříd, koberců do tříd na prvním stupni a počítače a dataprojektoru do třídy na druhém stupni. Předpokládané náklady jsou více jak 400 000 Kč.

3. Vybavení do MŠ Týnec nad Sázavou
Předmětem projektu je pořízení zahradního mobiliáře (židličky a stolky) pro děti,
herních prvků na zahradu do Týnce i Chrástu a nových dveří do budovy v ulici Komenského. Předpokládané náklady jsou více jak
600 000 Kč.
Věra Velková,
projektové řízení

Adaptační skupina
pro ukrajinské děti

Výuka českého jazyka
pro dospělé Ukrajince

Kontroly komínů

V červnu probíhala výuka českého jazyka pro ukrajinské děti. Výuka byla rozdělena
na dvě skupiny – první skupina pro děti od 6
do 10 let, druhá od 11 do 15 let. Adaptační
skupinu vedly paní učitelky z místní základní
školy a dvě asistentky z Ukrajiny. Do projektu
se zapojilo 26 ukrajinských dětí.
Projekt byl financován z dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Michaela Veselá, projektové řízení

Výuka českého jazyka pro dospělé Ukrajince
probíhá od června ve dvou skupinách. Jedna
skupina se učí v kulturním domě v Týnci nad
Sázavou a druhá skupina na Brejlově. Na Brejlově probíhala výuka i během letních prázdnin. Do výuky je zapojeno cca 35 dospělých.
Projekt „Výuka českého jazyka pro dospělé
cizince z Ukrajiny v Týnci nad Sázavou“ na
integraci držitelů dočasné ochrany je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.
Michaela Veselá, projektové řízení

Vás zve na

Vás zve na

NEBEZPEČÍ
na in

RELAXAČNÍ
te

Přednáška pro veřejnost v rámci prevence Policie ČR
na aktuální témata z virtuálního prostředí
– např. varování před podvody a „šmejdy“ na internetu.

Kurz pro veřejnost se zaměřením
na relaxační a psychohygienické techniky

středa 14. 9. 2022

středa 12. 10. 2022

ternetu

od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ
www.policie.cz
www.mestotynec.cz
` tyneckevlneni
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Zprostředkujeme čištění komínů firmou
Kominictví Holečková. V případě zájmu
o revizi a vyčištění komínu se zaregistrujte
na podatelně Městského úřadu Týnec nad
Sázavou do konce září 2022.
Cena za vyčištění jednoho průduchu
je 700 Kč vč. DPH.
Pro občany Týnce
a jeho místních
částí je doprava
zdarma při
registraci na podatelně.
Více informací
na tel. 317 701 431.

chniky

od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

VSTUP ZDARMA

VSTUP ZDARMA
www.mestotynec.cz
` tyneckevlneni

www.mestotynec.cz
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Základní škola
Jak jsme Vás již v minulém vydání informovali, letos nám z devátých ročníků vyšlo 69 žáků, z osmých ročníků 1 žák a 5 žáků z pátého ročníku.
A kde budou ve studiu pokračovat?
Přinášíme Vám přehled umístění
Název SŠ a SOU

Počet přijatých žáků

Název SŠ a SOU

Počet přijatých žáků

Gymnázium – osmileté

5

Střední zemědělská škola, Benešov

2

Gymnázium, Benešov

9

Střední škola, Sezimovo Ústí

1

Gymnázium, Praha

1

Střední škola Kavčí hory, Praha

1

Gymnázium, Vlašim

1

Obchodní akademie, Neveklov

9

 Š - Centrum odborné přípravy
S
technickohospodářské, Praha

1

Obchodní akademie, Vlašim

3

Střední odborná škola a SZŠ, Benešov

4

Obchodní akademie, Praha

1

Střední odborná škola, Praha

1

Českoslovanská akademie obchodní, Praha

1

Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha

1

Masarykova střední škola chemická, Praha

1

Střední odborná škola pedagogická, Praha

1

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha

2

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha

1

 třední odborná škola přírodovědná
S
a veterinární, Praha

1

Střední průmyslová škola strojnická, Praha

1

Hotelová škola, Praha

1

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha

3

Integrovaná střední škola technická, Benešov

5

Střední průmyslová škola Josefa Gočára, Praha

1

Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové

5

Střední průmyslová škola, Vlašim

1

Střední odborné učiliště, Praha

2

Střední odborné učiliště stavební, Benešov

9

Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou správnou nohou!

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni
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Technické služby Týnec
Odpadové hospodářství
Jak se nám v Týnci nad Sázavou daří třídit odpad? V období od
1. 4. do 30. 6. 2022 obyvatelé města vytřídili a město předalo k využití: papír 50,030 t; plast 30,970 t; sklo 27,430 t; kovy 40,300 t; nápojový karton 0,321 t. Celkem se jedná o 149,051 tun odpadů. Ze sta-

tistik společnosti EKO-KOM a.s. vyplývá,
že v celé České republice třídí 73 % občanů.
Děkujeme, že třídíte.
Zdroj: EKO-KOM a.s.

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2022
SUDÝ TÝDEN
Den
Pondělí

rodinné domy/místní části

bytové domy/sídliště

nedostupná místa

Zbořený Kostelec, Pecerady, Brodce, Kněžina

Úterý

Chrást sídliště, Týnec sídliště

Středa

SVOZ BIO NÁDOB Týnec RD + Chrást RD

Čtvrtek

Chrást RD, Chrást sídliště RD

Chrást sídliště, Týnec sídliště, Bukovany

Pátek

Týnec, Bukovany

LICHÝ TÝDEN
Den
Pondělí

rodinné domy/místní části

bytové domy/sídliště

Chrást vesnice, Krusičany, Hrusice, Kněžina

Úterý

Čakovice, Podělusy

Středa

SVOZ BIO NÁDOB
Zbořený Kostelec, Pecerady, Krusičany, Podělusy, Čakovice

Čtvrtek

nedostupná místa

Týnec

Chrást sídliště, Týnec sídliště
Podělusy RD, Krusičany RD

Chrást sídliště, Týnec sídliště

Pátek

Zbořený Kostelec, Hůrka,
Kněžina, Čisté potoky

Poznámky
POZOR! ● mění se svoz u rodinných domů v Týnci nad Sázavou z pátku na čtvrtek ● svoz u rodinných domů je 1 x 14 dnů
Směsný odpad = černá popelnice
Nedostupná místa jsou lokality, do kterých se nedostane velká svozová technika.
Lichý týden začíná 3. 1. 2022
Sudý týden začíná 10. 1. 2022
V případě dotazů či nejasností kontaktujte Technické služby Týnec, s.r.o.

www.mestotynec.cz
www.tstynec.cz

Vodovody a kanalizace Týnec, s.r.o.
Proběhla rekonstrukce vodovodu v ul. K Náklí
„Rekonstrukce byla technologicky a logisticky velice náročná, snad nejnáročnější, co jsme doposud
dělali, ale i tak se nám podařilo práce ukončit
o týden dříve, než bylo plánováno“, sdělil Zbyněk Peša, jednatel VaK.
pd

Vodovody a kanalizace Týnec, s.r.o. (VaK),
provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v Týnci nad Sázavou provedl od 11. 7. do 15. 8. 2022 rekonstrukci
vodovodního řadu v ulici K Náklí v úseku
od křižovatky s ul. Ing. Fr. Janečka až do areálu společnosti Teplárna Týnec s.r.o. Důvodem výměny původního ocelového potrubí
8

za nové polyetylenové, v celkové délce 241m,
byla skutečnost, že v této části města vodovodní řad dosáhl hranice své životnosti a jeho
technický stav by do budoucna nezaručoval
bezpečný a spolehlivý provoz.
Vlastní realizace stavby byla provedena bezvýkopově s minimálním zásahem do místní
komunikace a probíhala za částečné uzavírky.
www.mestotynec.cz
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Knihovna
Tvoříme s přírodou
Dětské oddělení týnecké knihovny ožilo
ve středu 15. 6. lidskou a hmyzí drobotinou
na letní akci Tvoříme s přírodou. Úvodní
naladění zajistila pohádka o mravenečcích,
po které se děti za pomoci svých maminek
pustily do výroby mravenčích chodbiček, píďalky na lístku a hmyzího domečku v podobě vosy či berušky. Také tvoření s květinami
sklidilo úspěch, protože z barevných lístků
jsme obtisky vytvářeli pomocí palic, a tak se
i z raubířů rázem stali umělci. A co by to bylo
za odpoledne v knihovně bez knížek! O tematicky vybrané knihy, které byly nastraženy
na dosah, byl velký zájem a moc nás těší, že
jejich půjčením si návštěvníci odnesli kousek
přírody i s sebou domů.
Zdeňka Stašková, Markéta Skopalová

Knihadýlko
Ve středu 22. 6. 2022 v naší městské knihovně proběhla akce pro děti. Knihovnu navštívila paní Irena Fenyklová se svým Knihadýlkem. S sebou přivezla loutkové divadlo,
s ním i loutky Miu, Maxe a jejich babičku.
Děti zhlédly pohádku na motivy dětské knížky Červené klubíčko, kde Mia a Max děti zavedli do strašidelného lesa, ukázali, jak si poradit se strachem, že do lesa odpadky nepatří

a k čemu je dobrá baterka.
Naši malí návštěvníci si po skončení divadla mohli prohlédnout loutky, kulisy, „zažít“
strach při sahání do tajemných pytlíčků, určit
podle atlasu hub, jaké houby patří do košíčků
a které ne, zatočit si kolem Letokruhu přání.
Na cestu domů dostali všichni omalovánky
z knihy Červené klubíčko.
Ľubica Jáglová, koordinátorka kulturních akcí

Hasiči
Hasiči v Peceradech oslavili 100 let

Psal se rok 1922, kdy oficiálně vznikl Sbor
dobrovolných hasičů v Peceradech. Letos
uplynulo 100 let od této významné události.
Oslava výročí SDH Pecerady se uskutečnila v sobotu 25. června na místním fotbalovém hřišti. Po celý den byl připraven bohatý
program, který zahájil slavnostní průvod
od Hasičské zbrojnice v Peceradech k Pomníku obětem 1. světové války, kde byl položen k uctění památky věnec a zazněla živě
také česká státní hymna. Počasí tentokrát tak
hezké jako na dětský den nebylo, ale nikdo se
vydatnými dešti nenechal zastrašit a celý den
proběhl dle plánu. Po průvodu následovalo oficiální zahájení oslav na hřišti a poté již
započalo soutěžení zúčastněných hasičských
www.mestotynec.cz
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sborů v netradičních disciplínách, které během celého odpoledne doplňovaly ukázky
všeho druhu - divadelní představení pro děti,
ukázka hasičského útoku místních Soptíků,
ukázka hasičského útoku místních hasiček
a v neposlední řadě kulturní vystoupení místních „Peceradských poupat“. Kromě těchto
programových vsuvek bylo možné si v průběhu celého dne prohlédnout také zásahovou techniku SDH Pecerady, HZS Benešov
a dalších zúčastněných sborů a mimo hasičskou techniku pak také vybavení Policie ČR
a Zdravotní služby Falck. Pro děti byl připraven skákací hrad. Na závěr odpoledne byly
vyhlášeny výsledky hasičského klání - vyhrát
může vždy jen jeden a tady to byli HASIČI.
Všechny sbory si odnesly památeční balíčky,
které jim tento den budou připomínat. Večer
se počasí trochu umoudřilo a na hřišti mohla
vypuknout taneční zábava. K tanci a poslechu
zahrála skupina JL Band. Děkujeme všem,
kteří tuto akci podpořili a podíleli se na její
organizaci, a všem sborům za účast.
Jitka Žabová,
SDH Pecerady
9
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Hasiči z Pecerad pomáhali s následky nejničivějšího přírodního
požáru v historii ČR

