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Slovo starosty
Milé čtenářky, 
vážení čtenáři,

máme za sebou vol-
by do zastupitelstva. 
Děkuji Vám všem, 
kteří jste přišli k vol-
bám a vyjádřili tak 
svůj zájem o město, 
kde žijete. Volba pro 
město získala opět 

nejvyšší počet hlasů. Velmi si Vaší důvěry 
a podpory vážím. Je to od povědnost, ale 
i  motivace v mé další práci. Poděkování si 
zaslouží dnes již bývalí zastupitelé, členové 
výborů a komisí a osadních výborů za jejich 
čas a úsilí, které věnovali našemu městu. 
Novému zastupitelstvu přeji moudrost pro 
všechna rozhodnutí, která jsou před ním.

Nacházíme se v nelehké době. Na každé-
ho z nás doléhají vysoké ceny energií a růst 
životních nákladů. Město chce být v této 
době blíže lidem a podávat pomocnou ruku 
ve složitých životních situacích. Základní 
pomoc poskytuje vládní podpora. Vše dů-
ležité je na webu Deštník proti drahotě nebo 
Energie za méně. S důvěrou se také můžete 
obrátit na týneckou sociální poradnu, kde 
Vám poradí, pomůžou s vy plněním formu-
lářů. Nebojte se říct si o pomoc. 

Příprava projektu vodovodů a kanalizací 
v místních částech je téměř dokončena. Jsou 
vydána stavební povolení na intenzifikaci 
čistírny Týnec, dále na vodovod a kanalizaci 
Krusičany a na vodovod Pecerady a Zboře-
ný Kostelec. Podali jsme žádosti o dotace 
na jednotlivé stavby do právě otevřeného 
dotačního titulu. Máme vysoutěžené zho-
tovitele staveb a zajištěný úvěr na spolufi-
nancování stavby. Chybí jedině dotace, která 
zajistí dofinancování všech staveb. 

Těšit se můžeme na podzimní akce. Na-
bídka je bohatá! Předání ocenění význam-
nému občanovi – panu Bartlovi, pod zimní 
koncert symfonického orchestru Big band 
Felixe Slováčka, svatomartinský průvod, 
divadlo a kinokavárna v kulturním centru, 
sázení stromů v Krusičanech a mnoho dal-
šího. 

V listopadu proběhne na základní škole 
Školní fórum. Jde o zapojení dětí do dění 
ve městě. V diskuzi děti navrhnou a vybe-
rou nápady, jak vylepšit naše město.

Nenechte si ujít setkání 30. listopadu, 
na kterém probereme budoucí investiční 
akce Týnce. Představíme Vám návrh revita-
lizace lesíka Brdce u garáží a plán na rozší-
ření základní školy. Jde o diskuzní setkání, 
kde bude možné připomínkovat předložené 
návrhy.

V nejbližší době budou také vyhlášeny no-
minace členů do osadních výborů a komisí 
rady. Pokud máte zájem věnovat se našemu 
městu, ozvěte se nám.

Milí čtenáři, přeji Vám příjemné podzimní 
dny. 

Martin Kadrnožka, starosta města
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Jak proběhlo ustavující zasedání  
Zastupitelstva

Dne 17. října 2022 se konalo na Městském 
úřadě Týnec nad Sázavou ustavující zasedání 
zastupitelstva, kde proběhla volba starosty, 
místostarosty a členů rady města.

Město Týnec nad Sázavou má 17 zastupite-
lů: Mgr. Martin Kadrnožka, Mgr. Petr Zna-
menáček, Zbyněk Peša, Mgr. Marta Vacková, 
Michal Petrášek, Luděk Skalický, Ing. Bedřich 
Pešan, MVDr. Daniela Mustafa Ali, Vlastimil 
Vanžura, MUDr. Alice Čečilová, Mgr. Petr 
Korbel, Roman Hudrlík, Zdeněk Radačovský, 
Kateřina Tomášková, Ing. Jiří Franěk, Ing. Pa-
vel Bořil, Mgr. Marcela Krejčíková. Nově zvo-
lení zastupitelé slíbili věrnost České republice. 
Slíbili na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budou vykonávat svědomitě v zájmu města 
a jeho občanů a budou se řídit Ústavou České 
republiky. 

Rada má 5 členů. Starostou byl zvolen 
Mgr. Martin Kadrnožka, místostarostou 
Mgr. Petr Znamenáček a radními Ing. Jiří 
Franěk, Mgr. Petr Korbel a Zbyněk Peša. 

Zastupitelstvo schválilo zřízení finanční-
ho a kontrolního výboru pro volební období 
2022 – 2026. 
Kontrolní výbor: Vlastimil Vanžura – předse-
da, Ing. Michal Andrlík, Zdeněk Šandera.
Finanční výbor: MVDr. Daniela Mustafa Ali 
– předsedkyně, Klára Fišerová, Jitka Vnouč-
ková, Ing. Milena Povolná.

Město Týnec nad Sázavou má účast v ob-

chodních společnostech a také je členem 
sdružení a svazků obcí. Město vlastní 100% 
podíl ve společnostech Technické služby Tý-
nec s.r.o. a Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. 
Působnost valné hromady vykonává rada měs-
ta. 

Zastupitelstvo delegovalo starostu a mís-
tostarostu jako zástupce města na valné hro-
mady společností a svazků: Teplárna Týnec 
s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s., VODA Želiv-
ka, a.s., Společenství vlastníků pro dům 239 
v Chrástu nad Sázavou, Bytové družstvo Byst-
řice, Obecní lesy Benešovska, Týnecko-svazek 
obcí, BENE-BUS a dobrovolný svazek obcí 
Posázavský vodovod. „Děkuji za důvěru, kterou 
jste v nás vložili, chceme i nadále být otevřené 
město,“ řekl zvolený starosta zastupitelům. 

pd

TiTulní foTKa:
foto Pavel Kadeřábek
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informace z radnice
Byl schválen nový strategický dokument In-
terpretační plán města Týnec nad Sázavou 
– návod, jak vytvářet expozice (hrad, hotel, 
Jawa, Metaz, …), publikace a propagace his-
torie města.
Byly schváleny výzvy dotací města z progra-
mu 1, 2, 3 pro rok 2023 na podporu volno-
časových aktivit a na údržbu sportovišť. 
Byl schválen projektový záměr „Rekonstruk-
ce lávky přes Sázavu u Jawy“. Celkové způ-
sobilé náklady jsou ve výši 51 385 491,67 Kč 
s DPH. Až 85 % nákladů bude hrazeno 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu.  
Podařila se dohodnout se soukromými 
vlastníky směna a prodej pozemků (veřej-
ných prostranství) v centru města. V nej-
bližší době by měly být podepsány smluvní 
dokumenty.
Připravujeme se na předání staveniště čis-
tírny Týnec. Zahájení stavby se předpokládá 
cca v 3/2023, po dokončení se zvýší kapacita 
čistírny o téměř 60 %.
Plán zimní údržby 2022/2023 je zveřejněn 
na webu města. Jsou v něm stanoveny prio-
rity pro údržbu jednotlivých komunikací při 
úklidu sněhu a náledí.

Realizace projektů:
•  Je dokončena oprava vodovodu v Klusáč-

kově ulici,
•  na jaře 2023 proběhne oprava povrchu 

ulice Krusičanská přes les, na akci jsme 
získali dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj,

•  zahájili jsme rekonstrukci dvou výdejen 
a zázemí (prádelny a keramické dílny) 
v mateřské škole (součástí projektu je poří-
zení dvou kuchyňských linek do výdejen),

•  je nakoupeno nové vybavení do ZŠ (náby-
tek a kancelářské židle do sborovny a tříd, 
koberce, PC a dataprojektor do tříd) 
a do MŠ (mobiliář a herní prvky na za-
hradu v Týnci a v Chrástu a výměna dveří 
v MŠ Komenského), tyto projekty jsou 
spolufinancovány přes Místní akční sku-
pinu Posázaví ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Smlouva o dílo se Zabezpečovacími sys-

témy, s.r.o. ve věci dodávky elektrické po-
žární signalizace a nouzového zvukového 
signálu pro Kulturní centrum Týnec nad 
Sázavou, cena za dílo je 2 943 470 Kč bez 
DPH,

•  smlouva se Zdeňkou Klenorovou na po-
řízení změny č. 5 územního plánu Týnec 
nad Sázavou za cenu 135 000 Kč,

•  smlouva s ČEZ, a.s. o reklamě a pro-
pagaci na akci Rozsvěcení stromu 2022 
v Týnci nad Sázavou, ČEZ městu zaplatí 
15 000 Kč za propagaci firmy,

•  dodatek k pojistné smlouvě s pojišťovnou 
Kooperativa, Vienna Insurance Group 
(dodatek aktualizuje seznam a hodnotu 
nemovitostí, bylo doplněno pojištění elek-
troniky a upraven limit na riziko vichřice), 
celková roční pojistná částka je 458 034 Kč,

•  příkazní smlouva na administraci zadá-
vacího řízení s firmou OTIDEA Admin 
na zakázku Rekonstrukce lávky přes Sáza-
vu u Jawy, cena je 48 500 Kč bez DPH.

Byly poskytnuty dary:
•  Českému svazu chovatelů na chovatelskou 

výstavu ve dnech 29. 10. – 30. 10. 2022 
ve výši 10 000 Kč,

•  Cestě integrace, o.p.s. na provoz občanské 
poradny (dluhové poradenství) v Benešo-
vě, výše daru je 10 000 Kč.

Rada města jmenovala do školské rady 
Janu Chroustovou, Dagmar Kudrnovou 
a Mgr. Petra Znamenáčka jako zástupce 
města (zřizovatele) na období 2022 – 2025.
Byl přijat dar od společnosti Women for 
Women na úhradu stravného na celý škol-
ní rok ve školní jídelně pro 12 žáků ve výši 
73 008 Kč.
Byl přijat dar od HZS Středočeského kra-
je – motorová pila – pro jednotku požární 
ochrany Pecerady.

informace z zastupitelstva
V pondělí 19. září proběhlo jednání Zastu-
pitelstva města Týnec nad Sázavou. V úvodu 
starosta poděkoval hasičům z Pecerad, kteří 

v polovině srpna v Národním parku České 
Švýcarsko pomáhali s likvidací následků 
lesního požáru. Poděkováním byla oceněna 
i práce zaměstnanců úřadu, kteří se podíleli 
v uplynulém volebním období na realizaci 
projektů za více než 129 mil. Kč a na do-
tacích bylo pro Týnec získáno přes 86 mil. 
Kč. Starosta s místostarostou poděkovali 
také zastupitelům, členům výborů a komisí, 
osadním výborům a spolkům za čas a úsilí, 
které společně věnovali pro rozvoj našeho 
města.
V diskuzi s občany se vedla debata o čistotě 
ovzduší v Týnci nad Sázavou. Byl dán pod-
nět na zřízení měřicí stanice kvality ovzdu-
ší.
Důležitým bodem bylo udělení ocenění Vý-
znamný občan města Týnec nad Sázavou. 
Na základě nominací občanů zastupitelé 
pro letošní rok udělili ocenění panu Zbyň-
ku Bártlovi, který byl vybrán za významný 
přínos v zájmových oblastech myslivost 
a sport. Slavnostní ocenění se uskuteční 
dne 27. 10. 2022 od 17 hodin v obřadní síni 
MěÚ. Program slavnosti bude pokračovat 
veřejným poděkováním a předáním ocenění 
dárcům krve. 
Schválena byla také pravidla participativ-
ního rozpočtu pro rok 2023. Participativní 
rozpočtování je příležitost pro obyvatele 
města. Můžete ovlivnit dění v Týnci a roz-
hodnout o něm. 
Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu 
města. Do výdajů byly zařazeny mimo jiné 
projekty na výměnu dveří a na rekonstrukci 
výdejen jídla v mateřské škole, na doplnění 
vybavení učeben v základní škole a na nové 
autobusové zastávky na Jílovské, na Brod-
cích a ve Zbořeném Kostelci.
Zastupitelstvo bylo informováno o přípra-
vě staveb – rekonstrukce čistírny Týnec, 
vodovodu a kanalizace v Krusičanech a vo-
dovodu v Peceradech a Zbořeném Kostelci. 
Všechny stavby jsou připraveny k realiza-
ci, v nejbližší době budou podány žádosti 
o dotace a následně zastupitelstvo rozhod-
ne o dalším postupu. Zahájení stavby in-
tenzifikace čistírny Týnec včetně čerpání 
úvěru bylo schváleno. 

Výsledky voleb do Zastupitelstva v Týnci nad Sázavou
V pátek 23. 9. 2022 a v sobotu 24. 9. 2022 proběhly volby do zastupitelstva města. Jak dopadly?   Volební účast: 43,75 %

ČíSlo  náZeV  hlaSy  hlaSy MandáTy 
   celKeM  V %   
 1  Sdružení dobrovolných hasičů  
  a nezávislých kandidátů 5 003  17,88  3 
 2  Komunistická strana Čech a moravy 247  0,88  0 
 3  VOlBa PRO tÝNEC a míStNí ČáStI  6 399  22,87  4 
 4  Strana zelených - Za PRáVa ZVíŘat  
  – sdružení DSZ - Za PRáVa  
  ZVíŘat a NK 81  0,29  0 
 5  VOlBa PRO mĚStO  9 383  33,53  6 
 6  NEZáVISlí  6 871  24,55  4

neZáViSlí

VolBa pro MěSTo

dSZ – Za práVa ZVířaT a nK

VolBa pro Týnec a MíSTní ČáSTi 

Komunistická strana Čech a Moravy 

 Sdružení dobrovolných hasičů a nK 

Přepočet % platných hlasů

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Město Týnec nad Sázavou vypisuje program 
dotací na rok 2023. V rámci podpory sportov-
ní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti 
dětí a mládeže jde o tyto programy podpory: 

•  PROGRAM 1 - Pravidelná sportovní a zá-
jmová činnost pro děti a mládež - vytváření 
podmínek pro zapojení dětí a mládeže do  
18 let do pravidelné sportovní, tělovýchovné, 
umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sá-
zavou a podpora aktivit škol (okruh podpory 
- pronájmy, cestovné, startovné, odměny tre-
nérům, ceny, sportovní pomůcky). Celkový 
objem finančních prostředků vyčleněných 

pro tento program je 760 000 Kč.
•  PROGRAM 2 - Akce pro děti a veřejnost 

nebo akce výrazně propagující město - urče-
no spolkům bez ohledu na počet registrova-
ných dětí, které se chtějí konkrétní akcí po-
dílet na společenském životě obyvatel města, 
dále propagovat historii a současnost města 
Týnce nad Sázavou. Celkový objem finanč-
ních prostředků vyčleněných pro tento pro-
gram je 200 000 Kč. 

•  PROGRAM 3 - Údržba a modernizace 
sportovišť - pomoc při provozu sportoviště 
ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu 

(okruh podpory - provoz, údržba a moder-
nizace sportoviště, energie, voda,…) Celko-
vý objem finančních prostředků vyčleněných 
pro tento program je 240 000 Kč.
Lhůta pro podání žádosti je: od 23. 11. 

2022 do 6. 1. 2023. 
Žádost musí být v jednom písemném vyho-

tovení a doručena poštou nebo osobně do po-
datelny Městského úřadu Týnec nad Sázavou, 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou. Ža-
datel musí mít ke dni 6. 1. 2023 vyúčtovány 
dotace z minulých let. Více informací najdete 
na webu města. 

Alena Kořínková, kancelář starosty

Vyzýváme občany, aby zasílali své návrhy 
na členství v osadním výboru Brodce, Čako-
vice, Chrást nad Sázavou - sídliště, Chrást 
nad Sázavou - vesnice, Krusičany, Pecerady, 
Podělusy, Zbořený Kostelec. 

Dle zákona O obcích: 
•  Členy osadního výboru jsou občané obce, 

kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v konkrétní místní části Týnce nad Sázavou

• Členy osadního výboru určuje zastupitelstvo
• Osadní výbor je oprávněn:
 a)  předkládat zastupitelstvu obce, radě obce 

a výborům návrhy týkající se rozvoje části 
obce a rozpočtu obce,

 b)  vyjadřovat se k návrhům předkládaným 
zastupitelstvu obce a radě obce k rozhod-
nutí, pokud se týkají části obce,

 c)  vyjadřovat se k připomínkám a podnětům 
předkládaným občany obce, kteří jsou 

hlášeni k trvalému pobytu v části obce, 
orgánům obce.

Vaše návrhy či připomínky doručte do  
18. 11. 2022
• e-mailem – radnice@mestotynec.cz
• telefonicky – 317 701 530
•  poštou nebo osobně – MěÚ Týnec nad 

Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad 
Sázavou

pd

Výzva k podání žádostí o dotace 

nominujte členy do osadních výborů

STRIP – TýNEC TAKé POMáHá

Root

Vedení města informuje
Vysoké ceny energií a růst životních nákladů doléhají na každého z nás. 

Město musí být v této době blíže lidem především pomocnou rukou 
ve složitých životních situacích. Vláda pro občany připravila tzv. Deštník 
proti drahotě. Jde o podporu, která se zaměřuje na energie, rodiny s dětmi, 
seniory a bydlení. Do těžké ekonomické situace se může dostat každý. 

Nebojte se říct si o pomoc. V týnecké sociální poradně Vám poradí, po-
můžou s vyplněním formulářů, zprostředkují pomoc. 

Nejste na to sami!
Martin Kadrnožka, starosta 

Petr Znamenáček, místostarosta 

hana Kronovetrová – tel. 733 741 028,  
volejte v pracovní dny 08:00-17:00 hodin,  
tynecko@obceblizelidem.cz, www.obceblizelidem.cz

Sociální poradnu MůžeTe naVšTíViT Ve STředu  
od 13:00 do 16:00 hodin v 1. patře zdravotního střediska  

(K náklí 510, Týnec nad Sázavou)

řešení obtížných životních situací (zdravotní komplikace,  
rodinné vztahy, problémy s dluhy/exekuce)
příspěvek na bydlení (domácnosti, bytové domy)
jednorázový příspěvek na dítě
pomoc s vysokými náklady na energie
mimořádná okamžitá pomoc
Senior TaXi
pomoc pro občany ukrajiny

poradna naBíZí poMoc V TěžKých žiVoTních SiTuacích:

V Týnci nad SáZaVou

Sociální 
poradna
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V letošním roce probíhá od června do pro-
since výuka českého jazyka pro dospělé Ukra-
jince. Do výuky je zapojeno 35 zájemců.  Pro 
ně byly vytvořeny dvě skupiny – jedna skupina 
dospělých se učí v kulturním centru v Týnci 

nad Sázavou a druhá v místě ubytování Ukra-
jinců, na Brejlově, kde výuka probíhala i v prů-
běhu letních prázdnin. Skupinu v Týnci nad 
Sázavou vedou tři lektorky, z nichž se jedna 
zaměřuje pouze na praktické dovednosti (např. 
nákup potravin, návštěva úřadů). Výuka zde 
probíhá v pondělí a ve středu.

Na Brejlově vede skupinu lektorka původem 
z Ukrajiny, která v České republice již několik 
let žije.  Vyučování zde probíhá také 2x týdně 
po 2 hodinách (v úterý a ve čtvrtek). 

Projekt je zaměřen nejen na výuku českého 
jazyka, ale i na pořízení vzdělávacích pomůcek 
a kancelářských potřeb potřebných k výuce. 
Projekt je z 95 % hrazen z dotace, kterou po-
skytlo Ministerstvo vnitra. Spoluúčast města je 
5 %. Celkové náklady projektu jsou 166 400 Kč. 

Uvedená akce je pořádána v rámci projek-
tu „Výuka českého jazyka pro dospělé cizince 

z Ukrajiny v Týnci nad Sázavou“ na integraci 
držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného 
Ministerstvem vnitra ČR. 

Michaela Veselá, projektové řízení 

Služba MUNIPOLIS/Mobilní Rozhlas na-
bízí efektivní informování přímo do Vašeho 
telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už 
nikdy nezmeškáte důležité novinky a upozor-
nění z naší samosprávy.

Informace podle Vašich zájmů Vám bude-
me posílat e-mailem, SMS zprávou nebo jako 
zprávu do aplikace. Služba je zdarma!

Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?
•  Upozornění na krizové události – výpadky energií, přerušení dodávek 

pitné vody apod.,
•  novinky a důležitá upozornění z úřadu – omezení provozu, dopravní 

uzavírky, informace od  technických služeb, poplatky, Týnecké listy,...,
• pozvánky na kulturní a sportovní akce, 

•  mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi.
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací 

Vás zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat).
Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli 

rychle varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody, přeru-
šení elektrického proudu apod.) Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu 
s GDPR.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: 
https://mestotynec.munipolis.cz/

Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu – rádi Vám 
pomůžeme.

Oficiální aplikaci MUNIPOLIS/Mobilní Rozhlas naší samosprávy si 
můžete stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí 
přidat město Týnec nad Sázavou a budete mít informace vždy po ruce.

MunipoliS/Mobilní rozhlas

Současný stav lávky je v nevyhovujícím sta-
vu kvůli stáří a dlouhodobému zatékání vody 
do konstrukce. Z tohoto důvodu nechalo 
město zpracovat studii a následně i projek-
tovou dokumentaci na rekonstrukci. Lávka 
je důležitou spojnicí pro cyklisty a pěší mezi 
centrem Týnce a místními částmi Brodce 
a Zbořený Kostelec. Městem prochází 4 cy-
klostezky (Praha-Vídeň – Greenway, Davle-
-Zruč nad Sázavou-Lísek – Sázavská, Týnec 
nad Sázavou-Poříčí nad Sázavou a Týnec 
nad Sázavou-Bukovany-Poříčí nad Sáza-
vou) a díky této lávce se budou moci cyklisté 

na jednotlivé cyklostezky napojovat.
Město připravuje žádost o dotaci z Integro-

vaného regionálního operačního programu 
přes Integrovanou strategii pro ITI (Integro-

vané územní investice) Pražské metropolitní 
oblasti. Podpora z EU a státního rozpočtu je 
až 85 %.

Věra Velková, projektové řízení

projekty
rekonstrukce lávky přes řeku Sázavu u Jawy

Výuka českého jazyka pro dospělé ukrajince v Týnci nad Sázavou
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Zdravé město Týnec připravuje partici-
pativní rozpočet i pro rok 2023. Ze svého 
rozpočtu plánuje uvolnit opět 500 000 Kč 
na Vaše nápady - projekty. Budete mít mož-
nost za tyto peníze zrealizovat třeba zrovna 
Váš projekt.

Svůj návrh projektu budete mít možnost po-
dat od 14. prosince 2022 do 31. ledna 2023.

Následně proběhne hlasovací anketa, kde 

občané vyberou konkrétní projekt k realizaci. 
Pokud Váš návrh vyhraje, město uvolní peníze 
a na projektu se začne pracovat. 

Teď je správný čas začít 
přemýšlet, co chcete v Týn-
ci a jeho místních částech 
za 500 000 Kč vybudovat. 
Díky participativnímu roz-
počtu máte možnost zapo-

jit se do rozvoje našeho města! Zapojíte se?
Alena Pivoňková, projektové řízení,  

koordinátorka Zdravého města a MA21

Město Týnec nad Sázavou se pyšní prestiž-
ním označením Zdravé město již od roku 2016. 
Zabývá se všemi oblastmi života, které mohou 
mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Jsou to 
nejen osvětové akce a přednášky z cyklu Bez-
pečné město, ale také participativní rozpočto-
vání a plánování akcí s veřejností (např. kulatý 
stůl, setkání s veřejností, školní fórum, veřejné 
fórum).

V rámci aktivit Zdravého města uspořádalo 
město Týnec nad Sázavou v první polovině roku 
2022 následující osvětové akce: Den Země, sá-
zení stromů v Krusičanech, dopravní soutěž pro 
žáky 4. ročníků ZŠ, přednášku o udržitelném 
rozvoji pro žáky 8. ročníků ZŠ (tento rok se 
zaměřením na udržitelnou spotřebu a výrobu), 
Ukliďme náš Týnec a akci Čistá řeka Sázava 
ve spolupráci s Posázavím o.p.s., Den pohybu 
a zdraví ve spolupráci s TJ Týnec nad Sázavou 
z.s.

V neděli 6. listopadu zve Zdravé město Týnec 
na akci sázení stromů do Krusičan, kde pro-
běhne druhá etapa výsadby aleje v Krusičanech 
– pokračování podél cesty do Bukovan (bliž-
ší informace na plakátech, webu města nebo 
na FB Týnecké vlnění).

V první polovině roku 2022 se uskutečnily od-
borné přednášky z cyklu Bezpečné město: ško-
lení řidičů pro veřejnost, finanční gramotnost 

pro seniory, první pomoc pro veřejnost a jak 
lépe porozumět svému psovi. V září přednáše-
la Policie ČR o nebezpečí na internetu. V říjnu 
proběhl kurz relaxačních technik.

Zdravé město Týnec nad Sázavou zve veřej-
nost v listopadu na přednášku s názvem Bez-
pečnost a kvalita potravin (21. 11. 2022 od 17 
hodin v zasedací síni MěÚ Týnec nad Sázavou).

Na 8. prosinec je připraven specializovaný kurz 
první pomoci určený sportovním instruktorům, 
trenérům či vedoucím klubů.

V dubnu také proběhla speciální akce k pod-
poře sportovních aktivit v Týnci na vybudova-
ném workoutovém hřišti - workoutová exhibice 
s mistry ČR 2019 ve streetworkoutu.

Další aktivitou Zdravého města Týnec je par-
ticipativní rozpočtování, ve kterém získávají 
občané možnost zapojit se se svým nápadem 
na vylepšení Týnce či jeho okolí. V rámci parti-
cipativního rozpočtu 2022 město Týnec nad Sá-
zavou financuje dva vítězné projekty, které jsou 
nyní v realizaci:

• revitalizace „Plavecké cesty“, 
• workoutové hřiště v Podělusích. 
Oba projekty budou dokončeny do 31. 12. 