Jednotka peceradských hasičů byla zástupci
Národního parku České Švýcarsko kontaktována v neděli 14. 8. 2022 s žádostí o pomoc
při dohašování největšího lesního požáru
v historii České republiky. Její členové se bez
jakéhokoliv zaváhání shodli, že na místo odjedou rozděleni do dvou družstev v počtu 1+4,
respektive 1+5. Vzhledem ke vzdálenosti a zejména za účelem zajištění bezpečnosti Týnce n. S. a okolí byl k výjezdu určen dopravní
automobil VW Transporter a vlek se čtyřkolkou, kterou poskytl člen jednotky. Bez té by se
hasiči na místě neobešli. Peceradská Tatra tak
zůstala na základně pro případ výjezdu v okolí
Týnce, což se také stalo ve čtvrtek 18. 8. 2022,
kdy krátce před 7. hodinou byla jednotka vyslána na technickou pomoc do Krusičan.
První družstvo k místu události vyjelo v pondělí 15. 8. 2022 v 16 hodin od peceradské
hasičské zbrojnice a na místě zůstalo do středečních 18 hodin. Následně bylo vystřídáno

druhým peceradským družstvem, které svou
práci v Hřensku ukončilo v pátek 19. 8. 2022
ve 20 hodin. Již při příjezdu do Hřenska bylo
zřejmé, že se jedná o událost, kterou doposud
žádný ze členů jednotky nepoznal. Všude kolem byla pouze spálená zem, po níž byly nataženy stovky kilometrů hadicového vedení.
Jednotka postupně zasahovala v několika
přidělených úsecích. Hasiči prováděli zejména hašení ohnisek, která během noci objevily
armádní a policejní drony, vyhledávání skrytých ohnisek pomocí termokamery, obsluhu
nasazených čerpadel a dálkovou dopravu vody
na požářiště, jejíž maximální délka dosahovala extrémních 7 kilometrů. Všechny uvedené
činnosti byly prováděny v náročném terénu

a úmorném horku při teplotách překračujících
30° C.
Během zásahu se na místě postupně vystřídalo přes 6 000 hasičů se 400 kusy požární
techniky. Masivně byla nasazena také letecká
služba Policie ČR, Armády ČR a další zahraniční letecká technika.
Závěrem musíme vřele poděkovat zástupcům
Hasičského záchranného sboru, Národnímu
parku České Švýcarsko, místním obyvatelům
a všem, kteří se na likvidaci požáru podíleli.
Marek Povolný, JSDH Pecerady

Poděkování hasičům
Ve středu 7. září starosta města Martin Kadrnožka a místostarosta Petr Znamenáček poděkovali 11 hasičům z JSDH Pecerady
za vysoce profesionální přístup a osobní nasazení při zabezpečení lokality po likvidaci nejrozsáhlejšího lesního požáru
v historii České republiky v Národním parku České Švýcarsko. Zasahující hasiči obdrželi děkovný dopis a poukazy do restaurace.
pd

Dětský den v Peceradech… aneb to bylo dětí jako smetí
Den dětí připadá v kalendáři na 1. červen.
Víkendy kolem tohoto data jsou tak vždy plné
kulturních a sportovních akcí pro děti nejen
v našem malebném Posázaví. V Peceradech
byla letos dětem věnována sobota 11. června,
kdy se uskutečnila již tradiční Dětská olympiáda a její 22. ročník se skutečně vydařil. Počasí
vyšlo na jedničku a na místní fotbalové hřiště

10

dorazilo soutěžit přes 140 dětí, což byla rekordní účast. V rámci dodržování pitného režimu v horkém letním dnu byla pro děti k dispozici limonáda a každý soutěžící dostal navíc
na posilněnou párek v rohlíku. Děti zdolávaly
disciplíny jako vrh koulí, hod šipkami, lov rybiček, běh, hod míčem na terč, jízdu na kole,
jízdu zručnosti na hooverboardech a další.
Letošní novinkou byla dráha, která vedla skrz
13 metrů dlouhý skákací hrad a skutečně šlo
o nejoblíbenější disciplínu, kterou si někteří neváhali zopakovat i třikrát. Všechny děti
si odnesly něco na zub za účast a sportovní
výkony, nejlepší pak i hodnotnější ceny a poháry. Po všech disciplínách čekal na soutěžící
oblíbený běh na síť pro nějakou tu dobrotu,
který byl tentokrát skutečně rychlý, protože
sladkosti v letním horkém počasí nemohly
na své ulovení dlouho čekat. Na závěr odpoledne byla k vidění také ukázka požárního úto-

ku Soptíků z Pecerad. Jako pořadatelé jsme
moc rádi, že se tato akce těší rok od roku větší
oblibě a do dalších let chystáme dětem nové
disciplíny. Děkujeme všem, kteří akci pro děti
v Peceradech podpořili a podíleli se na její organizaci a těšíme se na další ročník.
Jitka Žabová, SDH Pecerady
www.mestotynec.cz
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Ohlédnutí za kulturním létem
Music Park

Foto: KC Týnec

V sobotu 25. června od 18 hodin proběhly
na parkovišti před městským úřadem celkem
čtyři koncerty v rámci hudebního MUSIC
PARKU. Pořádnou nálož rockové, pop-rockové i hardrockové muziky nabídly kapely
Pecka, Czech It a TNS, hlavním hostem večera byla pak kapela ABRAXAS se Slávkem
Jandou. Večerem provázel moderátor Míra
Adamec z Rock Rádia. I přes počáteční nepřízeň počasí si hudební zážitek přišla vychutnat velká řada posluchačů všech věkových kategorií.

Letní kina

Letní kino se z fotbalového stadionu
V Náklí přestěhovalo na zahradu kulturního
centra. Během čtyř měsíců se ve vybraných
pátečních večerech promítaly převážně komedie z české produkce. Prvnímu červnovému letnímu kinu bohužel nepřálo počasí,
a tak se film Bábovky improvizovaně odpromítal v sále kulturního centra.
V pátek 22. července vzali návštěvníci za-

Přehlídka dechovek

www.mestotynec.cz
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hradu útokem. Na komedii ze sportovního
prostředí Vyšehrad: Fylm se sešlo přes 350
diváků a krásný letní večer přispěl ke skvělé
atmosféře. Srpnové promítání nabídlo film
Známí neznámí a v pátek 2. září se poslední
komedií, Po čem muži touží 2, sezóna letního
kina uzavřela. O možnost zajít si na film ale
nepřijdete, od října v sále kulturního centra
pokračuje opět Kinokavárna.

V sobotu 18. června dopoledne proběhla
před obchodním domem Hruška tříhodinová
přehlídka dechovek. Výběr těch nejznámějších lidových písní zahrály dechové orchestry
Vranovanka a Týnečanka. I přes velmi horké
počasí si přišlo dechovku poslechnout a zazpívat zhruba 50 seniorů. Děkujeme účinkujícím i návštěvníkům a zároveň si dovolujeme
pozvat na další, tentokrát Václavskou dechovku, která proběhne 25. 9. 2022 v sále kulturního centra.
Ľubica Jáglová, koordinátorka kulturních akcí
11
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Hrad a muzeum
Oživlý hrad

Foto: KC Týnec

V sobotu 30. 7. 2022 týnecký hrad ožil postavami z historického detektivního románu
Zločin na Zlenicích hradě. Ochotnický divadelní spolek Netopýr sehrál divadelní scénku,
která našla své rozuzlení právě na týneckém
hradě. Následně byla pro návštěvníky připravena komentovaná prohlídka hradu s živou
hudbou.
Pouze jednou v roce si takto návštěvníci mohou užít večerní prohlídku hradu a muzea.
Celkem 50 návštěvníků po prohlídce odcházelo příjemně naladěno a s myšlenkou, že by si
to příští rok rádi zopakovali. Chtěli byste také?
Dejte nám vědět.

Městské slavnosti – Týnecký střep 2022

První srpnovou sobotu se na hradě konal, stejně jako každý rok, festival historických řemesel
a zábavy Týnecký střep. Celé okolí týneckého
hradu ožilo středověkem, což se od této monumentální románsko-gotické kulisy dá očekávat.
Program nabídl návštěvníkům gotickou a renesanční hudbu 13. - 17. stol. v podání kapely
Grál, taneční vystoupení a šermířské souboje
skupiny Reliquia či sokolnické ukázky v režii
společnosti Falconia. Kdo se odvážil, mohl si
nechat vyložit budoucnost ve věštírně nebo nahlédnout do alchymistické laboratoře.
Na své si v průběhu odpoledne přišly i děti,
které se mohly zabavit u podivuhodných her
pana Šebesty, zhlédnout pohádková představení divadla Apropo, vyzkoušet si kovářské řemeslo, nechat si pomalovat obličej či navštívit
jednu z několika dílniček.
Nechybělo samozřejmě ani tržiště s nabídkou
šperků, keramiky, rukodělných výrobků, přírodní kosmetiky, vína, medoviny i veganských
pochoutek. O závěrečný večerní koncert se tentokrát postarala oblíbená bluegrass a country
kapela Poutníci.
12

Letošní ročník máme za sebou a děkujeme tímto všem návštěvníkům a účinkujícím
za skvělou atmosféru. Rovněž děkujeme Středočeskému kraji za finanční podporu této akce.

Průřez celým odpolednem naleznete
také ve fotogalerii na stránkách hradu
www.hradtynec.cz.
www.mestotynec.cz
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Pohádky na hradě aneb Bylo, nebylo
Na našem hradě naštěstí bylo. Soboty 9. a 23.
července a 20. srpna opanovaly hrad i muzeum pohádky a rozzářená očka dětí. Na divadelní představení O chaloupce z perníku,
které sehrálo divadlo Kapsa Andělská hora,
a na loutkovou pohádku Aladinova lampa
v podání Jana Hrubce se kvůli počasí musely děti vtěsnat do galerie v muzeu. Ale představení Čert a Káča v podání Evy Hruškové
a Jana Rohlíčka se uskutečnilo v romantické

atmosféře na zrekonstruovaném pódiu pod lípou za muzeem. Bez rozdílu, kde se hrálo, bylo
nejdůležitější, že děti byly spokojené a třeba si
odnesly i nějaké to ponaučení. Pohádkové léto
na hradě se v letošním roce vydařilo.
Martina Hrušková, kastelánka

1. 9.‒30. 10. 2022

Městské muzeum Týnec nad Sázavou

MUZEUM,

PROSTOR PRO MĚ!

Sčítání netopýrů
Na týneckém hradě proběhlo sčítání netopýrů. Výjimečně na ně bylo posvíceno a byli
pečlivě sečteni. Máme jich celkem 240 a mláďata už se začínají osamostatňovat.

Areál hradu Týnec nad Sázavou

Sobota 24. 9. 2022
L

od 16 hodin

ELTSKÝ
VEČER

16:00 Sally Gardens/irské, skotské, anglické songy a balady
Wild Rose a Simply dance/irské tance
17:30 Fiannan/irské a skotské písně v českém znění
Wild Rose a Simply dance/irské tance
19:30 Shannon/irské reely, jigy, polky, písně
Wild Rose a Simply dance/irské tance
21:30 Allastair/irská, skotská a shetlandská tradiční hudba pojatá netradičně
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

17.
ročník

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

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

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.