2022.
I na další rok plánujeme participativní rozpo-

čet 2023 – více v článku „Vylepšujte své okolí i 
v roce 2023!“

Město Týnec nad Sázavou dále v rámci akti-
vit Zdravého města připravuje v listopadu 2022 
na ZŠ školní fórum, ze kterého vzejdou 2 nej-
lepší nápady dětí na vylepšení ZŠ, Týnce či jeho 
okolí. K těm se následně vyjádří vedení města 
a školy z hlediska realizace.

Na 30. listopad 2022 od 17 hodin připravuje 
Zdravé město Týnec setkání s veřejností, kde 
představí veřejnosti návrhy projektů rozšíření 
základní školy a revitalizace lesíka Brdce. Jedná 
se o diskuzní setkání s veřejností, jehož součástí 
bude informace o tom, jak bude naloženo s jeho 
výstupy (shromážděnými náměty/připomínka-
mi).

Další velkou plánovanou akcí Zdravého města 
Týnec nad Sázavou bude veřejné fórum, které 
se uskuteční až v příštím roce 2023.

Alena Pivoňková, projektové řízení, koordiná-
torka Zdravého města a MA21

Zdravý Týnec nad Sázavou

V neděli 6. listopadu proběhne II. etapa vý-
sadby 24 ks stromů v Krusičanech. Výsadba 
stromořadí v místní části Krusičany navazuje 
na výsadbu uskutečněnou v dubnu 2022 a je 
zaměřena na zvýšení estetické hodnoty krajiny 
a má ekologickou funkci. Snažíme se o větší za-
stoupení liniové zeleně v krajině a v neposlední 
řadě o zvýšení atraktivity prostředí. Mezi druhy 
stromů, které budou v rámci stromořadí vysa-
zeny, patří: dub zimní, dub letní, jilm vaz, jilm 
habrolistý, javor babyka, javor klen, javor mleč 

a jeřáb břek. V rámci výsadby chceme zachovat 
původní druhy. Cesta určená pro stromořadí je 
dlouhá 300 m a stromy se budou sázet s meze-
rou 12 m. Náklady na zakoupení stromů a in-
struktáž k výsadbě budou hrazeny z nadačního 
fondu společnosti „Sázíme stromy“. Výsadba 
bude realizována se zapojením veřejnosti. Dě-
kujeme za pomoc místním obyvatelům, míst-
nímu sboru dobrovolných hasičů, místnímu 
skautskému oddílu a místnímu mysliveckému 
sdružení za pomoc s výsadbou. Náklady na do-

pravu stromů, kůlů, pletiva a ostatního materiá-
lu uhradí město Týnec nad Sázavou. 

Na podzim nás také čeká výsadba 16 ks dubů 
kolem řeky v Náklí a výsadba keřů v centru 
města. V Sadovce bude vysazeno 492 ks keřů. 

Petr Znamenáček, místostarosta města

Vylepšujte své okolí i v roce 2023!

Zeleň města

Chtěla bych poděkovat za podporu, kterou 
jste mi projevili ve volbách do zastupitelstva 
města.

I když jsem se nestala členkou zastupitelstva, 
budu se jako aktivní občan snažit naplňovat 
hlavní myšlenky našeho programu i strategic-

kého plánu. Čeká nás nelehké období a budu 
ráda, když budete činnost zastupitelstva také 
sledovat. 

Řešení energií, vody, odpadních vod i do-
movního odpadu bude nyní důležitou po-
ložkou rozpočtu města. V každé domácnosti 

bude třeba „vyjít“ a neživořit. Všímejte si svých 
sousedů, a pokud budou mít problémy, poraď-
te jim, ať vyhledají podporu a pomoc.  „Obec 
blíže lidem“ působí i v našem městě.

Ještě jednou díky a neztrácejte naději.
Milena Povolná  

poděkování
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Bezpečnost
a kvalita

Vás zve na přednášku 
pro veřejnost

pondělí 21. 11. 2022
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Co vůbec znamená pojem kvalita potravin? Jak je zajištěna bezpečnost potravin 
v ČR? Škodí GMO (geneticky modifikované organismy), éčka a aromata zdraví? 
Proč má čím dál více lidí problém s obezitou? Jsou biopotraviny zdravé? Jak 

budou možná vypadat potraviny za dvacet let? A jak se v tom všem vůbec vyznat…

VSTUP ZDARMA

www.mestotynec.cz        
` tyneckevlneni

potravin
INVESTICE V TÝNCI

středa 30. 11. 2022 od 17:00 
KC Týnec – velký sál

www.mestotynec.cz         ` tyneckevlneni

Vás zve na veřejné  
setkání na téma

Představení investičních záměrů:
 Přístavba základní školy
 Revitalizace lesíku Brdce (Karkulčin háj)

 

Sraz u zastávky 
v Krusičanech, 
výsadba proběhne 
na cestě mezi 
Krusičany a Bukovany

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

Pojďme společně vysadit 
stromy do Krusičan

neděle
6. 11. 2022  
od 10:00 hod.

Těšíme se na Vás.
www.mestotynec.cz

CHCETE ZLEPŠIT  
MÍSTO, KDE ŽIJEME?

www.mestotynec.cz

 od 14. 12. 2022 do 31. 1. 2023
	 celkem	bude	rozděleno	500	000	Kč
	 	formulář	na	podatelně	MěÚ	nebo	na	
https://mojeobec.kr-stredocesky.cz/portal/paroz/tynec-nad-sazavou	

MÁTE NÁPAD?  
VAŠE NÁVRHY  

PROJEKTŮ  
PODÁVEJTE:

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁPADY
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Již po dvanácté se ve středu 28. září 2022 
uskutečnila sportovní osvětová akce Den 
pohybu a zdraví, která je pořádána z pově-
ření Středočeské krajské asociace sportu pro 
všechny, Odborem sportu pro všechny Tělo-
výchovné jednoty Týnec nad Sázavou, ve spo-
lupráci s městem Týnec nad Sázavou. 

Letošní počasí organizátory dlouho napína-
lo, ale nakonec se po lehkém deštíku na začát-
ku akce umoudřilo. Takže i sluníčko a chuť si 
vyzkoušet známé i neznámé sporty a aktivity 
přivedla do Náklí přes 410 návštěvníků z řad 
veřejnosti, z toho asi 250 dětí. Instruktoři celé 
odpoledne poskytovali informace a zajišťovali 
bezpečnost sportující veřejnosti na 27 stano-
vištích zaměřených na sport a zdravý životní 
styl.

Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si svou 
rovnováhu na vozítkách segway, obratnost 
na stanovišti „Zametač“ a postřeh u „Lovce 

světla“. Stanoviště sebeobrany bylo letos pře-
sunuto do velké zasedací místnosti MěÚ Tý-
nec. Zde se veřejnosti věnovali street boxeři 
z klubu Fight Monday, Jeet Kune Do ( JKD).

Na fotbalovém stadionu si účastníci moh-
li zahrát discgolf, softball, pétanque, kroket 
a mölkky (kolíková hra) nebo vyzkoušet rag-
by. Letošní novinka – testování zraku – byla 
umístěná u vstupu do kabin.

V kempu na louce se cvičil step aerobic, také 
tam proběhla ukázka pódiových sestav děv-
čat z oddílů Čiperek a gymnastek. Prostor byl 
vyhrazen také pro badminton, hasiče a ry-
báře. Instruktorky odboru sportu pro všech-
ny předvedly ukázku cvičení s dětmi. Nejen 
„Padák“ upoutal pozornost malých i velkých 
účastníků, stejně jako hry s tyčemi zaměřené 
na postřeh. V zadní části kempu za zatáčkou 
se střílelo z luku a ze vzduchovky, chodilo se 
po slackline a byl tu prostor i na relaxaci v ha-
makách.

Na stanovišti paní Koldové („Malování 
na obličej“) se celé odpoledne tvořila fronta 
malých dětí.

Návštěvníci chodili na chůdách, špalcích, 
dvoj až čtyřlyžích, posilovali na TRX sys-
témech a slide podložkách. V „Půjčovně“ si 
vyzkoušeli několik druhů drobného náčiní, 
které běžně používají trenéři ve cvičebních 
hodinách. Děti s rodiči se mohli zapojit 
do „Orientačního závodu rodin“ rozmístě-
ném v celém prostoru Náklí, kde děti hleda-
ly a luštily jednotlivé úkoly. Ve fotokoutku si 
kdokoliv mohl udělat legrační fotku s veselý-
mi rekvizitami. 

Celkem bylo zastoupeno 13 sportovních 
klubů a firem – z TJ Týnec nad Sázavou od-
díly badmintonu, sportu pro všechny, JKD, 
dále Český Rybářský Svaz Týnec nad Sá-
zavou a hasiči z  SDH Týnec nad Sázavou,  
TJ JAWA Pecerady, Bisport, skautský oddíl 
TYSAN, Ecotours Praha a Zabavnaproduk-
ce.cz, Rugby Club STRONG GIRLS, z.s.,  

K. Koldová, manželé Procházkovi.
Velké díky patří všem účastníkům, přede-

vším instruktorům na jednotlivých stanovi-
štích. Letos se zapojilo asi 80 organizátorů 
a sportovních nadšenců, převážně z týnec-
kých spolků. Doufáme, že všichni účastníci 
prožili příjemné aktivní odpoledne a těší se 
na příští, již třináctý, ročník. 

Věra Junová a Alena Pivoňková

Finančně akci podpořily: 
Zdravé město Týnec nad Sázavou, 

Sportuj s námi ČUS, Tipsport, Car4way, 
Středočeská krajská asociace sportu pro 

všechny, Česká televize, Radiožurnál ČR,  
30 let spolu ČASPV

den pohybu a zdraví

Ve středu 14. září se od 17:00 hodin v pro-
storách Městského úřadu Týnec nad Sázavou 
uskutečnila přednáška pro veřejnost z cyklu 
Bezpečné město. Téma přednášky bylo pro 
tuto dobu aktuální – Nebezpečí na internetu. 
Účastníci dostali užitečné rady a tipy, např. 
jak nenaletět „internetovým šmejdům“ nebo 
varování, jak je důležité ochraňovat svá osobní 

data. Děkujeme nadprap. Jaroslavu Bicanovi 
z Krajského ředitelství policie Středočeského 
kraje za skvělou přednášku.

Alena Pivoňková, projektové řízení, koordi-
nátorka Zdravého města a MA21

nebezpečí na internetu

Středočeská  
krajská asociace  

sportu pro všechny 
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Medailonek oceněného Významného občana Města 
Týnec nad Sázavou za rok 2022. 
Zbyněk Bartl
oceněn za významný přínos v zájmových ob-
lastech sport a myslivost .  

Pan Zbyněk Bartl se narodil 13. 7. 1950 v Ko-
líně (kde strávil pouze 14 dní v porodnici). Jak 
ale podotýká, jeho rodiče již v té době žili v Týn-
ci nad Sázavou, kam v roce 1938 odešel jeho 
otec za prací. Celý život, dlouhých 72 let, žije v 
Týnci nad Sázavou.

Po ukončení Základní školy v Týnci nastou-
pil na benešovské gymnázium. Po absolvování 
studia si ještě při zaměstnání dodělal vyšší prů-
myslovou chemickou školu v Praze. Celých 25 
let pracoval v Metazu v laboratoři, kde začínal 
jako laborant a končil jako vedoucí laboratoří. 
Od roku 1995 až do důchodu se živil jako pod-
nikatel.

Jak pan Bartl sdělil, celý život ho provázel 
sport, zejména fotbal, myslivost a veřejné dění. 
Jak říká, byla to nedílná součást jeho životní ná-
plně. A na tu měli nejzásadnější vliv jeho rodi-
če. „Otec hrál fotbal, a dokonce nám dělal od mých  
6 do 18 let trenéra. Ten mě také k fotbalu, této krás-
né hře, přivedl,“ uvádí pan Bartl. Zmínil také, že 
jeho první hračkou byl fotbalový míč, který ho 
„doprovází“ dodnes. Soutěžně začal hrát v 10 
letech. Od 18 let kopal za dorost v krajských 
soutěžích. Od roku 1968 hrál v kategorii mužů 
za TJ JAWA METAZ Týnec nad Sázavou 
a v roce 1971 se dostal s mužstvem do divize, 
kde odehrál 13 sezón. Své hráčské zkušenosti 
uplatnil v roli fotbalového trenéra.  Jako trenér 
získal postupně mezinárodní licenci A. V roce 
1978, ještě jako aktivní hráč, organizoval první 
nábor do první přípravky v Týnci, kterou také 
trénoval a od té doby se pohyboval u mláde-
že i dospělých jako trenér. A to do roku 2016. 
V tom roce začaly problémy související se sa-

motnou existencí klubu. V té době byl pan Bartl 
zvolen předsedou klubu a spolu s výborem se 
jim podařilo, za přispění města Týnec nad Sá-
zavou, klub zachránit. V roce 2019 mu skončil 
mandát, a jak pan Bartl říká, přešel na pozici 
„fandy“ FK Týnec na plný úvazek. Za FK Týnec 
sehrál více než 1 000 zápasů.

Další velkou vášní pana Bartla je mys-
livost, ke které ho dovedl také jeho otec. 
Od útlého věku se tedy pohyboval v „mys-
liveckém“ prostředí. Toulky přírodou, při-
krmování zvěře v době strádání, šoulání 
(způsob lovu) a odchyt zvěře ho bavily. Po  
složení mysliveckých zkoušek se stal členem 
mysliveckého sdružení Háj Pecerady, kde stále 
působí. „Za 70 let působení v této zájmové činnosti 
mohu tedy, i s nostalgií, porovnávat a hodnotit stav 
krajiny. V 50. a 60. letech minulého století byla kra-
jina mozaikovitá, tvořená políčky, mezemi, úvo-
zovými cestami, mokřady, malými sady, alejemi, 
rybníčky a meandrujícími potůčky. S tím souvisela 

i pestrost fauny a flóry. Byl to ráj pro lovnou zvěř 
a řadu ostatních živých tvorů. Bohužel např. spous-
tu drobného ptactva dnešní děti neznají – chocho-
louše, skřivany, křepelky a břehule,“ vypočítává 
pan Bartl.

Šedesátá léta a s nimi nastupující kolektiviza-
ce znamenala obrovské změny v krajině. Velko-
plošné hospodaření udělalo krajinu monotónní. 
„Jak by řekl básník, bukolická krajina se vytratila,“ 
uvedl pan Bartl. „Aby to ale nekončilo tak černě, 
musím podotknout, že v posledních letech se obje-
vují snahy o nápravu. Obnova mezí, alejí, rekulti-
vace toků, obnova mokřadů zničených melioracemi 
a další,“ dodává.

Je rád, že před rokem 1989 přes různé nabíd-
ky nevstoupil do žádné politické strany. Po roce 
1989 si žádnou nemohl vybrat. Cítí se na pra-
vém středu politické scény. Jako občan Týnce 
nad Sázavou se podílel i na veřejném životě 
ve městě. V listopadu 1989 byl jedním ze čtyř 
mluvčích zakládajících OF v obci i v továrně 
Metaz. Od roku 1990 (1. svobodné volby) byl 
vyjma let 1994-1998 zastupitelem a několik ob-
dobí i členem rady města.

Motto pana Bartla je:  
„Dobrý člověk se bude bránit zlému systému  

celou svojí duší.“  Mahátma Gándhí
pd

Významný občan Týnce – pan Zbyněk Bartl

Z trenérské činnosti, Kondrac 2003 („A“ Týnec)
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5. 10. 2022 se v Benešově konaly oblíbené 
závody družstev v atletickém trojboji. Děti po-
měřily síly ve 3 disciplínách: běh na 50 m, skok 
daleký a hod kriketovým míčkem. Školu repre-
zentovalo desetičlenné družstvo dívek a chlap-
ců z 1. – 5. ročníku.

Soupiska: Valentýna Žáčková, Jakub Šandera, 
Karolína Míčková, Adam Výskot, Tereza Sto-
žická, Jan Starec, Adéla Pacasová, Šimon No-

vák, Šárka Kuchtová a David Jetýlek. 
Ve velmi silné atletické konkurenci obsadilo 

naše družstvo krásné 7. místo z celkového počtu 
15 družstev. Celý den se krásně vydařil, počasí 
bylo přímo pohádkové a děti odjížděly domů 
plné dojmů a nových sportovních zážitků.

Všem sportovcům děkujeme za podané vý-
kony.

Kateřina Kopáňková

V Základní škole v Týnci nad Sázavou pro-
běhlo 1. září 2022 zahájení nového školního 
roku a přivítání nových prvňáčků.

První zářijový den byl pro mnoho týneckých 
dětí jedním z kroků do „nového“ života. Slav-
nostního uvítání a zahájení nového školního 
roku se v obou školních komplexech zúčastnilo 
82 prvňáčků a 12 žáčků přípravné třídy.  

Starosta města Martin Kadrnožka uvítal žáky 
v areálu Komenského, kde jsou dvě první tří-
dy. „Doufám, že do naší krásné školy budete chodit 
rády a nebudete moct zítra dospat, jak se budete 
do školy těšit. Většina z Vás už zná svoji paní uči-
telku. I já je trochu znám a jsou moc hodné. Když 

budete dávat dobrý pozor, hodně Vás toho naučí. 
A děti, které toho hodně umí, Týnec moc potřebuje,“ 
řekl při zahájení Martin Kadrnožka, který také 
popřál dostatek trpělivosti rodičům.

Místostarosta Petr Znamenáček se podobné 
návštěvy zúčastnil v Benešovské ulici, kde je 
jedna první třída. „Nemusíte se ničeho bát, vše ur-
čitě zvládnete, a pokud budete mít jakýkoliv pro-
blém či starost, vždy se s důvěrou obraťte na Vaše 
paní učitelky, které Vám poskytnou pomoc nebo 
radu,“  řekl místostarosta.
Všem přejeme úspěšný školní rok.

pd

Zahájení nového školního roku
Základní škola

V pondělí 10. 10. 2022 přišel do naší 
školní družiny člen dobrovolných hasičů 
z Pecerad, pan Lukáš Troníček. Sezná-
mil nás s činností SDH, s bezpečnostní-
mi pravidly, která by děti měly dodržo-
vat, aby se vyhnuly požáru. Lukáš nejen 
poutavě vyprávěl, ale přivezl i vybavení 
každého hasiče, které si děti mohly pro-
hlédnout i vyzkoušet. Beseda byla velmi 
zdařilá a dětem se líbila. Děkují vycho-
vatelky s dětmi školní družiny v Bene-
šovské ulici.

M. Hranostýlová

V pátek 7. 10. 2022 se uskutečnila ce-
lodružinová akce s názvem Pohádkový 
les. Děti ze 3. oddělení si připravily pro 
ostatní žáky stanoviště, na kterých se pl-
nily různé úkoly. Akce byla zakončena 
vyhodnocením, při němž každý účastník 
dostal malou odměnu. Počasí nám přá-
lo a akce se vydařila. Již nyní se těšíme 
na další ročník.

B. Vernerová

atletický trojboj

Beseda s hasičem

pohádkový les

Sportovní úspěchy

Ze života  
školní družiny 

Městská policie Týnec nad Sázavou se ve 
spolupráci s Policií ČR zaměřila na příliš 
rychlé řidiče. V týdnu od 5. do 9. září 2022 
měřili rychlost v Týnci nad Sázavou, Čako-
vicích, Podělusích a v Chrástu nad Sázavou. 

Policisté zastavili 46 vozidel a vybrali na po-
kutách 21 300 Kč. Rekordmanem byl řidič, 
kterému naměřili rychlost dokonce o 44 kilo-
metrů vyšší než je povoleno. 

Tomáš Klenovec, velitel městské policie

Měření rychlosti v Týnci
Městská policie

Poděkování Městské policii Týnec nad Sázavou za rychlou pomoc ze dne 29. 6. 2022. Dvořák
poděKoVání
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I tento rok jsme 22. 9. 2022 vyrazili do Vla-
šimi do zámeckého parku, kde se již tradičně 
konal závod v přespolním běhu. I přes velkou 
marodku, zejména v chlapeckém týmu, se 
podařilo družstvo na poslední chvíli doplnit 
náhradníky. Naši školu tedy reprezentovala 
dvě družstva.
V mladší kategorii chlapci ve složení:
Jiří Schwarz, Robin Bejček, Matěj Ševčík, 

Adam Samko, Petr Dymák a Ondřej Řehák
a ve starší kategorii dívky ve složení:
Amélie Berková, Marie Pavliščová, Micha-
ela Breburdová, Lucie Petrášková, Kateřina 
Pořízková a Tereza Klingerová.

Všichni běžci podali pěkné výkony na hra-
nici svých možností. Tento rok medaile v sou-
těži družstev necinkla, o to více nás potěšily 

úspěchy v individuálních výkonech. 
Jako první na  1,5 km dlouhou trať vyběhly 

dívky. Do závěrečného stoupání zbylo nejvíce 
sil Kačce Pořízkové z 9.B, která si pohlídala 
čelo závodu a cílovou páskou proběhla v nej-
rychlejším čase své kategorie. Stala se okresní 
přebornicí v přespolním běhu. Z chlapců se 
na dvoukilometrové trati nejlépe dařilo Ma-
těji Ševčíkovi ze 7.C, který ve své kategorii 
vybojoval bronz.  
Závodníkům gratulujeme k úspěchu.

Kateřina Kopáňková

V pátek 7. 10. 2022 v dopoledních hodinách 
proběhlo na týneckém hradě každoroční paso-
vání na čtenáře. 70 žáků druhých tříd (celkem 
3 třídy) si tak na hradě mohlo vychutnat slav-
nostní atmosféru. V průběhu akce děti plnily 
různé úkoly, mohly prokázat svoji šikovnost 
a čtenářské dovednosti. Povedlo se jim vysvo-
bodit královnu pohádek, která je s pomocí sta-

tečného rytíře za odměnu pasovala na čtenáře. 
Vzpomínkou na „dobrodružné“ dopoledne bu-
dou dětem dárky a gratulace ředitelky základ-
ní školy paní Barbory Hanákové. S přáním se 
přidal i místostarosta města Petr Znamenáček: 
„Přeji Vám, aby knihy vždy patřily mezi Vaše nej-
lepší přátele.“

Zdeňka Stašková

pasování na čtenáře
Knihovna

Ani počasí neodradilo mnoho dospělých 
a dětí, kteří si přišli v pátek 26. 8. 2022 na hrad 
užít netopýří noc. Tým z České společnosti pro 
ochranu netopýrů připravil stezku chiroptero-
loga (vědce zabývajícího se řádem letouni – ne-
topýři kaloni), kterou absolvovalo přes 100 dětí, 
a ukázky a výklady o netopýrech. Děti si navíc 
mohly odnést netopýří suvenýry, které si vy-
tvořily v dílničce. Ovšem největší úspěch u dětí 
i u dospělých měla ukázka handicapovaných 
netopýrů a možnost si je pohladit.

Nakonec se počasí trochu umoudřilo, a tak se 
po přednášce dvě skupinky návštěvníků ode-
braly k řece s detektory, které dokáží zachytit 
neslyšitelný vysokofrekvenční ultrazvuk neto-

pýrů a převést ho na frekvence, které už jsou 
lidským uším slyšitelné.

Martina Hrušková, kastelánka

Kultura – hrad a muzeum
netopýří noc

přespolní běh – zlato a bronz z Vlašimi
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V sobotu 24. 9. 2022 proběhl v areálu týnec-
kého hradu již 17. ročník Keltského večera. 
Atraktivní program přilákal na 300 návštěvní-
ků. Ti si mohli užít celkem čtyři koncerty tra-
diční i netradiční keltské, skotské, irské či shet-
landské (skotské) hudby v podání kapel Sally 
Gardens, Fiannan, Shannon a skupiny Alastair 
v čele s A. S. Edwardsem – bývalým členem ka-
pely Czeltic. Koncerty doplnila taneční vystou-
pení děvčat z tanečních skupin zaměřených 
na irské tance Simply Dance a Wild Rose.

Návštěvníci si mohli zakoupit u stánku Sim-
ply Dance rukodělné výrobky a pro děti byly 
připravené i omalovánky s taneční tématikou. 
Návštěvníci si chválili občerstvení v podobě 
pečeného bůčku, klobásek, piva, vína, limoná-
dy a k večeru též horké medoviny a svařáku. 

Martina Hrušková, kastelánka

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 zaplnili městské muzeum 
návštěvníci vernisáže výstavy „Muzeum, prostor 
pro mě!“. O hudební část vernisáže se postaralo 
Kaffe Quartetto ze ZUŠ Vadima Petrova. Kas-
telánka muzea Martina Hrušková představila 
jednotlivé umělce. Zděněk Cimburek vystavuje 
fotografie, Ondřej Sedláček do muzea dovezl 

plastiky. Řezba, patina a čalounictví je z díl-
ny Adriany Ondračkové. Tereza Procházková 
zavěsila na zeď muzea macramé, tedy drhané 
výrobky. Rukodělnou tvorbu přivezla i Vlasta 
Hanzelová v podobě kouzelných korálkovo-drá-
tovaných stromečků. Obrazy do muzea zapůjčili 
Ellen Campodonicová a Ing. František Zahálka, 
kresby v podobě pohlednic Veronika Poláková. 
Digitální tvorba je z dílny Barbory Petříkové. 
David Richtr představil skvostné keramické 
vypínače a zásuvky své firmy Mulier. Poslední 
tvůrkyní je Martina Höhnová prezentující do-
stupnou tvořivost (malované kamínky a dřevěná 
kolečka).

Po představení umělců se slova ujala jedna 
z vystavujících, Martina Höhnová, a pronesla 
pár vět právě o dostupné tvořivosti a následně se 

svou tvorbou přítomné seznámil David Richtr.
Vernisáž se vydařila a návštěvníci odcházeli 

příjemně naladěni na tvořivou vlnu a třeba zís-
kali i odvahu vystavit v dalším ročníku svá díla.