Změna programu vyhrazena.

www.hradtynec.cz

@hradtynecnadsazavou
hrad_tynec_nad_sazavou
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Mateřské centrum Motýlek
Sportovní odpoledne s Motýlkem
Byl první letní den, 21. 6. 2022, horký, jak
se na takový den sluší. Na sportování byl
ale horký až trochu moc. Což ovšem nevadí
v případě, kdy se sportuje u řeky!
Před začátkem jsme se vykoupali v Sázavě
a to samé jsme měli v plánu i po akci. Na to
ale nezbyl čas. Aktivit bylo mnoho a navíc
bylo možné se na stanoviště vracet. U kaž-

dého si účastník mohl svým sportovním výkonem vydělat penízky-motýlky. Za ně bylo
možné si koupit malování na obličej, dobroty,
bublifuky a jiné zajímavosti. Avšak největší
odměnou, jako na všech akcích Motýlku, bylo
setkání s kamarády, známými i novými tvářemi. Děkujeme, že jste přišli.
Adéla Richterová

Pohádkový les

Jako každý rok jsme se se školním rokem
loučili v lese a v maskách pohádkových postav. Letošní účast byla – oproti loňskému
roku – bohužel značně poznamenaná tropickými teplotami, které si na nás příroda v neděli 19. 6. 2022 připravila. Na druhou stranu se na malování na obličej netvořila příliš
dlouhá fronta a všechny děti odešly s kýženou
malůvkou na tváři.
Pro děti si úkoly připravila Sněhurka, sličná
pirátka, šílená vědkyně, záludná čarodějnice,
Mach bez Šebestové a dokonce všemi malými holčičkami nejmilovanější Elsa. Mé děti
14

se ještě večer smály vodnici, která předvedla
etudu, pokud jí nepomůžou děti ulovit rybu,
tak snad umře hlady.
www.mestotynec.cz
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Dračí bojovka
V úterý 5. 7. 2022 jsme pro naše děti připravili dračí vycházku po Týnci. Sešlo se přibližně 25 bojovníků doprovázených maminkami
a tatínky. Začali jsme rozcvičkou, hodně času
jsme věnovali posilování a tréninku všemožných svalů, abychom byli na ten závěrečný
souboj skutečně dobře připraveni. Nezanedbali jsme ani trénink šedých buněk - děti
skládaly papírové střepy rozbitého zrcadla
s dračím obrazem. Naši bojovníci byli skutečně namotivovaní a odhodlaní a draka nakonec vyplašili svým křikem. Hlavně kluci byli
vyloženě zklamaní, že na závěr nemohli své

natrénované kopy a rány předvést.
Těšíme se na příště a slibujeme, že se polepšíme a nějakého draka dětem opatříme.
Šárka Dušová, MC Motýlek

Přebytky ze zahrady

Také Vám v Týnci chybí pravidelné farmářské
trhy? Nám ano! Proto se pár maminek z MC

Motýlek domluvilo a v sobotu 9. 7. uspořádaly
první akci „Přebytky ze zahrady“. K mání byla
sezónní zelenina a ovoce, bylinky, vajíčka, sirupy či zástěrky pro malé pomocníky. Také bylo
připraveno občerstvení a s kávou či čajem jste
mohli posedět v otevřené herně, kde se děti
vyřádily, zatímco ostatní posnídali mrkvový muffin, popovídali si, nebo jen poslouchali
příjemnou hudbu. A protože tahle akce si žádá
opakování, budeme se těšit zase příště! Pokud
chcete přispět se svojí troškou do mlýna a máte
o co se podělit, neváhejte a ozvěte se nám!
Tým maminek z MC Motýlek, Lucie Poláková

Mateřské centrum

Motýlek
Týnec nad Sázavou
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SWAP
2. motýlkovský

Náš tým

Danča

Šárka

Lucka

Hanka

Mirka

tentokrát všeho možného

18.9.2022

14-18
v prostorách MC Motýlek
Válí se vám doma nepoužívané oblečení, boty, kabelky,
hračky, knížky, sportovní či domácí potřeby? Přijďte je
vyměnit. Vy přinesete zdarma, co nepotřebujete a vyberete
si, co by se vám hodilo. My to roztřídíme a připravíme na
nedělní SWAP. Třídit budeme v neděli dopoledne.
Věci přijímáme v týdnu předem buď v provozní hodiny nebo
po domluvě individuálně (na tel. 737507526 - L. Poláková).
Noste jen čisté a nerozbité věci, které byste si sami vybrali.
Oblečení a obuv podzimní a zimní, nejlépe roztříděné dle
velikosti a pohlaví.
Vstupné dobrovolné

Věci, které nebudou rozebrány věnujeme charitě, pokud je nebudete chtít zpět.
www.mcmotylek.cz

Motylek.tynec

Okružní 520, Týnec nad Sázavou
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Nabídka aktivit v 1. pololetí v MC Motýlek 2022/2023
Milé maminky, babičky, tety, ale i tatínci, dědečkové,...
rádi Vás opět od září uvítáme v Mateřském
centru Motýlek v Týnci nad Sázavou s Vašimi dětmi na některém z nabízených kroužků
či na jiných akcích (např. na prodeji přebytků
ze zahrádek, tematických stezkách, drakiádě,
sportovním dni atd.). Většina kroužků je pro
menší děti, od 1 roku do 4 let (s doprovodem), ale letos otevíráme kroužky i pro starší.
Kroužky začínají v týdnu od 12. září 2022 (některé od října viz rozvrh). Veškeré informace
o kroužcích najdete níže. Na kroužky je možné přijít bez předchozího přihlášení, pro členy
MC jsou zdarma v rámci členství, pro nečleny je vstup 50 Kč/lekce. Výjimkou je LEGO
kroužek a dále kroužky zajištěné externisty
(Hudební tvoření pro děti) a lekce pro dospělé. Více informací o členství, kroužcích i dalších akcích se dočtete na webových stránkách
www.mcmotylek.cz nebo na sociálních sítích
(Facebook, Instagram). V případě dotazů nám
můžete napsat na e-mail: info@mcmotylek.cz.
Moc se těšíme na všechny děti i rodiče, na „staré známé“ i nové tváře. Za celý tým MC Motýlek Mgr. Daniela Pečenková.
Kroužek „Zpíváme a hrajeme (si)“ je určen
pro děti ve věku od 1 roku do 4 let. Budeme
zpívat, tleskat, učit se říkanky, seznámíme se
s jednoduchými hudebními nástroji, zatancujeme si a můžeme si i hrát v herně. Není nutné
se přihlašovat. Pro členy MC Motýlek zdarma,
pro nečleny 50 Kč/lekce.
„LEGO kroužek 1 a 2“ je rozdělen pro děti
od 6 do 9 let a od 10 do 15 let. Budeme stavět jak LEGO sady podle návodů, tak i volně
podle fantazie na domluvené téma. Rozvíjí se

tím u dětí jemná motorika, logické myšlení,
představivost i trpělivost. Kroužek se koná bez
doprovodu rodičů. Nutné přihlášení se předem
(kapacita je omezena, 1 kroužek pro max. 10
dětí); cena za pololetí 800 Kč (nečlenové MC
Motýlek), 750 Kč (členové MC Motýlek). Přihlášky na: info@mcmotylek.cz.
Kroužek „Cvičeníčko“ je určen pro děti od 1,5
roku do 4 let. Budeme si především hrát, hodně
cvičit, bavit se, pohrajeme si i v herně a za hezkého počasí můžeme jít cvičit ven na hřiště.
Není nutné se přihlašovat. Pro členy MC Motýlek zdarma, pro nečleny 50 Kč/lekce.
Kroužek „Tvořeníčko“ je určen pro děti od 1,5
roku do 4 let. Budeme kreslit, stříhat, malovat,
lepit, muchlat, trhat, obtiskávat, zkrátka tvořit.
Nakonec si můžeme pohrát v herně. Pro členy
MC Motýlek zdarma, pro nečleny 50 Kč/lekce.
„Zimní herna“ je otevřena od října pro děti
do 6 let. Děti si mohou přijít pohrát s „jinými hračkami“, seznámit se s dětmi a zkrátit si podzimní a zimní odpolední tmu nebo
škaredé počasí. Není nutné se přihlašovat.
Pro členy MC Motýlek zdarma, pro nečleny
50 Kč/lekce.
Kroužek „Malá kapela“ je určen dětem od
2. do 5. třídy ZŠ, pokud umí (alespoň částečně) hrát na jakýkoliv hudební nástroj či zpívat.
Budeme tvořit malou kapelu, zdokonalovat
se v hraní či zpěvu, učit se souhře, spolupráci,
zkrátka jak to funguje v takové kapele. Na repertoáru se děti budou domlouvat s lektorkou.
Kroužek se koná bez doprovodu rodičů. Nutné
přihlášení předem, kapacita omezena (max. 8
dětí). Pro členy MC Motýlek zdarma, pro ne-

členy 50 Kč/lekce. Přihlášky na: info@mcmotylek.cz.
Kroužek „Poznáváme svět“ je určen dětem
od 1,5 let do 4 let. Budeme si trochu hrát,
trochu zpívat, seznámíme se i s angličtinou
v písničkách pro nejmenší a jednou měsíčně
si vyzkoušíme nějaké povolání nebo se podíváme do cizích krajů a zahrajeme si třeba
na indiány nebo Eskymáky. Zkrátka budeme poznávat svět. Není nutné se přihlašovat.
Pro členy MC Motýlek zdarma, pro nečleny
50 Kč/lekce.
Kroužek „Malý turista“ je určen pro více věkových kategorií – jak miminka v kočárku či nosítku, tak pro děti na odrážedlech, kolech či pro
již samochodce. Prozkoumáme zajímavá místa
v okolí, budeme poznávat přírodu a zvířátka,
možná si zahrajeme i nějakou hru cestou. Někdy půjdeme pěšky, jindy někam popojedeme
třeba vlakem nebo autobusem. Tento kroužek
se koná nepravidelně (různé dny i časy), také
délka výletů a náročnost bude různá. Sledujte
proto, prosím, informace na webových stránkách či sociálních sítích MC Motýlek. Pro členy MC Motýlek zdarma, pro nečleny 50 Kč/
lekce.
„Gravid jóga“ (pro dospělé), „Hatha jóga“
(pro dospělé) a „Hudební tvoření pro děti“:
přihlášky a informace vč. ceny za pololetí na e-mailu: gasparovski.jozef@gmail.com.
„Pilates“ (pro dospělé): přihlášky a info o ceně
na tel. 732 812 288 (paní Barbora Tejčková).
„Jóga“ (pro dospělé): přihlášky a info o ceně
na tel. 722 964 689 (paní Margit Koláčková).

ROZVRH v MC Motýlek – školní rok 2022/23
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PONDĚLÍ

9:30–11:00
Zpíváme a hrajeme (si)
(1–4 roky)
Daniela Pečenková

ÚTERÝ

9:30–11:00
Cvičeníčko
(1–4 roky)
Mirka Hrušková

STŘEDA

9:30–10:30
Gravid jóga
(pro dospělé, od října)
Jozef Gasparovski

ČTVRTEK

9:30–11:00
Poznáváme svět
(1,5–4 roky)
Lucie Poláková

PÁTEK

nepravidelně
Malý turista
(mladší i starší děti – nosítka,
kočárky, odrážedla,...)
Šárka Dušová

15:00–16:30
Tvořeníčko
(1,5–5 let)
Daniela Pečenková

18:00–19:00
LEGO kroužek 2
(10–15 let, od října,
jen přihlášení) Jiří Pečenka

16:50–17:50
Hatha jóga
(pro dospělé, od října)
Jozef Gasparovski

17:55–18:55
Pilates
(pro dospělé)
Barbora Tejčková

16:30–18:00
Zimní herna (od října)
Jana Maňasová /
Daniela Pečenková
16:00–16:45
Malá kapela
(2.–5. třída, jen přihlášení)
Iveta Senohrábková

15:00–16:00
Hudební tvoření pro děti
(od října)
Jozef Gasparovski

17:00–18:00
LEGO kroužek 1
(6–9 let, od října,
jen přihlášení) Jiří Pečenka

19:00–20:30
Jóga
(pro dospělé)
Margit Koláčková

www.mestotynec.cz
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Rekondiční pobyt členů Spolku zdravotně postižených a seniorů Týnec nad Sázavou v Hotelu Filipinum Jablonné nad Orlicí

V neděli 19. 6. 2022 odjelo 49 členů SPZ
a seniorů Týnec nad Sázavou na sedmidenní
(do soboty 25. 6.) rekondiční pobyt do překrásného koutu naší země, Jablonného nad Orlicí.
Hotel Filipinum nabídl v nově rekonstruovaných prostorách příjemné ubytování v pokojích s příslušenstvím a třikrát denně chutné
jídlo. Počasí nám přálo, takže jsme dopoledne
pořádali vycházky do malebného okolí. Odpoledne byla věnována delším autobusovým výle-

tům. Navštívili jsme kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Neratově s unikátní prosklenou střechou. Silným zážitkem byla návštěva kláštera
Hora Matky Boží v Králíkách. Velkou zásluhu
na tom měla paní průvodkyně svým zasvěceným výkladem. Prohlídku zakončila v Kapli
Svatých schodů zpěvem liturgické písně, která
mnohým vehnala slzy do očí. Další odpolední
výlet byl věnován Suchému vrchu (975 m n. m.)
s vyhlídkovou věží v podobě hřibu. Vyhlídková

plošina ve výšce 22 m poskytla rozhled do širého kraje. Poslední autobusový výlet jsme uskutečnili do městečka Letohrad, kde byla možnost
navštívit zámek, Muzeum řemesel a pomník
Járy Cimrmana. Krásného počasí mnozí během týdne využili k osvěžení ve vodě místního
koupaliště. Poděkování za zdařile připravený
program patří paní Zdražilové a za bezpečnou
jízdu panu Peškovi.
Eva Brychtová