Výstavu fotografií, obrazů, plastik a rukodělné 
tvorby můžete navštívit do konce října.

Martina Hrušková, kastelánka

V sobotu 1. 10. 2022 se v městském muzeu 
konala akce „Mlsání na hradě“. 

Připraveny byly dortíky, cupcaky, sušenky, 
zákusky, marmelády, sirupy, ale také dobrá 
káva, čokoláda či čaj. Účast byla nečekaně ve-
liká, užít si den přišlo do muzea přes 250 ná-
vštěvníků, kteří si mohli prohlédnout i výstavy. 

Příjemný den si tak vychutnali nejen dospělí, 
ale i děti, které si mohly navíc vytvořit v díl-
ničkách podzimní obrázky či dekorace.

Martina Hrušková, kastelánka

Mlsání na hradě

Foto: KC Týnec

Keltský večer 2022

Muzeum, prostor pro mě!
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www.hradtynec.cz
@hradtynecnadsazavou
hrad_tynec_nad_sazavou

Městské muzeum Týnec nad Sázavou

Vstupné dobrovolné

Je nás 10 vánočních skřítků
a schovali jsme se okolo hradu a muzea.

Přijďte nás najít a zjistit, co vám chceme sdělit.

Předvánoční hledačka nejen pro děti.

Pátek 16. 12.
od 16 do 18 hodin

PO STOPÁCH
VÁNOČNÍCH SKŘÍTKŮ

Budete
potřebovat
baterku

PO STOPÁCH
VÁNOČNÍCH SKŘÍTKŮ

Vánoční příběh
Divadlo KAKÁ

Legenda o vánoční hvězdě
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

775 290 032
317 729 050

infocentrum@kctynec.cz
@ictynecns
@tyneckevlneni 

www.visittynec.cz

4. 1 2. 

11. 1 2. 

v Kulturním centru
Týnec – přízemí

Vstupné dobrovolné

POHÁDKYPOHÁDKY
VánočníVánoční adventní neděle

od 16 hodin
KC Týnec



Září / říJen  2022TýnecKé liSTy

14 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Letos jsme realizovali od července do září 
v Mateřském centru Motýlek celkem 5 akcí, 
na kterých dostali příležitost zdatní zahrád-
káři (a nejen ti) prodat své přebytky a zají-
mavé výpěstky ze zahrádek. K sehnání byly 
různé druhy sezónní zeleniny i ovoce, oře-
chy, domácí vajíčka, bylinky, sazenice jahod 
i pokojových rostlin nebo okrasné podzimní 
tykve. Nakonec se k nám na akce připojili 
i prodejci různých výrobků – např. šitých hra-
ček, marmelád, moštů, šitých dětských obleč-
ků a zástěrek, šťáv a limonád, pečených čajů. 

Měli jsme radost z veliké účasti a „stálých 
zákazníků“, kteří chodili na akce pravidelně, 

ochotných prodejců a ze skvělé a podporují-
cí atmosféry. Pro děti jsme také vždy otevřeli 
hernu – maminky a tatínci si zatím mohli na-
koupit a děti si pohrály s „novými“ hračkami.

Celá myšlenka přišla od jedné z našich mo-
týlkovských aktivních maminek, zahradnice 
Lucky Polákové, které patří velké poděkování 
za celou organizaci akcí, vytváření propagač-
ních plakátů a pečení nejrůznějších dobrot 
k občerstvení na místě. Snad se nám i v příš-
tím roce podaří další podobné akce zopako-
vat. Budeme se na Vás těšit!

Kromě výše zmíněných „minitrhů“ jsme re-
alizovali 18. 9. 2022 další větší akci pro veřej-
nost, a to swap, tentokrát čehokoliv. Princip 
této akce spočívá v tom, že můžete darovat 
cokoliv, co již nepotřebujete nebo nevyužije-
te a odnést si zdarma můžete cokoliv se Vám 
líbí. Akci jsme realizovali v tomto roce již po-
druhé. Opět se sešlo asi nejvíce dětského ob-
lečení všech velikostí, dětských botiček, hra-
ček i knih, ale darovali jste i dámské oblečení 
a boty, kabelky, různé potřeby pro miminka 
a batolata, dětskou autosedačku nebo cyk-
losedačku. Moc Vám děkujeme za všechny 

Vaše příspěvky do swapu i za krásnou účast. 
Zbytek oblečení poputuje na další dobrou věc 
– pro Diakonii Broumov. A také děkujeme 
všem maminkám, které nám přišly na pomoc 
s tříděním oblečení a chystání se celého pro-
storu na tuto akci.

Daniela Pečenková

akce pro širokou veřejnost: prodej přebytků ze zahrádek a swap
Mateřské centrum Motýlek

Začátek září na týneckém hradě už tradičně 
patří Ochotnickému divadelnímu festivalu. 
Výjimkou nebyla ani sobota 3. 9. 2022.

Pět hodin pohádek, písniček, šermu, kouzlení 
a doprovodného programu pod velkým diva-
delním stanem si letos užilo opravdu nebývalé 
množství malých i velkých diváků.

Kdo nechtěl koukat na hlavní program na 
venkovním jevišti, mohl se zabavit v divadel-
ní kostymérně, vyrobit si svou vlastní hračku, 
nebo zkusit zatloukat hřebíky.

O večerní představení pro dospělé se posta-
ralo Komorní studio áčko z Benešova. Klasic-
ká francouzská komedie Oskar, podle ohlasu 
diváků, pobavila. 

Díky finanční podpoře města a organizační-
mu nadšení týneckého ochotnického spolku 
Netopýr se daří tento regionální festival držet 
při životě už více než 25 let.

Jarka Raková, Divadlo Netopýr z.s.

ochotnický divadelní festival

Neděle 25. 9. 2022 odpoledne patřila 
tradiční Václavské dechovce. V sále Kul-
turního centra Týnec si senioři zazpívali 
nejznámější české lidové písně a zatančili si 
v rytmu polky či valčíku. K tanci a poslechu 
zahrála domácí dechová kapela Týnečanka.

KC Týnec

Z Kulturního 
centra Týnec
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V pondělí 12. 9. 2022 jsme zahájili prvním 
pravidelným kroužkem – Zpíváme a hrajeme 
(si) – nový školní rok s velkou účastí nových 
maminek i známých tváří. Děti byly více než 
z hudebních nástrojů nadšené z herničky 
a všeho, co se v ní ukrývá. Objevovaly nové 
hračky, zkoušely různé herní prvky a sezna-
movaly se s novými kamarády, stejně jako se 
seznamovaly maminky. Kromě pondělního 
kroužku mohou děti s maminkami (a tatínky) 
navštěvovat i úterní dopolední Cvičeníčko, 
odpolední Tvořeníčko a ve čtvrtek kroužek 
Poznáváme svět. Pro nejmenší jsme od října 
nachystali páteční kroužek Mimiklub a ne-
pravidelně se koná „výletní kroužek“ Malý 
turista. Od října se také těšíme každé pondě-
lí na kroužek Lego pro starší děti (od 6 let) 

a 2x týdně se bude konat kroužek Sportov-
ky (každé pondělí a čtvrtek) pro děti od 3 let 
v tělocvičně ZŠ. Veškeré informace ke krouž-
kům včetně ceníku a členství je možné najít 
na webových stránkách www.mcmotylek.
cz, případně na e-mailu: info@mcmotylek.
cz. Těšíme se na všechny maminky, tatínky 
a hlavně dětičky. Děkujeme všem nadšeným 
lektorkám i lektorům, kteří se našim nejmen-
ším věnují.

Daniela Pečenková

nový školní rok v Mateřském centru Motýlek
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Cílem našeho letošního dru-
hého pobytu (od 4. 9. do 10. 9. 
2022) byly Krkonoše, konkrétně 
Rokytnice nad Jizerou. V hotelu 
Helena bylo zajištěno ubytová-
ní ve dvoulůžkových pokojích 
s příslušenstvím a v přízemí byla 
jídelna, kde jsme se 3x denně 
stravovali.
Každé ráno začínalo již tradičně 
rozcvičkou pod vedením paní 
Jany Volákové. Účast např. i 35 
cvičenců z celkových 53 účastní-
ků zájezdu byla úspěchem. Denní 

program byl rozdělen do osobního volna, kdy 
každý vyrážel na vycházky do okolí dle svých 
sil, a do společných aktivit, kdy jsme autobusem 
vyjížděli na výlety.
Tak např. v pondělí to bylo na Špindlerovu bou-
du, v úterý na Mísečky a Benecko, ve středu 
do Polska, do Parku miniatur ve městě Kowary 
a při zpáteční cestě do Harrachova. Čtvrtečním 
cílem byla Pec pod Sněžkou, ale lanovkou jsme 
nemohli jet nahoru, protože probíhala revize. 
Na závěr v pátek jsme navštívili továrnu na vý-
robu dřevěných hraček v Jiřetíně pod Bukovou. 
Počasí bylo po dobu našeho pobytu příznivé.
A byla tu sobota a my jsme se vraceli zpět 
do svých domovů.

Za všechny zúčastněné chci poděkovat těm, 
kteří pomáhali zajišťovat hladký průběh této 
akce a hlavně paní Jarce Zdražilové, která měla 
opět vše pečlivě připravené. Velký dík patří také 
našemu řidiči panu J. Peškovi za jeho bezpečnou 
jízdu.

Jiřina Kafková

Dva roky připravený a odkládaný vodácký zá-
jezd na Dunajec se nám podařilo uskutečnit první 
červencový týden. Vyzkoušená vodácká dopra-
va nás dovezla nejen do polského Krosčenka, ale 
celý týden s námi bez problémů jezdila, kam bylo 
třeba. Sjeli jsme si nejen horní úsek Dunajce, ale 

i kousek Černého Dunajce. Tady to byla spíš vod-
ní turistika. Vody začátkem července nebylo nej-
více, a tak jsme korytem řeky nejen jeli, ale také 
dost šli. Zážitek to byl v každém případě a určitě 
si na něj často vzpomeneme! Vodácké počasí také 
nezklamalo. Občasná přeháňka, v noci bouřka, ale 
taky hodně sluníčka, vodácká klasika.

Cesta zpět přes Velký Týnec u Olomouce byla 
příjemným zpestřením závěru vodáckého zájezdu.

Díky veliké vstřícnosti pana starosty z Velkého 
Týnce, který nám zařídil přespání v místní tělo-
cvičně, jsme poslední noc nemuseli stavět stany. 
Hospoda u tělocvičny se o nás postarala nejen 
večer, ale i ráno. Paráda! Ještě jsme si stačili pro-
hlédnout Olomouc, nakoupit tvarůžky, a pak už 
nás čekala jen cesta z Týnce do Týnce.

Jarka Raková, vodácký oddíl Čochtani

Vzpomínáme na dunajec

rekondiční pobyt členů Spolku zdravotně postižených  
a seniorů Týnec nad Sázavou v rokytnici nad Jizerou
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Orientační jízdu historických vozidel, Posá-
zavskou rallye, jsme pořádali tradičně poslední 
sobotu v srpnu. Trasa soutěže byla nová a ved-
la okolo řeky Sázavy a Vltavy. Itinerář byl až 
do startu tajný, kdy jej obdržely posádky. Trasa 

vedla z Berchtoldu do Velkých Popovic, kde 
byla soutěž zručnosti. První vědomostní test 
čekal na soutěžící v Týnci nad Sázavou, pak je 
itinerář vedl podél Sázavy, kterou přejeli v Ka-
menném Přívozu a pokračovali do Štěchovic. 
Po přejezdu Vltavy se jelo do Davle a opět 
přes Vltavu do Petrova, kde čekal druhý vědo-
mostní test. Poslední kontrola s úkolem do-
vednosti se konala před Sulicemi v restauraci 
U Zdeňky. Paní majitelka nám dala k dispozici 
celou louku. Kromě dovednostních úkolů za-
zněly ještě otázky týkající se trati. A otázkám 
se nevyhnuly ani děti, které byly za svou ak-
tivitu náležitě odměněny. Dalším zpestřením 
soutěže byl samoobslužný úkol, který spočíval 
v rozpoznání dvou objektů na přiložených fo-
tografiích. Poslední část soutěže patřila volné 
jízdě do cíle v Berchtoldu, kde byl připraven 
oběd. Trasa měřila necelých 80 km. 

Celkem se na start dostavilo 59 posádek 
a jen jedno vozidlo nedojelo. Kategorie byly 
vyhlášeny v souladu se sportovními řády 
AČR. Počet posádek v jednotlivých kategori-
ích byl následující:
M1: motocykly do r. v. 1945 = 5 posádek
M2: motocykly od r. v. 1946 do 1970 = 11 po-
sádek

M3: motocykly od r. v. 1971 = 4 posádky
A1: automobily do r. v. 1945 = 2 posádky 
A2: automobily od r. v. 1946 do 1970 = 15 po-
sádek 
A3: automobily od r. v. 1971 do 1985 = 21 po-
sádek 

Na závěr nezbývá než poděkovat zastupi-
telům Velkých Popovic, Týnci nad Sázavou, 
Velkopopovickému pivovaru a paní Piksové 
z restaurace U Zdeňky.