Oslavy 90 let týneckých fotbalistů
V sobotu 13. 8. 2022 jsme společně s našimi
příznivci, bývalými i současnými hráči a funkcionáři oslavili 90. výročí založení sportovního
klubu.
Nejprve mužstvo dospělých hostilo tradičního
soupeře FC Jílové a poté bylo sehráno exhibiční
fotbalové utkání osobností týneckého fotbalu.
Do hlasatelny se jako moderátor utkání speciálně pro tuto chvíli vrátil Jiří Kotouč, který
tuto činnost pro klub vykonával více než 40 let.
Na hřišti bylo možné vidět bývalé týnecké hráče,
kteří naše barvy hájili v divizi, krajském přeboru,
ale i v dalších krajských či okresních soutěžích.
Po sportovní části přišel na řadu doprovodný
hudební program s kapelou Čardáš Klaunů, kdy
si všichni sportovci mohli oddechnout u občerstvení a dobré muziky.
Michal Petrášek

Sportovní areál V Náklí má nový mobiliář
Za podpory Středočeského kraje byl realizován projekt "Pořízení
a modernizace mobiliáře sportovního areálu V Náklí".
V rámci realizace byly pořízeny nové vitríny pro prezentaci výsledků
a informací o sportovních aktivitách, dále byly pořízeny dvě křídové tabule, které budou sloužit při mládežnických turnajích zejména pro zveřejnění rozpisů zápasů a výsledků. Do klubového zázemí byla instalovaná nová magentická popisovatelná tabule sloužící interním klubovým
zprávám a pro všechny hráče a návštěvníky areálu budou sloužit také
nové stojany na kola. Pro povzbuzení týmu a také pro zvýšení estetického dojmu a prezentaci jména klubu se z dotace podařilo pořídit také
tři klubové vlajky.
Michal Petrášek
www.mestotynec.cz
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Kniha „Benešovsko žije příběhy“ představí 27 dětských prací

Třetí kniha Benešovsko žije příběhy je
na světě. Představuje 27 dětských literárních
a výtvarných prací, které vymysleli, sepsali a nakreslili žáci mateřských a základních
škol z ORP Benešov v rámci stejnojmenného projektu. Do jeho třetího ročníku přihlásilo 17 škol 88 dětských prací. Nejzdařilejší
z nich vybrala odborná porota do knihy, která
byla slavnostně pokřtěna 23. června v Muzeu

umění a designu (MUD) v Benešově. Projekt
Benešovsko žije příběhy je jedním z výstupů
Místního akčního plánu vzdělávání (MAP),
který v regionu realizuje Posázaví o.p.s.
„Úroveň literárních prací se za tři roky trvání
projektu velmi zvýšila. Kvalita příběhů, které
děti vytvořily, byla v jednotlivých kategoriích
velmi srovnatelná, takže vybrat z nich ty nejzdařilejší nebylo vůbec jednoduché. I proto
jsme nakonec do knihy zařadili 27 místo původně plánovaných 20 prací,“ řekla koordinátorka MAP Helena Šešinová. Mladí autoři
si podle ní dobře poradili i s novinkou zadání
– zařadit do příběhu určité spojení dvou slov.
K dispozici měli 36 slov seřazených do tabulky o šesti sloupcích a šesti řádcích, z nichž si
mohli sami vybrat. Příběhy vybrané do knihy pak ilustrovaly děti z výtvarného kroužku
MUD.
Projekt vyhlásila společnost Posázaví o.p.s.
jako realizátor MAP ve spolupráci s městem

Benešov a Muzeem umění a designu Benešov. Úkolem autorů z mateřských a základních škol z ORP Benešov bylo vytvořit příběh
reálné nebo fiktivní postavy z minulosti či
současnosti zasazený do kulis Benešova nebo
jeho okolí. Nově do něj ale autoři museli zakomponovat jedno spojení slov vytvořené z 36
předem určených. Nabídka byla pestrá – mezi
stanovenými výrazy byly například tyto: zlatonosná řeka, žebrákova odměna, kouzelná
koule, deník z půdy, rozesmátý krtek, šílený
sládek, zlý trpaslík, počmáraná zeď, …
Loni se do projektu Benešovsko žije příběhy zapojilo 13 škol se 79 pracemi, v prvním
ročníku porota posuzovala 82 literárních a výtvarných děl z 11 škol.
Mezi otištěnými byly i čtyři žákovské práce
dětí ze ZŠ Komenského: Burdová Aneta, Dudychová Eliška, Patlevičová Martina a Ševčík
Matěj.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Týnec nad Sázavou má novou propagační brožurku
Turistické zajímavosti, tipy na ubytování
a stravování i rady jak prožít volný čas, obsahuje nová brožurka Týnec nad Sázavou –
město na vlně pohody. Pro město ji v nákladu
5 000 kusů vydala Posázaví o.p.s. K dostání
je zdarma v turistickém infocentru v Hotelu
Týnec, na týneckém městském úřadě a v některých posázavských informačních centrech.
Publikace přináší informace o šestitisícovém městě, které je významným centrem dolního Posázaví. Na 28 stranách plných barevných fotografií se představuje Hotel Týnec,
hrad s muzeem, připomíná se týnecká kamenina, kostel sv. Šimona a Judy, dům U Micků
i kostel sv. Kateřiny v Chrástu nad Sázavou.
Samostatnou kapitolu dostala historie a současnost výroby motocyklů JAWA. Brožurka
zve také na romantickou zříceninu Zbořený
Kostelec. Turisté, ale i místní obyvatelé v ní
najdou řadu zajímavých tipů, včetně těch, kde

si nechat opravit jízdní kolo, kde si půjčit loď,
kde přespat, nebo kde se občerstvit.
Brožurka připomíná také tragický osud regionu, který byl během druhé světové války
vystěhován kvůli vybudování cvičiště SS jed-

notek. Nechybí v ní ani pozvánka do unikátního Vojenského technického muzea v nedalekých Lešanech, tipy na procházky Týncem
nad Sázavou či na projížďky po legendární
trati Posázavského pacifiku.
Publikace Týnec nad Sázavou – město na vlně pohody je druhým propagačním
materiálem svého druhu, který letos Posázaví o.p.s. vydala. Na začátku července vyšel
nový turistický průvodce Poznáváme Posázaví, na nějž kromě týnecké brožurky naváže
do konce letošního roku ještě dalších šest podobných publikací, které podrobněji přiblíží
vybrané lokality, a to Bystřici, Benešov, Sázavu, Jílové u Prahy, Dolnobřežansko a Ladův
kraj. S krajem kolem řeky Sázavy se zájemci
budou moci seznámit i prostřednictvím 20
nových videí, na která budou odkazovat QR
kódy v nových brožurách.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví

Říční popeláři

Seznamte se, prosím, s myšlenkou „ŘÍČNÍ
POPELÁŘI“. Je to projekt zaměřený na očistu našich řek. V roli říčních popelářů budeme
pravidelně po vodácké sezoně projíždět naše
18

řeky a účinnou formou odstraňovat naplavené nečistoty z vody a z nepřístupných břehů.
Chceme pro tuto myšlenku získat co nejvíce
příznivců, abychom mohli zajistit jarní a podzimní očistu co největšího počtu českých řek
na co největší délce jejich toků. Spoléháme
na spolupráci vodáckých kempů a poříčních
obcí při další likvidaci nasbíraného odpadu, který zanecháme na domluveném místě
v označených pytlích. Jednotky „Říčních popelářů“ spolu budou komunikovat a mapovat vyčištěné úseky. Řešíme poskytování lodí
a potřebného vybavení pro účastníky projektu
zdarma. Důležitým faktorem je pro nás logistika a zajištění přesunu osobních věcí a provi-

antu popelářů po zemi. Plánujeme letní „vodácko-popelářské“ tábory pro mládež.
Podpořte prosím projekt „ŘÍČNÍ POPELÁŘI“ osobní účastí nebo nám přispějte finančně na transparentní účet číslo:
6262382309/0800.
Připravujeme web, na kterém se objeví především mapy vyčištěných říčních toků, fotodokumentace z jednotlivých popelářských výprav
a poděkování všem partnerům, kteří projekt
podpoří.
Petr Sejkora

E-mail: ricni.popelari@seznam.cz;
tel. 603 369 569
www.mestotynec.cz
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Dětský rybářský tábor

I letos jsme uspořádali tradiční tábor pro děti
z naší místní rybářské organizace Týnec nad
Sázavou. Tábora se zúčastnilo 25 dětí (z toho
5 děvčat), které jsme učili, jak se chovat u vody,
rybařit všemi rybolovnými technikami a vše
okolo rybaření, poznání ryb, vodních živočichů
a rostlin a chování se v přírodě.
Nejdůležitější bylo poznání ryb a vodních
organismů, které lze potkat na našich řekách,
hlavně na naší Sázavě. Na poznání ryb a vodních organismů jsme použili odbornou literaturu a také se podařilo pár ryb pro názornou
ukázku nachytat (kapr obecný, cejn velký, ostroretka stěhovavá, hrouzek obecný, štika obecná, jelec tloušť, úhoř říční atd.).
Nedílnou součástí celého týdne bylo dětem

vysvětlit, vše o rybolovných
technikách,
které lze u nás praktikovat a vyzkoušet si je.
V půlce týdne jsme pro
děti přichystali rybářské závody, které byly
složeny z teorie (rozpoznávání ryb, rybářský řád) a chytání ryb.
Nejlepším účastníkem se stal Ladislav
Poch, který nachytal
nejvíc ryb. Závody jsme vyhlásili ve čtvrtek odpoledne a všichni obdrželi nějakou hodnotnou
cenu. Ty byly pořízeny za finančního přispění
MO ČRS Týnec nad Sázavou, MŠMT, Středočeského územního svazu, Českého rybářského svazu, Dandylandu a Josefa Šneberka
(„Pepa od Sázavy“).
Celým týdnem nás provázela celotáborová hra, která byla zaměřena na všeobecnou
znalost. Každý den musely týmy splnit jeden
z úkolů, složit básničku k jednomu písmenu,
vypočítat matematické úlohy a vypracovat
všeobecný test z běžného školního i z rybářského prostředí. Tento týden, strávený s dětmi
na řece Sázavě, shledávám velmi úspěšným,
i když vzhledem k vysokým teplotám to s rybí

osádkou nebylo tak hojné. Děti se naučily
vše, co se týká rybaření, chování se v přírodě
i k přírodě a rybářský řád.
Přemysl Černušák
Vedoucí mládeže MOČRS Týnec nad Sázavou

www.malirybaritynec.webnode.cz

Malí
rybáři
Týnec
pořádají

Dětský rybářský kroužek
Kde: rybářská chata v Kozlovicích
Kdy: 2 . 10. 2022 ve 14h.
a pak 1 x za 14 dní
Pro děti je kroužek zcela zdarma
Info: Přemysl Černušák, tel 607 878 598,
email: rybarprema@seznam.cz
www.malirybaritynec.webnode.cz

www.mestotynec.cz
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Nastal čas šípkobraní

Kdyby se mě někdo zeptal, jakou bylinu
či květinu mám nejraději, pak jednoznačně
řeknu: š í p e k. Obyčejný, trnitý šípkový keř
na jaře kvetoucí jednoduchými, a přece tak
nádhernými, jemně voňavými růžovými květy, na podzim obalený červenými plody, které
v sobě skrývají bohatství vitamínů, hlavně však
vitamin C.
Již v dětství jsme se s rodiči a bratrem vraceli
z podzimních procházek s kapsičkami plnými
šípkových plodů. A dnes mohu říci, že se bě-

hem let stal sběr šípků mou vášní.
Okolí Pecerad, kde žiji již 50 let, je šípkovými keři přímo zamořené. Stačí jen vzít košíček a vyjít do přírody. Pro mě jsou takovéto
vycházky spojením příjemného s užitečným.
V polích za vsí si vychutnávám božský klid,
kde to přímo vyzývá k meditaci a já vždy poděkuji přírodě za to, co nám dává
Šípky se dají sušit, nakládat na víno, zpracovat je na marmeládu jako výtečnou přílohu
ke zvěřině .... Já je sbírám jen na sušení. Šípky
doma operu, pak okrájím zbytky okvětí - což,
myslím, dělá málokdo - dám je na plech jen
v jedné vrstvě a pak do trouby mírně prohřát,
jen aby změkly, lépe se suší. Dále je pak suším
v sušičce dle doporučeného návodu. Usušené
plody uchovávám v dobře uzavíratelných sklenicích.
Čaj připravuji tak, že usušené šípky buď celé,
lépe rozdrcené, namočím přes noc do vlažné
vody, druhý den je zahřeji jen na 80 stupňů a nechám je přikryté louhovat, potom čaj
přecedím přes husté nekovové sítko, lépe ještě
přes gázu, aby se z plodů zachytily dráždi-

vé chloupky. Výluh je lahodný i po druhém
i třetím přelití. Je nakyslý, přislazovat netřeba,
a když, tak jen troškou kvalitního medu. Jak
silný čaj si ze šípků uděláte, záleží jen na vás.
Kdysi jsem připravovala čaj v překapávači přes
filtrační sáčky a mohu říci, že byl vynikající obzvlášť v hrnečku s dekorem šípku.
Šípky také využívám na různé dekorace,
miluji je ve váze, zdobím jimi byt, maluji je
na blahopřání, vyšiji šípkovou větvičku třeba na sáček z pytloviny, který naplním šípky
a použiji jako dárek.
Přeji všem čtenářům, aby vás celou zimu zahříval a léčil čaj ze šípků.
Jana Dřízhalová