Za PKHV v AČR
Petr Martínek, předseda

Turistický podzim v Týnci patří již tradičně 
dálkovému pochodu Přes čtyři zámky. V sobo-
tu 17. 9. 2022 se 127 účastníků pochodu vyda-
lo na různě dlouhé trasy od 8 km až po 50 km. 
Deštivé počasí na některých úsecích tras při-
pravilo bahnité překážky. Všichni je zdatně 
překonali. Dokázala to i naše nejstarší účastni-
ce pochodu ve svých obdivuhodných 91 letech. 
Velká skupina týneckých skautů zvládla nejen 

bahno, ale i vědomostní test z myslivosti, který 
byl pro velké i malé připraven na kontrolním 
stanovišti Na Vrších.

Letošní 58. ročník byl už po třetí zařazen 
do pochodů „Středočeské desítky“.

Díky tomu si všichni pochodníci odnášeli 
nejen diplom, nový button s týneckou kame-
ninou, ale i novou turistickou vizitku pochodu.

Stanislav Šípek, KČT Týnec n. Sázavou

posázavská rallye

přes čtyři zámky
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Chcete poznat Týnec nad Sázavou jinak? Tak si 
pusťte nové video, které v rámci propagace turi-
stické oblasti kolem řeky Sázavy připravila orga-
nizace Posázaví o.p.s. V necelých pěti minutách 
se dozvíte ty nejzajímavější informace z minu-
losti i současnosti „města na vlně pohody“. 

Kromě malého exkurzu do týneckého hra-
du se stálou expozicí týnecké kameniny, galerií 

a rozhlednou v gotické věži 
video připomíná i dvě osob-
nosti, které výrazně ovlivni-
ly historii města. Jsou jimi 
hrabě František Josef z Vrt-
by a Ing. František Janeček. 
První zde na konci 18. století 
založil továrnu na kameni-
nové zboží. Druhý v Týnci 
nad Sázavou postavil ve 30. 
letech 20. století slévárnu hli-
níku, oceli a barevných kovů 

a zahájil výrobu legendárních motocyklů JAWA 
a osobních vozů Jawa 700. 

Prostřednictvím videa se podíváte i do Hotelu 
Týnec, Bistra & Cafe Příběh, vydáte se na řeku 
Sázavu, prohlédnete si Zbořený Kostelec, dosta-
nete pozvání k jízdě vlakem po trati legendární-
ho Posázavského pacifiku.

Video o Týnci nad Sázavou je jedním z dva-

cítky snímků, které or-
ganizace Posázaví o.p.s. 
nechala natočit nebo 
ještě natočí. Jejich pro-
střednictvím chce upo-
zornit na zajímavosti 
regionu a přilákat turis-
ty k jeho návštěvě. Zvou 
například na řeku Sázavu a zříceniny kolem ní, 
na techniku v Posázaví, hrad Český Šternberk, 
barokní zámek Jemniště, tajemný klášter v Sá-
zavě, do Průhonic, Kácova, Čerčan a Pyšel, zla-
tého města Jílového u Prahy, do krajiny barona 
Ringhoffera, … Filmy mohou být zajímavým 
zdrojem informací i pro místní – okem kamery 
se mnohdy podívají tam, kam se návštěvníci běž-
ně nedostanou. 

Videa jsou ke zhlédnutí na www.posazavi.com 
v rubrice Multimédia/Filmy o regionu.

Jaroslava Tůmová

Týnec nad Sázavou na novém videu

Tak nazvala svou knížečku Marie Kubátová 
a měla pravdu. Když jsem poprvé byla obdaro-
vána malým zdobeným perníčkem, potěšilo to 
mé srdce natolik, že jsem si řekla, to se prostě 
musím naučit. Zkušenost s perníčky jsem získala 
také od mé tety, která uměla z perníkového těsta 
doslova kouzlit, hlavně nádherné chaloupky.

A tak jsem si postupem času vyzkoušela různé 
recepty. Jsou těsta, ze kterých můžete upéci per-
níčky ihned ke konzumaci, jsou ale i jiná těsta, 
z nichž upečené perníčky musíte uložit na del-
ší dobu, aby změkly. V každém případě vzniklé 
perníkové těsto je nutné dát odležet na nějaký 
čas do lednice. Perníčky jsou pak po upečení 
pěkně hladké, netvoří se bubliny. Těsto se také 
může dát dobře zabalené (nejlépe v plastové ná-
době) do mrazáku. 

Tak u nás doma vznikaly perníčky k různým 
příležitostem – k oslavám, na dekoraci, na vý-
stavy, na svatby, nejvíce však u příležitosti Veli-
konoc, Mikuláše a Vánoc. Nejraději jsem tvořila 
perníčky velikonoční – jsou veselé jako jaro, které 
s nimi přichází. A malí koledníčci po odříkané 
básničce pravidelně prosili: „... a místo vajíčka 
můžeme dostat perníček?“ A tak do jejich košíčků 
putovali perníkoví zajíčci, kohoutci, beránci, sle-
pičky, kuřátka a také vajíčka z perníku.

Perníčky vánoční mají své kouzlo v tom, že jsou 
zdobené většinou jen bílou polevou. Pečení začí-

ná již v době adventní - Mikuláši, čerti i andělé 
nesměli nikdy v nadílce chybět. A Vánoce bez 
perníčků by prostě nebyly Vánoce. Vzpomínám 
si, že jsem také různé tvary vykrajovala z těsta 
pouze nožíkem. Dnes jsou na trhu vykrajovačky 
všemožných tvarů od hvězdiček, srdíček, kole-
ček, po různá zvířátka a také figurky na celý bet-
lém. Během času jsem si návrhy na vykrajovátka 
kreslila sama a manžel mi je pak vyrobil z dobře 
tvarovatelného plechu. Tak vznikly formy na sel-
ky, šohaje, koníky, ryby, chaloupky i betlém. 

Zdobení perníčků vyžaduje hodně trpělivosti. 
Polevu z bílků a dvakrát přesátého moučkové-
ho cukru je třeba třít aspoň půl hodiny. Někdo 
ji šlehá, ale já ji třu lékárenskou těrkou - mám 
dřevěnou, vyrobenou podle porcelánového ori-
ginálu. Hotová poleva nesmí stékat, musí z těr-
ky jen skápnout. Přidám do ní trochu citronové 
šťávy, má lepší chuť. Pak už jen polevu přendám 
do igelitového sáčku, ustřihnu opatrně růžek 
a může se zdobit. Můj obdiv mají perníkářky, 
které vykouzlí na perníčku různé krajky, orna-
menty či krajinky. Já jsem však zastáncem zdo-
bení jednoduchého. Perníček podle mě musí být 
pod polevou vidět.

Perníčky jsem prodávala, jen pokud jsem o to 
byla požádána. Většinou na velikonočních či vá-
nočních výstavách v Týnci nad Sázavou. Jednou 
mě navštívila kamarádka z Prahy a objednala 
si u mě figurkové perníčky s tematikou české-
ho folkloru. Neřekla mi, proč to takto chce, až 
po čase mi zavolala: „Hádej, kam tvé perníčky pu-
tovaly? Do Austrálie, Japonska, Číny, taky do Itálie 
a Egypta.“ Podarovala jimi své přátele, známé. 
Překvapilo mě to a zároveň potěšilo. 

Dnes již vykouzlím jen pár drobných perníčků 
pro rodinu k jídlu, trochu větší pak jako ozdoby 
na vánoční stromeček, tam nesmí chybět, a krás-
ně to pak voní celým bytem.

Závěrem bych chtěla poděkovat pilným včelič-
kám, které nás zásobují cennou surovinou - me-
dem, bez něhož se perníčky neobejdou.

Jana Dřízhalová, Pecerady

Medový perníček – do srdce chodníček

SuroViny: 
½ kg hladké mouky
12 dkg moučkového cukru
1,5 lžičky jedlé sody
1,5 lžičky perníkového koření
2  žloutky
5 lžic tekutého medu
10 dkg Hery 
10 lžic mléka
2 lžíce rumu
poSTup: Všechny suroviny dobře 
propracovat, nechat nejméně 24 ho-
din v chladu v igelitové fólii. Vyvalovat 
na 3-4 mm, vykrajovat různé tvary a péci 
na pečicím papíře při 180-200 °C asi 
7 minut. Po upečení ještě teplé potřít 
žloutkem se 2 lžícemi mléka. 
poleVa:  
1 bílek  
15-18 dkg prosátého moučkového 
cukru 
1,5 lžicky Solamylu
Třít tak dlouho, až vznikne hustá bílá 
hmota, která nesmí stékat, jen skápnout. 
Může se obarvit kakaem, či potravino-
vými barvami. Polevu dát do igelitového 
sáčku, do růžku malou dírku a zdobit.
Perníčky jsou hned měkké. Aby tak zů-
staly, je nutné je uložit do dobře uzavíra-
telné papírové krabice a proložit každou 
vrstvu pečicím papírem.

Recept na perníčky
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Ve dnech 17. až 19. 9. 2022 byl „svátek“ 
chovatelů. Místní chovatelé, ale i chovate-
lé z širokého okolí měli možnost představit 
svoji činnost a práci ve zdejším chovatelském 
areálu. Byla to i příležitost vyměnit si chova-
telské zkušenosti a navázat nová přátelství. 

Načeredská Základní organizace Českého 
svazu chovatelů Načeradec má 28 členů, 
z nich čtvrtinu tvoří ženy. 

Opět zde byly vystavovány tři kategorie 
drobného zvířectva, drůbeže bylo 98 kusů, 
králíků 82 a holubů 78 kusů.

V průběhu výstavy došlo k zajímavým dis-
kuzím a názorům. Vystavované kusy odpoví-
daly lepšímu průměru kvality. U tradiční do-
mácí drůbeže patří mezi nejkvalitnější husy 
české a kachny ruánské, hempšírky a austral-
ky. Chovatelé by ale neměli podceňovat pří-
pravu na výstavu, např. je nutné, aby drůbež 
měla čisté a čitelné kroužky. V průběhu vý-
stavy vyvstala také otázka nutnosti vychová-
vat mladé chovatele. 

Problém chovatelství je celoevropský, obec-
ně je vidět menší zájem o chovatelství.

V každé kategorii bylo uděleno osm čest-
ných cen. 

J. Kapek

19. podblanická výstava drobného zvířectva v načeradci

Ing. Jiří Fara posuzoval holuby

Pavel Dvořák ml. opět posuzoval slepice

Posuzovatelé Beňo a  Dvořák si nejprve orientačně prohlédli drůbež  v areálu

Ján Beňo hodnotil kvalitu slepic Pavel Tresl posuzoval kvalitu vystavovaných králíků

V pondělí 3. 10. 2022 byla zahájena 
na městském úřadě v Týnci na nad Sázavou 
další z univerzit třetího věku. Současné téma 
je „Arménie blízká i vzdálená“. Studium za-
hájilo celkem 21 studentů, kteří budou mít 
možnost seznámit se např. s dějinami Kav-
kazu a Arménie, geografií, náboženstvím 
a dalšími zajímavými tématy. Celkem se bude 
jednat o 6 lekcí.

pd

univerzita třetího věku (u3V)
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Organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 
pomáhá žít život lidem s postižením. Funguje 
ve městech i obcích 30 km kolem Benešo-
va. Podporu využívají často lidé s mentálním 
postižením, chronickým duševním onemoc-
něním nebo jiným znevýhodněním. Pro naše 
služby není rozhodující stupeň postižení, ale 
to, že člověk potřebuje pomoc druhé osoby 
v běžných záležitostech. Jsme tak partnery 
i pro rodiny, které pečují o svého člena rodi-
ny, aby na vše nebyly samy. Pomáháme dětem 
od 7 let i dospělým do 65 let u nich doma 
nebo kdekoli, kde je naše asistence zapotřebí. 
A jsme dostupní také v kancelářích v Benešo-
vě, ve Vlašimi a ve Voticích.

V rámci služby sociální rehabilitace umíme 
hledat s lidmi se zdravotním znevýhodněním 
zaměstnání, a to zejména v běžných firmách. 
V roce 2021 se nám povedlo najít zaměstná-
ní pro 25 klientů.  Učíme klienty samostatně 
zvládat cestování – ať do školy, nebo do prá-
ce, takže příbuzní už nemusí dělat „taxikáře“. 
Důležitou součástí života každého z nás je sa-
mostatnost, komunikace se svým okolím i ak-
tivní odpočinek. Proto nabízíme různé kurzy 
i asistenci při volnočasových aktivitách. Umí-
me rozvíjet dovednosti ve vaření, aby si lidé 
mohli uvařit podle své chuti a nečekali doma 
na „stolečku, prostři se“. Když někdo potře-
buje zvládat komunikaci v online prostředí 

a na internetu, může využít naše individuál-
ně nastavené kurzy práce na počítači. Učíme 
od psaní dokumentů přes odesílání emailů až 
po bezpečnost na on-line sítích a máme i re-
kvalifikační formu kurzu. Aktuálně vnímá-
me velkou potřebu lidí trávit volný čas podle 
svých představ. V malých skupinkách si lidé 
domluví a naplánují cestu do místa, které je 
zajímá. K tomu mají podporu asistenta, aby 
zvládli i nečekané překážky a mohli si užít zá-
žitky na cestách.