Co dělat, když ztratíte/najdete psa
Co dělat při nálezu psa
Vyčkejte 10-20 minut, zda se majitel psa neobjeví a psa sledujte.
Pokud psa můžete sami odchytit
• Kontaktujte městskou policii či městský úřad
(v pracovní době) nebo využijte služby strážníků.
- Městský úřad Týnec nad Sázavou:
tel.: 317 701 431;
e-mail: radnice@mestotynec.cz
- Městská policie Týnec nad Sázavou:
mobil: 606 393 382;
e-mail: mp@mestotynec.cz
• Pokud budete mít psa u sebe, zveřejníme Vám
na sociální síti města informaci o nálezu psa.
Zašlete nám fotografii psa, lokalitu nálezu
a kontakt na e-mail: radnice@mestotynec.cz.
• Psa můžete odvést do psího útulku Naděje
pro čtyři packy v Opřeticích u Benešova. Nejdříve je ale nutné útulek informovat dopředu, nejlépe prostřednictvím městské policie,
na výše uvedeném tel. čísle. V pracovní době
volejte zaměstnance městského úřadu. Útulek
psy neodchytává.
Pokud je pes agresivní a nemůžete ho sami odchytit
• Zvířete se nedotýkejte. Kontaktujte telefonicky městskou policii. V pracovní době volejte
zaměstnance městského úřadu.
Nejprve se zjišťuje, zda je pes čipovaný a zda
je čip nahlášený v registrech spolu s kontakty
na majitele. MěÚ a městská policie bývají prvním místem, kde bude vlastník po ztraceném
psovi pátrat.
20

Pes je chytré zvíře, často se vrátí domů sám.
Co dělat při ztrátě psa
• Vyčkejte přibližně 3 hodiny na místě ztráty.
•K
 ontaktujte městskou policii nebo městský
úřad.
- Městská policie Týnec nad Sázavou: mobil:
606 393 382; e-mail: mp@mestotynec.cz
- Městský úřad Týnec nad Sázavou:
tel. 317 701 431;
e-mail: radnice@mestotynec.cz
• Kontaktujte psí útulek Naděje pro čtyři packy
v Opřeticích u Benešova na tel. 608 277 306.
Do útulku jsou dováženi odchycení psi
z Týnce nad Sázavou a dalších měst benešovského kraje.
• Pokud chcete zveřejnit ztrátu psa na sociální
síti města, zašlete na e-mail: radnice@mestotynec.cz fotografii psa, popis plemene, lokalitu ztráty a kontakt.
• V případě ztráty psa v lese kontaktujte také

Myslivecký spolek Háj Pecerady,
tel. 602 932 377.
Co dělat při nálezu dalších (divokých, zraněných) zvířat
• Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte
dispečink Národní sítě záchranných stanic,
tel. 774 155 155.
• Zvířete se nedotýkejte.
• Pro více informací navštivte: https://www.
zvirevnouzi.cz/, https://zvirevtisni.org/.
Důležité upozornění
Zákonem je dána povinnost mít psa označeného čipem. Čip aplikuje veterinář. Pokud
tedy Váš pes ještě nemá čip, obraťte se na některého z veterinářů.
Čip se musí registrovat. Za registraci je
zodpovědný majitel, který si může sám zvolit
registr, do kterého čip zaregistruje. Registry
najdete např. na: https://www.dog-point.cz/novinky/cipovani-psu
pd

www.mestotynec.cz
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Sport
Republikové finále minivolejbalu

Na třetí červnový víkend se děti z našeho oddílu moc těšily. V Praze na Meteoru je čekalo
republikové finále v minivolejbale za účasti
65 týmů v každé věkové kategorii. Na turnaj
se dostaly díky umístění na předních příčkách
na Festivalu barevného minivolejbalu a v krajských kolech konaných v průběhu roku. Turnaj se konal na venkovních kurtech za úmorného vedra, které bylo největším protivníkem
pro všechny zúčastněné.
V sobotu se hrály základní skupiny. V nich se
naše holky neztratily. V modré kategorii trojkového minivolejbalu se Áďa Žáčková, Maruška Pavliščová a Melča Berková probojovaly
na druhé místo. V červené kategorii se z našich čtyř týmů nejvíce dařilo Elence Šenkové
a Šárce Kuchtové, které nenašly přemožitelky

a do nedělních bojů o konečné umístění šly
z prvního místa ve skupině.		
V neděli nás opět přivítalo slunné počasí
a vyhřátá umělá tráva. Nicméně odhodlání
a touha po zajímavém umístění na „republice“
byla na našich holkách znát už od ranních hodin. Holky bojovaly o každý míč a soupeřům
nedávaly nic zadarmo. V modré kategorii si
děvčata vybojovala skvělé 14. místo. V červeném kategorii se na 38. místo z 65 týmů
dostala Lucka Hnětkovská s Natkou Zlámalovou a kousek od nich byly Nelča Jandová
s Andy Pavliščovou na 31. místě. V první třetině startovního pole se z 22. místa radovala
Natka Hnětkovská s Terkou Žáčkovou, které
v nedělních bojích neprohrály jediný zápas.
O dost složitější to měly Šárka Kuchtová
s Elenkou Šenkovou, které ve skupině o 1.-7.
místo sehrály dost vyrovnaných zápasů s minimem chyb. Nicméně ani výhra v posledním
zápase je na lepší než sedmou příčku neposunula. Mistrem republiky se stal pražský Braník.
Všem holkám za celý oddíl moc gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme, aby se jim dařilo i v následujících zápasech jako v této sezóně.
Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

Memoriál Miroslava Kaliny

Druhou červnovou sobotu jsme ve sportovním areálu Sokolák uspořádali již šestadvacátý
ročník volejbalového turnaje mužů Memoriál
Miroslava Kaliny. Z plánovaných pěti družstev
se do turnaje přihlásily nakonec pouze tři týmy,
a tak jsme tomu přizpůsobili i systém turnaje.

www.mestotynec.cz
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Vzhledem ke slunnému počasí a vysokým teplotám jsme hráli na tři hrané sety.
V úvodním zápase jsme poměřili síly se
Sokolem Benešov. V zápase jsme drželi se
soupeřem krok pouze ve druhém setu, ale to
na vítězství v utkání nestačilo. Duel s Těptínem byl již vyrovnanější. V zápase rozhodovaly zejména koncovky setů, ve kterých měl
více štěstí soupeř. My jsme na turnaji na výhru
nedosáhli.
O celkovém vítězi se rozhodlo v posledním
utkání. Sokol Benešov potvrdil, že účastníkem
2. ligy nebyl náhodou. Hladce si poradil 3:0
na sety i s Těptínem a po zásluze se radoval
z celkového vítězství.
Za VK Týnec nad Sázavou, Jaromír Kuchta

JAWA cup 2022
V sobotu 18. června 2022 se od 9 hodin konal XV. ročník fotbalového turnaje
mladších přípravek na hřišti v Peceradech.
Michal Krumpholc, pořadatel
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SPARTA CAMP ON TOUR 2022

V letošním roce fotbalový klub SPARTA PRAHA pořádal již 3. ročník fotbalových kempů
s názvem Sparta Camp on Tour, které jsou určeny pro kluky a holky ve věku 9 – 15 let. V našem
městě se ve dnech 18. 7. - 22. 7. konal premiérový
1. ročník, který pořádala místní pobočka Fanclubu Sparty ve spolupráci s městem Týnec nad Sázavou. Na tomto kempu si děti vyzkoušely, jaké to
je trénovat pod dozorem profesionálních trenérů
mládeže z Klubové fotbalové akademie Sparty.
Každý z kempů probíhal od pondělí do pátku
a obsahoval pestrý harmonogram, jehož součástí byly dvě tréninkové jednotky podle koncepce
fotbalové akademie, různé pohybové aktivity
a doprovodný program. Účastníci si osvojili nové
fotbalové dovednosti, užili si hodně zábavy a získali zajímavé zkušenosti a zážitky.
A jak vlastně celá akce pro mladé fotbalisty
vznikla?

Na tuto otázku odpovídá předseda Fanclubu
Sparta Týnec nad Sázavou, pan Pavel Macháček:
„Přípravy na kemp začaly už na podzim roku
2021, kdy fotbalová Sparta vyhlásila tento projekt.
Od samého začátku jsme projevovali velký zájem
o pořádání kempu v našem městě. Následně proběhlo několik organizačních jednání se zástupci Sparty
a výsledkem bylo, že jsme pořadatelství získali.“
Na jaře letošního roku byl spuštěn registrační
systém, do kterého rodiče své děti mohli přihlašovat. Zájem o kemp byl veliký a dlouho před
jeho začátkem byla kapacita - 36 dětí - zcela
zaplněna.
Během týdne byly pro účastníky připraveny
soutěže a zábavné kvízy. Uspořádali jsme také
besedu se sparťanským odchovancem Honzou
Kačerem, který bydlí nedaleko Týnce nad Sázavou. Jako zpestření programu jsme zorganizovali
autobusový zájezd na fotbalové utkání SPARTA

PRAHA - VIKING STAVANGER. Děti byly
přes nepříznivý výsledek zápasu nadšené a mnozí viděli své fotbalové idoly poprvé na vlastní oči.
Na závěr fotbalového kempu proběhl na hřišti v Náklí mini turnaj, kde byly děti rozděleny
do šesti skupin. Následovalo závěrečné vyhodnocení, předání cen a také certifikátů o absolvování.
Chtěli bychom tímto poděkovat městu Týnec
nad Sázavou za spolupráci při náročné organizaci akce, fotbalovému klubu FK Týnec nad Sázavou za poskytnutí fotbalového vybavení a zázemí. Dík také patří hospodě V Náklí za přípravu
chutných obědů, celému organizačnímu týmu
Sparta campu, bez kterého by se nepodařilo akci
uskutečnit a všem sponzorům za podporu:
Město Týnec nad Sázavou
Fanclub Sparta pobočka Týnec nad Sázavou
Crossbowling bar Týnec
Zelenina Chrpa
Zdravá výživa Kalfasová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU

Vás zve na 58. ročník dálkového pochodu

Přes čtyři zámky
v sobotu 17. září 2022

Pochod je zařazen do AKCE „STŘEDOČESKÁ DESÍTKA“
START:

Týnec nad Sázavou, turistické centrum Bisport
7:00 – 10:00 hodin.Trasa 50 km do 8:00 hodin.

TRASY:
8 km

Týnec – Na vrších – Týnec

15 km

Týnec – Na vrších – Zbořený Kostelec – Barochov – Ledce – Týnec

27 km

Týnec – Panská skála – Kamenice – Ládví – Babice – Barochov
– Ledce – Týnec

35 km

Týnec – Panská skála – Kamenice – Mokřany – Vysoká Lhota
– Nespeky – Týnec

50 km

Týnec – Panská skála – Kamenice – Lojovice – Pyšely – Čerčany
– Poříčí – Konopiště – Týnec

STARTOVNÉ:

30 Kč, děti od 6-ti do 15-ti let 10 Kč

OBČERSTVENÍ:

na trasách z vlastních zásob, v restauracích

MAPA:

doporučujeme mapu KČT č. 40 – Benešovsko a Dolní Posázaví

ODMĚNA:

upomínkový diplom, button (placka) a dobrý pocit,
že jste udělali něco pro sebe

DOPRAVNÍ
SPOJENÍ:

PID linka č. 339, Praha – Budějovická
po silnici – asi 10 km severozápadně od Benešova
po železnici – trať 210 /Praha – Braník – Čerčany/

CÍL:

v místě startu do 19:00 hodin

UPOZORNĚNÍ:

vezměte si tužku na opsání němé kontroly
děti do 15-ti let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby

INFORMACE:

telefon: 317 701 765, mobil: 737 712 807
e-mail: jarka.rakova@email.cz, www.kct-tynec.cz

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PŘEDNÁŠKY

29. 9. Milan Štědra:
Zaniklé sklářství na Podblanicku
beseda nad stejnojmennou knihou

20. 10. Martin Šejbl:
Janečkova vila a její architekt
24. 11. Luděk Šefrna:
Po čem chodíme – nejen geologie Týnecka
15. 12. Stanislav Šípek a Jan Jiráň:
Týnecko ve staré fotografii

Od 17.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.
Změna programu vyhrazena. Vstupné dobrovolné
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Sdružení dobrovolných hasičů a nezávislých kandidátů

Komunální volby 2022

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám představit volební uskupení sdružující
dobrovolné hasiče a jejich sympatizanty pro volby do Zastupitelstva města
Týnec nad Sázavou v roce 2022 spolu se stručným, jasným a splnitelným volebním
programem:
Dokončení přípravných prací a zahájení stavby vodovodu v místních částech
Vznik koncepčního plánu obnovy místních komunikací
Intenzivnější podpora výstavby a obnovy dětských hřišť
Vznik koncepčního plánu rozvoje všech městských sportovišť
Udržitelná obnova zeleně
Podpora pro zachování stávajících služeb místním obyvatelům (ordinace
lékařů, pošta, dopravní obslužnost, pečovatelské služby, … )
 Podpora dalších investic do vybavení a zabezpečení základní a mateřské školy
 Intenzivní podpora činnosti místních zájmových spolků a dalších občanských
aktivit na území města







Pro vedení města musí být ve všech směrech prioritou občan trvale žijící v dané lokalitě
města! Musí platit stejné podmínky pro všechny občany s trvalým bydlištěm na území města
týkající se dostupnosti základní občanské a technické vybavenosti (cesty, chodníky, voda…)
KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

jméno a příjmení

věk povolání

bydliště

Ing. Jiří Franěk
Roman Hudrlík
Mgr. Marek Povolný
Ing. Jan Mašek
Jaroslav Žaba
Martin Chocholoušek
Ing. Milan Mašek
Mgr. Kristýna Fraňková
Zdeněk Radačovský
Tomáš Artus
Luboš Kubela
Eva Vojtková
Martin Bartůšek
Petr Klíma
Pavel Potůček
Mgr. Hana Váňová
Jiří Šebek

37
71
33
29
45
52
58
36
39
44
52
52
52
46
41
60
63

Pecerady
Pecerady
Pecerady
Krusičany
Pecerady
Krusičany
Krusičany
Pecerady
Pecerady
Pecerady
Týnec nad Sázavou
Pecerady
Podělusy
Pecerady
Pecerady
Pecerady
Týnec nad Sázavou

energetik
důchodce
příslušník bezpečnostního sboru
vývojář softwaru
podnikatel
řezník
projektant
učitelka ZŠ
profesionální hasič
podnikatel
zámečník
účetní
strážník městské policie
automechanik
řidič
učitelka ZŠ
podnikatel

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 – PŘIJĎTE K VOLBÁM, VOLTE Č.1
www.mestotynec.cz
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Týnec nad Sázavou 2022 – 2026

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM
pro volby do zastupitelstva města
na léta 2022 - 2026

Vážení spoluobčané,
volební období čtyř let se zdá být dlouhé, ale v tom minulém s pandemií vše uteklo nějak rychleji.
To nové, které nás čeká, bude muset brát v úvahu situaci v kraji, republice i ve světě. Ještě počátek roku 2019
byl pro naše město „normální“, ale řada plánů a záměrů brala v průběhu pandemie postupně za své. Nyní jsme
se trochu nadechli s odložením respirátorů, ale nějaká ta nejistota přece jen s nárůstem nových případů zase
nastává.
Chceme vycházet ze strategického plánu rozvoje pro období 2018 – 2028, který vznikl na základě konsenzu
a zahrnuje ty nejdůležitější oblasti.

Jen pro osvěžení paměti:
• zajistit dostupnost kvalitního předškolního i základního vzdělávání a rozvíjet vzdělávací aktivity,
• rozvíjet podmínky sociálních a zdravotních služeb ve městě,
• udržovat vysokou úroveň kulturního a sportovního vyžití,
• zajistit urbanistické řešení včetně optimalizace objektů a areálů ve městě a vytvoření funkčního
centra města,
• rozvíjet a obnovovat technickou infrastrukturu,
• zlepšovat stav dopravní sítě,
• zvyšovat kvalitu životního prostředí a revitalizovat území,
• rozvíjet podnikatelský sektor a místní trh práce,
• podporovat rozvoj cestovního ruchu,
• minimalizovat rizikové faktory z hlediska bezpečnosti,
• zvyšovat kvalitu veřejné správy
Základní povinností města, které chce být dobrým místem k životu svých občanů je zajistit vodu, energii,
občanskou vybavenost, tj. školy, školky, služby, kulturní příležitosti, komunální služby, dopravní dostupnost
a také lékařskou péči.
Dalo by se konstatovat, že to vše již Týnec má, ale právě změnou okolních podmínek je nutné uvažovat
i o přehodnocení priorit a hledání nových možností na úrovni současného poznání. Do akutní fáze se dostala
čistírna odpadních vod a základní zajištění přístupu k pitné vodě. Zejména občané v místních částech to
vnímají velmi závažně a řešení pořád není takové, jaké by si zasloužili. S postupujícími problémy se suchem
v celé krajině se ukazuje, že se budou muset hledat i kombinovaná řešení včetně hledání nových zdrojů
a zapojení recyklace k využití užitkové vody.
V oblasti energií by mělo být cílem zajistit i pro město a jeho nemovitosti do r. 2025 alespoň 25 % soběstačnosti
z obnovitelných zdrojů a pokud by se podařilo ještě navýšit přeprodej do sítě, bylo by to optimální.
Školy se ještě cca 9 let budou pohybovat na hraně kapacity, ale školky postupně nebudou mít nadbytek zájemců.
V této oblasti se nejvýrazněji projeví posun demografické křivky směrem se stárnutí občanů města.
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23. – 24. září 2022

Abychom se nedostali do těžko řešitelné situace je nutné se s předstihem zaměřit na udržení mladých dospělých
ve městě, jednak možností bydlení a také možností pracovního uplatnění. Po obou velkých podnicích nám tu
zbyly průmyslové zóny, jejichž využití bychom měli v dohledné době zajistit jak na startovací bydlení, tak pro
malé a střední podnikání (např. start-upy s novými technologiemi). Nebojme se ani investičních pobídek při
zajištění zaměstnanosti pro 5-10 osob.
Máme dva domy s pečovatelskou službou a chtěli jsme následně získat i domov pro seniory ve spojení
s rehabilitačními službami, které dnes potřebuje už více než polovina populace. Je to záležitost nákladná,
a navíc v gesci kraje, ale zcela opustit tuto myšlenku bychom neměli, protože máme pro krajské rozhodování
nesporné výhody. Podpora sociálních služeb navíc souvisí i s možností pracovních míst a využití těchto služeb
pro všechny občany, nejen klienty sociálních zařízení.
Město se stalo vlastníkem „Hotelu“ (Kulturní centrum Týnec). Toto velmi správné rozhodnutí však musí být
podpořeno následnou výraznou snahou o jeho plné využití a docílení finanční soběstačnosti, aby se nestalo
černou dírou v hospodaření města. Je nutné navázat na kontakty, které měli předchozí majitelé, a především
najít personál, který bude schopen a ochoten se užívání a provozu plně věnovat. Musí se podařit využít účelně
každý prostor této krásné dominanty města a dát občanům možnost se stát jeho skutečnými uživateli v rámci
spolků a zájmové činnosti. Také zahrada se může stát parkem pro klidné procházky i kulturní akce na čerstvém
vzduchu.
Pokud bychom se soustředili na cca tři konkrétní věci, které by bylo nutné realizovat, pak by určitě občané
uvítali i alespoň část krytí vlakového nástupiště, na které projektanti trochu pozapomněli.
Když je „Hotel nyní náš“, tak odborně ošetřit sakury na svahu, než nám ho jejich houština zcela zakryje. V této
souvislosti odborně ošetřit všechnu novou výsadbu v období vegetačního klidu, aby skutečně zdobila a ne
hyzdila.
V souvislosti s inflací nepodlehnout pokušení a vydržet s cenami služeb zajišťovaných městem, zejména
nájemným, aby se situace našich spoluobčanů nezhoršovala alespoň tímto směrem.
Na závěr si dovolím napsat pár osobních slov. Nedá se přehlédnout, že jsem sama na kandidátce KSČM.
Je to hlavně proto, že si myslím, že ještě mohu pomoci v práci pro město a hájit zájmy jeho občanů i z pohledu
nejen těch dříve narozených. Bylo mi také naznačeno, že více šancí bych měla, kdybych nekandidovala
za KSČM, protože někteří lidé zásadně nevolí komunisty. Ti, kteří mě znají, vědí, že pro mne je nejdůležitější,
jaký je kdo člověk. Nepotřebuji plivat na svůj život, abych se zavděčila dnešní době, ke které mám pochopitelně
i řadu výhrad. Zejména v tom, že se každý má starat sám o sebe. Jsem přesvědčená, že naopak společně lidé
dosáhnou na mnohem víc i pro každého zvlášť. Pokud v našem programu nalézáte smysl, budu děkovat
za každý hlas, kterým ho podpoříte.
Milena Povolná

č. 2
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V LBA
PRO TÝNEC
A MÍSTNÍ ČÁSTI

ŠKOLA jako VÝKLADNÍ SKŘÍŇ moderního a pro nás

NEJKRÁSNĚJŠÍHO města

Pro TÝNEC dostatek PARKOVACÍCH MÍST, KOUPALIŠTĚ,
podpora spolkové činnosti všech, nejen mládeže

V LBA

Pro MÍSTNÍ ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACI, ZPEVNĚNÉ
KOMUNIKACE A BEZPEČNÉ PROPOJENÍ S TÝNCEM
Chceme moderní nezadlužené město se zachováním rázu
„VESNIČKY NAŠÍ STŘEDISKOVÉ“

PRO TÝNEC

Chceme ZABRÁNIT plánovanému ZVYŠOVÁNÍ VODNÉHO,
STOČNÉHO A DALŠÍCH POPLATKŮ

A MÍSTNÍ ČÁSTI

Vážení spoluobčané, politická korektnost nás dostala do doby, kdy děti nesmí dělat o hodinách tělocviku kotrmelec, aby se nezranily. Staráme se o jejich bezpečí, až je to pro ně nebezpečné. Naučili jsme se vyžadovat blahobyt, ale úspěch se dostaví až na základě tvrdé a hlavně
pořádné práce. Bez práce prostě ještě pořád naštěstí platí, že nejsou koláče. Práci pro Vás vnímáme jako poslání, ne teplé místečko, kde když se nic neudělá, se nic nezkazí, právě naopak.
Pracoval jsem pro město v letech 2014-2020. V tomto období jsme investovali 200 milionů korun do rozvoje města. Postavili nové učebny ve škole, sportovní halu, dopravní terminál,
náměstíčko ve středu města, tenisovou klubovnu, volejbalový kurt, parkourové hřiště a hřiště s
umělým povrchem na Faráku, chodník do Chrástu, chodník v Benešovské ulici, chodník okolo
Jawy ke Kostelci, chodníky v Čakovicích, připravili povolení pro chodník do Podělus, zateplili
budovu městského úřadu, zateplili zdravotní středisko, zrekonstruovali volejbalové kabiny, tělocvičnu ve škole, tělocvičnu ve Zbořeném Kostelci, muzeu pořídili novou doškovou střechu, opravili cesty, rozšířili veřejné
osvětlení, zavedli odměny pro trenéry, zachránili fotbalový klub před krachem, vyřešili po 15 letech štěkající psy v Sadovce atd. To vše s půjčkou pouhých 31 milionů korun, které budou v roce 2025 splaceny. Po celou dobu své činnosti
ve vedení města jsem kladl důraz na co nejmenší čerpání bankovních úvěrů, a tím pádem co nejmenší míru zadlužení
města, ale co největší využití dotačních prostředků. V tomto směru chci i pokračovat. Všichni víme, jak ekonomicky náročná je současná vysoká úroková míra úvěrů pro kohokoliv.
Obchodní aktivity mě v roce 2021 zavedly do zahraničí, kde jsem vybudoval tým pro výstavbu logistických skladů
indické maloobchodní společnosti. Tato obchodní výzva pro mne byla úspěšná, nicméně po mém odchodu z vedení
města došlo v průběhu let 2021-2022 k rekordnímu zadlužení města, a to ve výši 170 milionů korun na rekonstrukci
čističky odpadních vod a koupi kulturního domu. Toto rozhodnutí zadluží naše město na desítky let a samozřejmě jeho
následky pocítíme v citelném zdražení vodného, stočného a dalších obecních poplatků. Dluhy města budeme splácet
my všichni. Řešení není jednoduché, ale existuje. Je nutné sehnat zpětně dotace na čističku odpadních vod, a tím i zabránit zbytečnému zdražování vodného, stočného a dalších poplatků, např. za popelnice...
Současná doba je velmi složitá a všichni tušíme, že nás čekají ekonomicky i společensky těžké časy. Budeme muset
všichni hodně počítat a zvažovat výdaje. Mohu Vám slíbit, že udělám maximum pro to, aby z Vaší peněženky neubyla
ani koruna zbytečně navíc.
Ing. Bedřich Pešan