Další naší službou je podpora samostatného 
bydlení. Během asistencí pomáháme lidem, 
aby se dokázali postarat o svou domácnost, 
mít nakoupeno, uvařeno, uklizeno, vypráno 
atd. Také bezpečně doprovodíme na potřeb-
ná místa a pomůžeme zařídit, co člověk právě 
potřebuje. Když se člověk se zdravotním zne-
výhodněním rozhodne přestěhovat z ústav-
ního zařízení, protože již nepotřebuje tak 
intenzivní péči nebo chce vylétnout ze svého 
rodného hnízda a potřebuje pomoc asistenta 
ve zvládání svého samostatného bydlení, pak 
ve spolupráci s městy a obcemi pomáháme 
vyjednávat a podávat žádost o přidělení bytu.

V letošním roce jsme zahájili i podporu 
dětem se zdravotním znevýhodněním od 7 
let do 15 let. V osobní asistenci poskytujeme 
takovou podporu, aby děti mohly žít běžný 
život jako jejich vrstevníci. Rodinám a dalším 

pečujícím tak vzniká prostor pro nezbytný 
odpočinek nebo seberealizaci. I tuto službu 
poskytujeme v místě, čase a rozsahu, který od-
povídá potřebám dítěte a rodiny. Poskytujeme 
podporu v péči o sebe, dále v oblasti hygieny, 
oblékání a stravování. Dle osobních možností 
dítěte se snažíme o postupný rozvoj a osamo-
statňování. Pomáháme v navazování kontak-
tů s kamarády a vrstevníky. Doprovázíme je 
do školy i do volnočasových aktivit. 

Chcete se o nás dozvědět víc? Podívejte se 
na www.rytmusstrednicechy.cz

Potřebujete naši službu pro sebe nebo Vaše 
blízké? Kontaktujte vedoucí služeb:
Mgr. Soňa Bendová – 773 391 182, 

vedoucí.bn@rytmus-sc.cz  
(Sociální rehabilitace)

Mgr. Petra Povolná – 773 391 184,  
vedouci.psb@rytmus-sc.cz (Osobní asistence 

dětem, Podpora samostatného bydlení)

aktivní odborná pomoc pro lidi se zdravotním znevýhodněním 

Od 21. do 25. 8. 2022 se v Týnci nad Sáza-
vou konalo gymnastické soustředění, kterého 
se letos zúčastnilo přes 30 cvičenek všech vě-
kových kategorií.

Po nedělním přivítání v tělocvičně jsme se 
mohli pustit do práce. Náš program začínal 
vždy v osm hodin ráno a končil v pět hodin 
odpoledne. Jednotlivé dny začínaly chytlavý-
mi rozcvičkami na hudbu od Martiny Mlýn-
kové, při kterých jsme využívali např. švihadla 
a šátky, následovalo posilování a protažení. 
Dále jsme se rozdělili do skupin, ve kterých 
jsme buď trénovali na jednotlivých nářadích, 
nebo secvičovali pódiovou skladbu. Kolem 
11. hodiny jsme chodili na oběd do restaurace 
Brodiente. Po obědě následoval polední klid, 
po kterém jsme se opět vrátili k tréninku a za-
končili ho různými hrami.

 V úterý odpoledne jsme se vydali autobu-
sem do JumpParku Letňany, kde jsme si vy-
zkoušeli trampolíny, molitanovou jámu a další 
zajímavé atrakce. Následně jsme přejeli do ba-
zénu na Měřín, ve kterém nás nejvíce bavil 
tobogán a skoky do vody. Po návratu jsme si 
k večeři opekli buřty, přesunuli se do tělo-
cvičny a poslechli si pohádku na dobrou noc 
od našich trenérů. Ve středu ráno nás ze spa-
cáků vylákal ranní budíček a vůně toustů.

Závěr celého soustředění vyvrcholil vystou-
pením pro rodiče a kamarády, kde jsme před-
vedli rozcvičky, pódiové skladby a cviky, které 

jsme se za celý týden naučili.
Soustředění jsme si moc užili a těšíme se 

na zahájení gymnastické sezóny.
Jana Valentová a Lucka Havránková

Soustředění sportovní gymnastiky
Sport
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Na začátek nové sezóny jsme v areálu Soko-
lák uspořádali pro pět týmů z okresního pohá-
ru volejbalový turnaj mixů 4+2. Za krásného 
slunného počasí se nejvíce dařilo domácímu 
týmu, který si postupně poradil s TJ Zbořený 
Kostelec, Sokolem Postupice, Slavojem Čer-
čany, Sokolem Postupice a v boji o první mís-
to na turnaji s SK Dařbož. Kosteláci dokázali 
využít známého prostředí a nakonec se těšili 
z poháru za třetí místo. Těsně pod stupni vítě-
zů zůstala nastupující mladá generace z Čer-
čan a Postupic. Po vyhlášení výsledků jsme 
turnaj završili posezením u ohně a za zvuku 
kytar jsme probrali povedený průběh turnaje. 

Jaromír Kuchta, VK Týnec nad Sázavou

Týnecká Trefa

Víkend plný volejbalu, emocí, skvělých a bo-
jovných výkonů, zábavy a radosti si užily naše 
volejbalové naděje 24. - 25. 9. 2022 v areálu 
pražské UNYP Arény. Jednalo se o finále Fes-
tivalu barevného minivolejbalu, kterého se zú-
častnilo sto družstev z celé České republiky. My 
tak měli opět šanci poměřit své umění s těmi 
nejlepšími týmy.  A holky se rozhodně neztra-
tily. 

V oranžové kategorii si premiéru na velkém 
turnaji odbyla áďa Pacasová s Helčou Adamí-
rovou a po dvoudenním zápolení vybojovaly  
22. příčku. 

Na 21. místě skončily v červené kategorii 
Lucka Hnětkovská, Natka Zlámalová a Andy 
Pavliščová. Pěknou hrou (zejména v nedělních 

zápasech) se prezentovala trojka Nelča Jandová, 
Natka Hnětkovská a áďa Prokešová, za kte-
rou byly dívky odměněny šestnáctou příčkou. 
Nejvíce se v červené kategorii z našeho oddílu 
dařilo Elence Šenkové a Šárce Kuchtové, které 
po velkém boji braly na turnaji úžasnou šestou 
příčku.  

O stupínek výše se v modré kategorii trojko-
vého minivolejbalu dostaly Maruška Pavliščová, 
Terka Klingerová, Terka Mikitová, áďa Žáčko-
vá a Melča Berková. 

Na skvěle zorganizovaném turnaji se mimo 

volejbal děti vyřádily ve fun zóně, vyzkoušely 
si biatlon, neustále běhaly ke stánku s ovocem 
a v sobotu je potěšila i návštěva Jakuba Koháka. 
V neděli mezi malé minivolejbalisty zavítali ex-
traligoví hráči VK Lvi Praha a rozdávali dětem 
podpisy, úsměvy na společných fotkách a nebo 
si s dětmi rovnou zapinkali. Jejich návštěva byla 
rovněž pozvánkou na večerní extraligový zápas, 
kde se postavili proti Aeru Odolena Voda. I přes 
naši velkou a hlasitou podporu ale vítězství ne-
dosáhli. Vidět extraligové hráče z různých zemí 
v akci byl pro nás i tak ohromný zážitek a pro-
hra nás mrzela jenom chvilku. Všem holkám 
za celý klub moc gratulujeme a držíme palce 
do dalších zápasů. 

Jaromír Kuchta, VK Týnec nad Sázavou

republikové finále minivolejbalu
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Fantasie. Co se Vám vybaví při čtení tohoto 
slova? Myšlení, umění, malování, tvorba, dětská 
mysl, schopnost, kreativita… a co třeba tajuplná, 
téměř dokonalá země? Občany právě této skvělé 

země FANTASIE se stali naši malí skautští tá-
borníci a tábornice po dobu 14 dnů letos v čer-
venci.

V této zemi najdete vše, na co si vzpomenete, 
a dokonce i to, co by Vás nikdy nenapadlo. Je-
dinou věc, kterou zde nenajdete, jsou lidé. Žijí 
zde totiž Fantasiané. Zkusili jsme se vžít do je-
jich kůže. Po celou dobu jsme se snažili získat 
velmi vzácný kámen – LAPIS, který byl ukra-
den a v důsledku toho vše zešedlo až zčernalo, 
ztratilo barvy, chutě i vůně. Cesta to nebyla ani 
trochu jednoduchá, byli jsme rozděleni do kme-
nů elfů, kouzelníků, duchů a víl. Prošli jsme vše-
mi možnými říšemi, od Yburaní (naruby) říše, 
přes cukrátkovou, ohnivou, robotickou, lesní říši 
a jiné. Holky a kluci, kteří se na výpravu vydali, 
byli moc stateční a šikovní, prokázali své schop-
nosti a jistě vylepšili některé dovednosti. Kámen 
Lapis byl nakonec nalezen a celá země Fantasie 
tak byla zachráněna.

Pokud jsme zrovna nebyli zachránci Fantasie, 
poctivě jsme každou noc hlídali náš tábor, do-
poledne zpracovávali dřevo do kamen v kuchy-
ni, nebo vylepšovali různými vychytávkami náš 
tábor. Každý den se služba (v kuchyni) smažila, 
i snažila, abychom my ostatní byli dost posilnění 

a netrpěli hlady, což se opravdu nestalo. Dopo-
ledne jsme pak trávili skautským programem, 
jak jsme zvyklí během celého školního roku. 
Po obědě a poledním klidu jsme se většinou pře-
měnili ve Fantasiany a večer se pak všichni sešli 
na různých klubech. Mohli jsme také zkoušet 
plnit různé bobříky, ti starší pak dokonce splnili 
legendární skautskou zkoušku – Tři orlí pera.

Tábor se letos moc vydařil, počasí bylo víc 
než ideální, nedošlo k žádnému většímu úrazu 
a všichni byli spokojení. Teď už začínáme nový 
skautský/školní rok pravidelnými schůzkami 
a už nyní se těšíme na příští prázdniny a letní 
tábor.

Za oddíl TYSAN, Terka

V sobotu 17. 9. 2022 pořádal již tradičně 
KČT místní pochod Přes čtyři zámky. Náš 
skautský oddíl TYSAN se účastní, kdykoli to 
jen jde. Letos jsme až v týdnu pochodu ob-
novili naši pravidelnou schůzkovou činnost 
po letních prázdninách, nicméně hned dvě 
naše staronové družinky se na pochod vydaly. 
Byla to dívčí družinka Berušek a chlapecká 
družinka Lišáků, kteří dohromady zvolili tra-
su 15 kilometrů. Počasí bylo všelijaké, ale to 
nám nevadilo. Na trase jsme si vyplnili vědo-
mostní kvíz myslivosti a na zřícenině Zboře-
ného Kostelce jsme zkoušeli práci s buzolou. 

Z hradu je vesnice Zbořený Kostelec vidět 
pod úhlem 165 stupňů.

Potom jsme pokračovali dále směr Baro-
chov, kde jsme i za deště rozdělali ohýnek, 
zahráli si hry a zazpívali u kytary. Navíc jsme 
našli spousty hub. Diplom v cíli, sladkost 
a odznáček byly tou správnou odměnou. 

Za oddíl TYSAN, Ála a Mára

poslední ozvěna prázdnin – vzpomínka na skautský tábor

první kroky do dalšího roku skautování

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

náš oddíl toho dělá mnohem víc! chcete vědět co?

Dne  28. 10. 2022 by se dožila 80 let paní Jarmila Grežová z Chrástu nad Sázavou.
S láskou vzpomínají dcery Eva a Ivana s rodinami

VZpoMínáMe
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Ještě nedávno byl život města 
Týnce dán působením původně 
jednoho a později dvou velkých 
podniků – Jawy a Metazu. Ži-
voty mnoha jednotlivců a ně-
kdy i rodin byly pak spojeny 
s některou z těchto fabrik. Tak 
tomu bylo i v případě dvou vy-
nikajících motocyklových zá-
vodníků Jawy, které bych chtěl 
připomenout, neboť letos je 
tomu již 40 let od tragické ha-
várie Oldy Káby mladšího.

Jistě si pamětníci vzpome-
nou, jak populární byly silniční 
i terénní závody, pořádaly se 
v mnoha městech a přírodních 
lokalitách v celé republice (ten-

krát tedy i na Slovensku), návštěvy byly mnohatisícové a stroje Jawa 
byly na vysoké úrovni. 

O tom, že jízda na motocyklu vyvolává až „drogovou“ závislost a na-
víc je toto postižení dědičné, svědčí případy mnoha rodin v Čechách 
i ve světě. Tak se stalo i Kábovým. Jejich pracovní i závodní kariéra byla 
pak neodlučitelně spojena s týneckou Jawou. 