POCTIVĚ SLUŠNĚ S ROZUMEM
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
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KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA

1

2

Ing. Bedřich Pešan

ředitel společnosti, 48 let
Chrást nad Sázavou

6

3

MUDr. Alice Čečilová
lékařka, 64 let
Týnec nad Sázavou

7

Roman Plachta

technik, 47 let
Týnec nad Sázavou

11

8

12

Dagmar Velebová

16

technik, 51 let
Čakovice

17

Eva Brejlová

zdravotnice, 58 let
Krusičany

OSVČ, 45 let
Chrást nad Sázavou

13

Petr Mergeš

Robert Salátek

ředitel společnosti, 51 let
Podělusy

mistr slévárny, 60 let
Týnec nad Sázavou

9

Petr Vrkoslav

učitelka ZŠ, 53 let
Týnec nad Sázavou

5

Luděk Skalický

ředitel společnosti, 55 let
Týnec nad Sázavou

Mgr. Blanka Schůtová

finanční specialistka, 48 let
Chrást nad Sázavou

4

Ing. Jindřich Petrášek

Petr Kavoň

OSVČ, 46 let
Týnec nad Sázavou

10

Milan Breburda

Josef Hruška

obchodní zástupce, 48 let
Týnec nad Sázavou

14
technik, 57 let
Pecerady

Kateřina Tomášková

projektant, 48 let
Týnec nad Sázavou

15

Lukáš Křivánek
OSVČ, 39 let
Zbořený Kostelec

Michal Horňák

technik, 59 let
Chrást nad Sázavou

Přijdťe k volbám
volte č. 3

Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě nového vedení, které bude
rozhodovat o naší budoucnosti, a děkujeme za Vaši podporu.
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
www.mestotynec.cz
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VOLBA PRO MĚSTO
ZKUŠENOST, KTERÉ VĚŘÍME
V minulém období jsme zvládli věci, které
jsme si dříve neuměli představit. K řešení
byla vždy důležitá spolupráce. Můžeme
mít různé názory, nelze je ale prosazovat
silou. Nechci žádný souboj mezi opozicí
a koalicí, chci spolupráci všech, kterým jde
o rozvoj našeho města.
1. Mgr. Martin Kadrnožka
49 let, starosta, učitel, Brodce

Uvědomujeme si složitou
situaci s cenami energií. Hledáme řešení, jak to zvládnout. Nabízí se komunitní
energetika, která může snížit náklady na energie.
Důležitá je energetická nezávislost.
2. Vlastimil Vanžura
65 let, hodinář, Týnec nad Sázavou

Ve své práci denně vidím, že
do potíží se může dostat kdokoliv
z nás. Chci, aby každý, kdo potřebuje pomoc, ji dostal a mohl žít
důstojně.
3. Mgr. Marta Vacková
49 let, ředitelka neziskové organizace
RUAH o.p.s., Týnec nad Sázavou

Kvalitní pitná voda v Týnci
je moje každodenní odpovědnost již řadu let. Spolehlivý provoz vodovodu zůstává
pro nás všechny prioritou.
4. Zbyněk Peša
54 let, vodohospodář, jednatel s.r.o.,
Týnec nad Sázavou

Mám na srdci podporu rodiny,
která je dnes z mnoha stran
pod velkým tlakem. Pomoc rodinám s výchovou dětí a v péči
o seniory je oblast, ve které
pracuji a chci pracovat.
5. Ing. Pavel Bořil
61 let, učitel, Zbořený Kostelec

Smysluplné vyžití pro rodiny s dětmi, podpora spolků
i týneckého kulturního centra
a výuky cizích jazyků – to vše
je pro mě významné.
6. Mgr. Marcela Krejčíková
49 let, OSVČ – učitelka jazyků
a mentální kouč, Zbořený Kostelec

V osadním výboru se pravidelně
scházíme s vedením města, abychom
dostali podporu i do místních částí Týnce. Ať už jde o akce pro děti, či
budování prostoru pro setkávání.
7. Ing. Michal Andrlík
44 let,softwarový inženýr,
Chrást nad Sázavou

Týnec je výjimečný svojí zelení,
která ho obklopuje. Abychom se
mohli dál radovat z procházek
v přírodě, musíme se teď o ni
postarat.
8. Ing. Martin Hruška
51 let,lesní inženýr, Týnec nad Sázavou

Týnec nad Sázavou 23. a 24. 9. 2022
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Jako lektor angličtiny vím, že každé
dítě je výjimečné. Chci, aby i týnecká škola nabízela kvalitní vzdělávání a širokou nabídku zájmových
kroužků.
9. Petr Žilinský
20 let,student, lektor angličtiny,
Týnec nad Sázavou

V práci i v osobním životě se
setkávám s péčí o nemocné
či bezmocné lidi. Jsem ráda,
že město podporuje služby,
které v takových situacích
pomáhají.
10. Mgr. Maria Biolková
55 let, lékárnice, Týnec nad Sázavou

Potřebujeme nový sběrný
dvůr, abychom mohli lépe
třídit odpad a nezvyšovali
náklady na jeho zpracování.
11. Jiří Nedra
72 let,odpadový specialista, důchodce,
Týnec nad Sázavou

Líbí se mi, jak se naše město
mění. Je čisté, upravené a udržované. Chci, aby to tak bylo
i dál. Žiju tady ráda.
12. PaedDr. Blanka Smržová
62 let, učitelka tance, speciální
pedagog, Týnec nad Sázavou

Pitná voda je důležitá pro všechny.
Proto je dobře, že má město připravený projekt na stavbu vodovodu a kanalizace v Krusičanech,
Peceradech a Kostelci.

Jsem ráda, že vedení města finančně podporuje nápady
lidí, jak zlepšit nebo změnit
místo, kde žijeme. Díky tomu
máme ve školce kvetoucí a jedlou zahradu, nové hřiště u školní družiny, chystá se workoutové
hřiště v Podělusích.

13. Pavel Franěk
67 let, chovatel, důchodce,
Krusičany

14. Bc. Eva Alblová
48 let, ředitelka MŠ, Podělusy

Sport mě naučil hodnotám, které jsou důležité pro celý život.
Radost z pohybu, setkávání,
férovost. Chci, aby město dál
podporovalo spolky a sportovní kluby, aby to mohly zažít
i naše děti.

15. Josef Kahoun

58 let, podnikatel, Týnec nad Sázavou

Oceňuji, že vedení města
myslí i na nás důchodce.
Senior taxi nám hodně pomáhá.
16. Marie Flejberková
75 let, důchodce, Týnec nad Sázavou

Potřebujeme zajistit bezpečnost chodců v místních částech stavbou chodníků a instalací radarů.
17. Jan Randýsek
78 let, důchodce, Čakovice

Přijďte k volbám,

volte č. 5

SPOLUPRÁCE ¡ SLUŠNOST ¡ ODPOVĚDNOST
www.mestotynec.cz
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V O L E B N Í P R O G R A M | N E Z ÁV I S L Í
„ JSME TU SPOLEČNĚ PRO NAŠE MĚSTO “
Vážení spoluobčané,
pro nadcházející volební období Vám nabízíme tým ochotných, čestných lidí, kteří jsou
schopni vnímat Vaše společenské potřeby,
připravovat možnosti, jak tyto potřeby naplňovat a samozřejmě i následně skutečně
realizovat jednotlivé činnosti a projekty.
Naší snahou bude zachování rázu našeho
města a našich obcí. Chtěli bychom vnímat
naše město jako místo, které je naše, kde je
příjemné žít a jsme na něj náležitě hrdi.
Čeká nás nelehké období s mnoha ekonomickými dopady. Proto navrhneme takové
hospodaření, aby byl vyvážený poměr provozních a investičních nákladů. Budeme
zajišťovat funkčnost našeho stávajícího majetku a k tomu realizovat zásadní investiční
projekty, kterými bude rekonstrukce ČOV,
výstavba vodovodů a kanalizací v obcích,
přístavba základní školy v ul. Komenského
a školní jídelny. Dále bychom chtěli realizovat projekty vedoucí ke snižování energetické náročnosti našich budov a jejich využití k výstavbě komunitní energetiky, což
bude vést k finančním úsporám.
Zastáváme jednotný názor o opatřeních
v územním plánu tak, aby byly vhodně využity dosud volné plochy k výstavbě v intravilánu města, v obcích aby byl udržen
charakter vesnické zástavby a územní plán
se nerozšiřoval o další stavební pozemky

vyjmutím z orné půdy. Dokážeme s významnými soukromými vlastníky pozemků
nalézt takové postupy, které nám umožní
dobudovat tolik potřebnou občanskou vybavenost (škola, školní jídelna, poliklinika či
lékařský dům, tréninková plocha).
Naší prioritou bude podpora všech pedagogických či nepedagogických pracovníků,
kteří se starají o rozvoj našich dětí, podpora
činnosti spolků, které rozvíjejí náš kulturní
a sportovní život, zajistíme potřeby našich
jednotek dobrovolných hasičů.
Budeme důrazní při řízeních s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic
v otázce výstavby dálnice D3, zejména při
řešení možných negativních dopadů tranzitní dopravy přes naše město. Je pro nás
důležitá bezpečnost a spokojený život obyvatel našeho města.
Je mnoho dalších větších či menších opatření, které naše město a obce potřebují, pokusíme se je realizovat, ale k tomu potřebujeme Vaši důvěru.
Děkujeme za Váš hlas

Hnutí NEZÁVISLÍ

23. – 24. ZÁŘÍ 2022 | TÝNEC NAD SÁZAVOU
30

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

ČERVENEC / SRPEN 2022

týnecké listy

KANDIDÁTI | NEZÁVISLÍ
K A N D I D ÁT K A Č . 6

1

2

3

4

5

Mgr. Petr Znamenáček

Mgr. Petr Korbel

Zdeněk Šandera

MVDr. Daniela Mustafa Ali

Ing. Vladimír Balata

49 let, místostarosta,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

50 let, geolog,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

41 let, jednatel realitní kanceláře,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

44 let, veterinární lékařka,
Týnec nad Sázavou Brodce,
bez politické příslušnosti

62 let, projektant,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

6

7

8

9

10

Michal Petrášek

Ing. Martin Jahoda

Mgr. Ludmila Králová

Karel Nohava

RNDr. Luděk Šefrna

44 let, ředitel Techn. služeb,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

32 let, odborný lesní hospodář,
Krusičany,
bez politické příslušnosti

56 let, ředitelka ZŠ a PŠ,
Pecerady,
bez politické příslušnosti

52 let, majitel autodopravy,
Podělusy,
bez politické příslušnosti

72 let, geograf,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

11

12

13

14

15

Zuzana Hrušková

Šárka Belovická

Martina Semrádová

Lucie Pochová

Tomáš Zazvonil

41 let, asistentka pedagoga,
Zbořený Kostelec,
bez politické příslušnosti

45 let, učitelka MŠ,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

53 let, ved. prac. obchodu,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

41 let, kadeřnice,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

57 let, řidič,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

16

17

Zdeněk Pertlík

Pavel Zadražil

52 let, truhlář,
Podělusy,
bez politické příslušnosti

49 let, montér,
Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

23. – 24. ZÁŘÍ 2022 | TÝNEC NAD SÁZAVOU
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Kalendář akcí

Týnecko

září
1. 9.
VÝSTAVA MUZEUM, PROSTOR PRO MĚ!
18:00
Výstava Muzeum, prostor pro mě! probíhá od 1. 9. do 30. 10. 2022 a představí to nejzajímavější z místní a regionální tvorby.
Místo konání: Městské muzeum a hrad 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 ve 21:30.
Stánek s občerstvením otevřen již od 19:00. Místo konání: zahrada Kulturního centra Týnec. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
3. 9.
OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL
14:00
Představení ochotnických divadel pro děti i dospělé. Vstupné dobrovolné. Místo konání: areál týneckého hradu. Pořadatel: Divadelní spolek Netopýr
14. 9.
BABÍ LÉTO V KNIHOVNĚ
15:00
Společné čtení knihy Pavla Čecha „Dobrodružství pavouka Čendy“ a tvořivá dílnička pro děti (doporučeno pro děti od 3 do 6 let) a rodiče na
motivy této knihy. Místo konání a pořadatel: Městská knihovna Týnec nad Sázavou
14. 9.
PŘEDNÁŠKA – NEBEZPEČÍ NA INTERNETU
17:00
V rámci projektu Bezpečné město Vás zveme na přednášku „Nebezpečí na internetu“. Od 17:00 v zasedací místnosti městského úřadu. Pořadatel:
město Týnec nad Sázavou
17. 9.
POCHOD „PŘES ČTYŘI ZÁMKY“
7:00
58. ročník dálkového pochodu „Přes čtyři zámky“. Pochod je zařazen do akce „Středočeská desítka“. V sobotu 17. září od 7:00 do 10:00.
Start u turistického centra Bisport. Trasy 8 až 50 km, startovné 30 Kč (děti 6-15 let 10 Kč). Více informací na www.kct-tynec.cz.
Kontakt: Jarka Raková, tel.: 737 712 807, e-mail: jarka.rakova@email.cz. Pořadatel: Klub českých turistů Týnec nad Sázavou
24. 9.
KELTSKÝ VEČER
18:00
Keltská a irská hudba, tance. Vystoupí kapely: Sally Gardens, Fiannan, Shannon a Allastair. Taneční vystoupení skupin Wild Rose a Simply Dance.
Vstup volný, občerstvení zajištěno. 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 účastnici 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

ŘÍJEN

1. 10.
VÝSTAVA MUZEUM, PROSTOR PRO MĚ!
Výstava Muzeum, prostor pro mě! probíhá do 30. 10. 2022 a představí to nejzajímavější z místní a regionální tvorby. Muzeum otevřeno pouze
soboty a neděle (10-12 a 13-16 hodin). Místo konání: Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
1. 10.
ŘÍJNOVÉ MLSÁNÍ NA HRADĚ
10:00
U příležitosti jízdy parního vlaku bude v sobotu 1. 10. na týneckém hradě otevřeno od 10:00 do 16:00. Zastavte se a ochutnejte skvělou kávu a
čokoládu, pro děti budou připraveny dílničky. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
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1. 10.
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 hodin, odjezd ve 14:22 hodin.
Více informací: www.cd.cz/vlakem_na_vylet. Pořadatel: České dráhy, a. s.
8. 10.
KINOKAVÁRNA
20:00
Promítáme českou komedii: BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Scénář a režie Jan Svěrák. Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Ramba, V. Kotek a další.
Promítání ve 20:00, kavárna otevřena již od 18:30. Vstupné: 120 Kč. Místo konání: sál Kulturního centra Týnec.
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
12. 10.
KURZ RELAXAČNÍCH TECHNIK
17:00
V rámci projektu Bezpečné město Vás zveme na kurz relaxačních technik. Od 17:00 v zasedací místnosti městského úřadu.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
15. 10.
KONCERT CRAZY BOYS OF PRAGUE
19:00
Zveme Vás na swingový koncert kapely Crazy Boys of Prague, zpěv Doris Lamošová, host Milan Pitkin. Vstupenky v prodeji:
Turistické informační centrum Týnec. Cena v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč. Místo konání: sál Kulturního centra Týnec.
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
19. 10.
BESEDA S RADIMEM KRATOCHVÍLEM
18:00
Povídání s autorem monografie „Theodor Pištěk aneb Filmové nebe první republiky“, životopisného díla o svém otci Janu V. Kratochvílovi
„Básník okamžiku“ a publikace o Miloši Formanovi „Ecce Homo Forman“. Místo konání a pořadatel: Městská knihovna Týnec nad Sázavou
27. 10.
OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OBČANŮ MĚSTA A DÁRCŮ KRVE
17:00
Slavnostní ocenění významných občanů města a dárců krve. Od 17:00 v obřadní místnosti městského úřadu.
Hudební program a občerstvení zajištěno. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
29. - 30. 10. TÝNECKÉ POSVÍCENÍ
8:00
Poslední říjnový víkend proběhne na prostranství u městského úřadu tradiční týnecké posvícení. Pouťová zábava, stánkový prodej,
okresní výstava Českého svazu chovatelů a doprovodná výstava regionálních malířů v přízemních prostorách městského úřadu.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
29. 10.
POSVÍCENSKÁ DISKOTÉKA
20:00
Posvícenská rocková diskotéka, hraje DJ Radek Eliáš. Vstupné 120 Kč. Místo konání: sál Kulturního centra Týnec.
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec

Vás srdečně zve na

Á
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Á
V
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O
H
DEC

Týnecké
POSVÍCENÍ

neděle 25. 9. 2022

od 14 do 18 hodin

29. – 30. 10. 2022

Kulturní centrum Týnec

prostranství před MěÚ Týnec

k poslechu a tanci hraje kapela

TÝNEČANKA
Prodej vstupenek:
Turistické informační centrum Týnec

www.kctynec.cz
` @ictynecns
` @tyneckevlneni
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Vstupné

50 Kč

317 729 050
775 290 032
infocentrum@kctynec.cz

Výstava
drobného
zvířectva

Výstava
malířů
Týnecka

Areál chovatelů
u MěÚ Týnec

Městský úřad
Týnec nad Sázavou

Posvícenská
diskotéka
sobota 29. 10.

od 20:00
Kulturní centrum Týnec

www.mestotynec.cz
` tyneckevlneni

33

týnecké listy

ČERVENEC / SRPEN 2022

Uzávěrka

příspěvků do příštího čísla

Týneckých listů
je v pátek 30. září 2022.
Tento termín je závazný.

Soukromý
speciální pedagog

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
od 15 h. Týnec nad Sázavou
parkoviště před MěÚ

v Týnci n. S. nabízí rodičům pomoc s:
â přípravou dítěte k zápisu do ZŠ

Prodej 13. 9. 2022

â rozvoj pracovního tempa

Kuřice černé, červené, kropenaté,
bílé, sussex
Chovní kohoutci

â přípravou do školy pro děti se SPU
â program ROPRATEM

â program cvičení POZORNOSTI

â cvičení PERCEPČNÍCH OSLABENÍ

Prodej 10. 10. 2022
Kuřice červené
Chovní kohoutci

stáří:	cena:
15-18týd.
15-18týd.

230 Kč
230 Kč

stáří:	cena:
15-18týd.
230 Kč
15-18týd.
230 Kč

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

kontakt: sppg.dk@seznam.cz

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

Vaše osobní realitní makléřka

Sabina Smolová

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

V TÝNCI BYDLÍM S VÁMI!
M: +420 608 012 047
E: sabina.smolova@re-max.cz
34
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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 100/1
00 Mbps
etně DPH!
č
v
,
.
s
ě
/m
č
K
,
6
3
2
d
o

cena

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/

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

Slévárna ALUMETALL CZ s.r.o. PŘIJME do nově otevřeného
provozu v Týnci nad Sázavou svědomité a pracovité
spolupracovníky na pozice:

Náborový příspěvek 30.000 Kč
¡ slévač pro kokilové a nízkotlaké lití
¡ přípravář forem
Nabízíme:
¡ práci v nově zrekonstruovaných
¡ tavič
¡
¡
¡
¡

prostorech
práci v rostoucí firmě
platový růst
vstřícný kolektiv
bonusy

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

f tyneckevlneni
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Lineární vs cirkulární ekonomika
Vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit – tak funguje takzvaná lineární
ekonomika. Velké procento výrobků tak zbytečně končí na skládkách. Proti
tradičnímu ekonomickému modelu stojí nový způsob výroby a spotřeby –
cirkulární ekonomika alias oběhové hospodářství. Ten zhodnocuje
už existující výrobky, suroviny a materiály s cílem prodloužit jejich životní
cyklus a současně minimalizovat odpad.

Zdroje na planetě jsou omezené a lineární ekonomika nemůže fungovat
do nekonečna. Efektivnější a chytřejší využívání surovin je způsob, jak se
surovinami lépe hospodařit a chránit životní prostředí.
Zpětný odběr elektrozařízení a kolektivní systém Ekolamp jde právě
touto cestou. Vysloužilá elektrozařízení putují z domácností na sběrná místa,
odkud se dostanou k recyklaci. Ekologickým zpracováním pak získáme až
90 % znovu využitelných surovin. Děkujeme, že nám pomáháte šetřit životní
prostředí.
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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
ve středu 28. 9. 2022
od 13.00 do 18.00 hodin v Týnci nad Sázavou – Náklí

Veřejnost bez ohledu na věk, výkonnost a zdravotní
stav čeká bohatý program:
• projížďky na vozítkách segway, orientační závod rodin, kynologie
• fotbal, softball, roundnet, ragby, mölkky, kroket, discgolf, boccia/petanque
• jízda na ponících, střelba ze vzduchovky, hamaky, lukostřelba, slackline,
rybaření, hasiči, trx
• woodball, malování na obličej, „půjčovna“ sportovního
náčiní, pole dance, sebeobrana a boxing, pedala,
dvojlyže, závodní speciál
• zametač a lovec světla, odborné
testování zraku a další...
• občerstvení v BISTRO-BUSU
v Náklí a blízkých restauracích

Přijďte si zkusit známé i neznámé sporty a sportovní aktivity
a podívat se na vystoupení sportovců z Týnce nad Sázavou
Účastnický poplatek 20 Kč pro dospělé umožňuje využít všechna stanoviště, děti do 15 let zdarma.
Středočeská
krajská asociace
sportu pro všechny
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Zveme Vás na koncert

KINO
kavárna
Přijďte si dát sklenku vína
a pobavit se u svérázné komedie
Jana a Zdeňka Svěrákových

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
SOBOTA
8. 10. 2022

od 20 hodin KC TÝNEC

KAVÁRNA OTEVŘENA OD 18.30 hod.

HRAJÍ:
ZDENĚK SVĚRÁK,
DANA KOLÁŘOVÁ,
VOJTĚCH KOTEK,
TEREZA RAMBA A DALŠÍ

Prodej vstupenek:
Turistické informační centrum Týnec

www.visittynec.cz
` @ictynecns
` @tyneckevlneni

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

Vstupné

120 Kč
317 729 050
775 290 032
infocentrum@kctynec.cz

Crazy boys
of Prague
KAPELNÍK
Svatopluk Nebeský

ZPĚV Doris Lamošová
HOST Milan Pitkin

sobota
15. 10. 2022

od 19 hod.

KULTURNÍ CENTRUM TÝNEC

É

VSTUPN

dprodej

200 Kč pře tě
mís
250 Kč na

Prodej vstupenek:
Turistické informační centrum Týnec

www.kctynec.cz
` @ictynecns
` @tyneckevlneni

317 729 050
775 290 032
infocentrum@kctynec.cz
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Big
Big band
band Felixe
Felixe Slováčka
Slováčka
AA

vstupné
450 Kč

pátek 4. 11. 2022
od 19 hodin
Sál Kulturního centra Týnec

vstupenky kk zakoupení
zakoupení vv Turistickém
Turistickém informačním
informačním centru.
centru.
vstupenky
317 729 050

@ictynecns
@tyneckevlneni

775 290 032
infocentrum@kctynec.cz