Oldřich Kába starší začal krátce po válce s terénními soutěžemi 
a motokrosy, jeho jméno najdete ve výsledkové listině brodeckého te-
rénu, votického okruhu a pražské Šárky. Mezi jeho největší úspěchy 
patří zlatá medaile ze Šestidenní v roce 1953 a dvě z Heinzovy terénní 
soutěže. 

Ve výsledcích mistrovství republiky v silničních závodech se objevuje 
jméno O. Káby staršího od roku 1957. Až do ročníku 1968 byl pravi-
delným účastníkem MR na Jawě ve třídách 250 a 350 ccm (do roku 
1971 již jen ve 250 ccm). Od roku 1968 jej po závodech doprovází také 
jeho syn.

V roce 1971 stojí otec i syn s jednoválci Jawa 250 ccm na startu závo-
dů MR. Po tomto splněném snu byl poslední závod ve Velkém Mezi-
říčí pro Kábu st. také posledním v jeho kariéře. Následující rok již ne-
závodil, ale jezdil po závodech jako mechanik a doprovod svého syna.

Oldřich Kába mladší vstoupil do silničního MR v roce 1970 ve svých 
devatenácti letech na Jawě ve třídě 125 ccm. Své výkony postupně zlep-
šoval a v roce 1973 se již umísťoval na stupních vítězů a obsadil skvělé 

2. místo v mistrovství ČSSR. 
Jako tovární jezdec Jawy jezdil 
nejprve s jednoválcem Junior, 
od roku 1974 pak s dvouvál-
cem. Když v roce 1978 ukončila 
Jawa vývoj silničních „dvěstě-
padesátek“ a opustila silniční 
sport, tyto motocykly převzali 
do "soukromé péče" její za-
městnanci - O. Kába ml. a J.  
Bartůněk. Ještě v roce 1979 se 
Kába ml. celkově umístil na 5. 
místě v MR 250. V roce 1981 
obsadil v mezinárodním závodě 
250 ccm v Jindřichově Hradci 
4. místo a byl 3. v mokrém zá-
vodě na okruhu v Novom Mes-
te nad Váhom.

Osudným se mu stal rok 1982 - po 4. místě v závodě reprezentantů 
v Letohradě, 7. místě v MR v Žilině a dalším závodě v Dymokurech 
přichází nešťastná neděle ve Znojmě 3. 10. 1982. Pro otce, který syna 
celý život podporoval v jejich společné zálibě, to byla těžká životní rána.

Jsme přesvědčeni, že pánové Oldřich Kába starší i Oldřich Kába mladší 
byli vynikajícími osobnostmi našeho města, ale náš návrh, aby jim byl „in 
memoriam“ udělen titul „Významný občan města Týnce“, nebyl zastupi-
telstvem schválen. 

Stanislav Šípek a Ing. Jiří Šlesinger 

připomínka historie Týnce a našich spoluobčanů,  
kteří tuto historii tvořili

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

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PŘEDNÁŠKY
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Kalendář akcíTýnecko
liSTopad
3. 11. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ÚVĚR – PŘESUNUTO NA 9. 3. 2023  
Pořadatel JT Promotion s.r.o. ruší plánovaný termín 3. 11. 2022 divadelního představení Úvěr. Představení se odehraje v náhradním termínu  
9. 3. 2023. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
4. 11. PODZIMNÍ KONCERT 19:00
Zveme Vás na tradiční podzimní koncert. Koncertní vystoupení známého českého symfonického orchestru Big band Felixe Slováčka pod vedením 
skvělého hudebníka Felixe Slováčka. V podání 17členného orchestru zazní známé jazzové, swingové i taneční popové, rockové i muzikálové melodie. 
Vystoupí také Anna Slováčková, LOI a Felix Slováček mladší. Vstupenky v prodeji v TIC Týnec, vstupné 450 Kč. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
11. 11. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 17:00
Tradiční svatomartinský lampiónový průvod. Průvod vychází v 17:00 z parkoviště před MěÚ. V zahradě kulturního centra připraven  
program pro děti, opékání buřtů, občerstvení. Vstupné 40 Kč. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
12. 11. KONCERT SKUPINY PĚTNÍK 14:00
V rámci druhého ročníku programu KOSTEL ŽIJE Vás zveme na hudební vystoupení vokální skupiny Pětník.  
Od 14:00 v kostele sv. Kateřiny v Chrástu nad Sázavou. Vstupné dobrovolné. Pořadatel: Karhany z. s.
12. 11. KINOKAVÁRNA 20:00
Promítáme životopisné drama ČR: POSLEDNÍ ZáVOD. Scénář a režie Tomáš Hodan. Hrají: K. Hádek, M. Adamczyk, J. Bárdos,  
O. Kaiser a další.  Promítání v sále KC Týnec od 20:00, kavárna otevřena od 18:30. Prodej vstupenek v TIC, vstupné 120 Kč.  
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
19. 11. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – BLÁZNOVY ZÁPISKY 19:00
Zveme Vás na divadelní představení Bláznovy zápisky. Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Gogol – dva mistři na jednom jevišti.  
Prodej vstupenek v TIC, vstupné 300 Kč. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
21. 11. PŘEDNÁŠKA – BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN 17:00
V rámci projektu Zdravé město Vás zveme na přednášku – Bezpečnost a kvalita potravin. Od 17:00 v zasedací místnosti MěÚ.  
Vstup zdarma. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou
24. 11. PŘEDNÁŠKA – PO ČEM CHODÍME – NEJEN GEOLOGIE TÝNECKA 17:30
Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou si Vás dovoluje pozvat na přednášku Luďka Šefrny „Po čem chodíme – nejen geologie Týnecka“.  
Přednáška se koná od 17:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ.  Pořadatel: Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
26. 11. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 16:00
Předvánoční setkání. Od 16:00 program před OD Hruška, vystoupení žáků ZŠ a MŠ, živá hudba, občerstvení.  
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
26. 11. VÝSTAVA – BETLÉMY, KAM SE PODÍVÁŠ 14:00
Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou Vás zve na výstavu betlémů. Výstava probíhá během adventních víkendů od 26. 11. do 18. 12. 2022 
- vždy v sobotu a v neděli od 14:00 do 18:00.
27. 11. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ  14:00
1. adventní neděle na hradě v Týnci. Vánoční výzdoba, koledy, minitržiště, vánoční dílničky pro děti, výstava betlémů.  
Od 17:00 v rotundě koncert skupiny Acant. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
30. 11. ČESKÉ LIDOVÉ TRADICE A PRANOSTIKY PODZIMU A ZIMY 15:00
Svatoondřejské hravé odpoledne pro děti (doporučeno pro děti od 3 do 9 let) a rodiče na motivy českých lidových tradic  
a pranostik podzimního a zimního období. Místo konání a pořadatel: Městská knihovna Týnec nad Sázavou
30. 11. INVESTICE V TÝNCI 17 :00
Veřejné setkání na téma představení investičních záměrů – přístavba základní školy a revitalizace lesíku Brdce (Karkulčin háj).  
Od 17:00 v KC Týnec – velký sál. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou
proSinec
3. 12. - 18. 12.  VÝSTAVA – BETLÉMY, KAM SE PODÍVÁŠ 14:00
Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou Vás zve na výstavu betlémů. Výstava probíhá během adventních víkendů od 3. 12. do 18. 12. 2022 
- vždy v sobotu a v neděli od 14:00 do 18:00.
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4. 12. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ  14:00
2. adventní neděle na hradě v Týnci. Vánoční výzdoba, koledy, minitržiště, výstava betlémů, Ježíškova pošta. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
4. 12. VÁNOČNÍ POHÁDKY 16:00
Dětské představení – Vánoční příběh, hraje divadlo KAKá. Od 16:00 v salonku KC Týnec, vstupné dobrovolné.                                                      
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
5. 12. MIKULÁŠ S ČERTY A ANDĚLY NA HRADĚ 17:00
Tradiční podvečer na hradě v Týnci s mikulášskou nadílkou. Dětská diskotéka, děti v kostýmech obdrží malý dáreček.  
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
10. 12. ROCK ADVENT 2022 18:00
Koncert TNS u příležitosti výročí 30 let na scéně. Hosté: Alžběta, Loretta, Rimortis. Od 18:00 v sále KC Týnec.  
Předprodej vstupenek na www.qrticket.cz, vstupné v předprodeji 300 Kč. Pořadatel: Eternity Events s. r. o.
11. 12. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ  14:00
3. adventní neděle na hradě v Týnci. Vánoční výzdoba, koledy, minitržiště, výstava betlémů, vánoční dílničky. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
11. 12. VÁNOČNÍ POHÁDKY 16:00
Dětské představení – Legenda o vánoční hvězdě, hraje divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Od 16:00 v salonku KC Týnec,  
vstupné dobrovolné. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
15. 12. PŘEDNÁŠKA – TÝNECKO VE STARÉ FOTOGRAFII 17:30
Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou si Vás dovoluje pozvat na přednášku Stanislava Šípka a Jana Jiráně „Týnecko ve staré fotografii".  
Přednáška se koná od 17:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ. Pořadatel: Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou
16. 12. PO STOPÁCH VÁNOČNÍCH SKŘÍTKŮ 16:00
Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou Vás zve na předvánoční akci nejen pro děti od 16:00 do 18:00. Baterku s sebou a přijďte  
s námi hledat tajemné vánoční skřítky. Vstupné dobrovolné. Místo konání: areál týneckého hradu
17. 12. KINOKAVÁRNA 20:00
Promítáme romantickou komedii: PŘáNÍ JEŽÍŠKOVI. Hrají: Richard Krajčo, Elizaveta Maximová, Jiří Langmajer, Anna Polívková a další. 
Promítání v sále KC Týnec od 20:00, kavárna otevřena od 18:30. Prodej vstupenek v TIC, vstupné 120 Kč.  
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
18. 12. DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ MUZÍČEK 10:00
Zábavné dětské hudební představení Fidlík a Violenka - Muzíček, populární písničky z televizní série TV pro děti. 
Od 10:00 v sále Kulturní centra Týnec. Prodej vstupenek online v Ticketportal a v TIC Týnec. Vstupné 250 Kč.  Pořadatel: United Stage
18. 12. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ  14:00
4. adventní neděle na hradě v Týnci. Vánoční výzdoba, koledy, dílničky pro děti, minitržiště, výstava betlémů, soutěž.  
Od 17:00 v rotundě vánoční koncert skupiny Agnatha. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
25. 12. VÁNOČNÍ DISKOTÉKA 20:00
Vánoční Oldies diskotéka, hraje DJ Radek Eliáš. Vstupné 120 Kč. Místo konání: sál Kulturního centra Týnec. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
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Kostel sv. Kateřiny
Chrást nad Sázavou

sobota 12. 11. 2022
od 14 hodin

775 290 032
317 729 050

infocentrum@kctynec.cz
@ictynecns
@tyneckevlneni 

Dobrovolné vstupné, výtěžek bude věnován na údržbu kostela.
 

www.visittynec.cz

KONCERTKONCERT
Hudební vystoupení vokální skupiny Pětník

V rámci druhého ročníku programu KOSTEL ŽIJE 
Vás spolek Karhany, z.s. zve na

BOHOSLUŽBU
v kostele sv. Kateřiny – Chrást nad Sázavou

sobota 26. 11. 2022  
od 11 hodin

VÁS ZVE NA

www.mestotynec.cz        
` tyneckevlneni
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Vaše osobní realitní makléřka
Sabina Smolová 

V TÝNCI BYDLÍM S VÁMI!

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

M: +420 608 012 047
E: sabina.smolova@re-max.cz

uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

TýnecKých liSTů 

je v pondělí  
14. listopadu 2022. 

tento termín je závazný.

inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

 poděkování a blahopřání 
uveřejňujeme ZdarMa

TýnecKých liSTů

 

PDf v tiskové kvalitě, CmyK, obrazová data  
v min. rozlišení 300dpi – maximální kvalita obrázků,  
při dodání podkladů v ai musí být texty v křivkách.  

CENy JSOU UVEDENy VČEtNĚ DPH.

Objednávkový formulář pro podání inzerce naleznete na  
www.mestotynec.cz/radnice/týnecké listy 

A   
1/1 celostrana
192 x 272 mm 

4 356 Kč
(50% SleVa 2 178 Kč)

B   
1/2 strany

192 x 134 mm 
2 420 Kč

(50% SleVa 1 210 Kč) B   
1/2 strany

94 x 272 mm 
2 420 Kč

(50% SleVa 1 210 Kč)

c   
1/3 strany

134 x 87 mm 
1 694 Kč

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

242 Kč
(50% SleVa 121 Kč)

d   
1/4 strany

94 x 134 mm 
1 331 Kč

(50% SleVa 666 Kč)

e   
1/8 strany

65 x 95 mm 
726 Kč

(50% SleVa 363 Kč)

forMáTy a ceny inZerce 
občané a podnikatelé v Týnci nad Sázavou  

mají SleVu 50%

radnice@mestotynec.cz
Své příspěvky můžete zasílat na:          

TýnecKé liSTy
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 :ZČ AWAJ MÍPUOK

 .ykarv a ylíd i onžoM

852 985 777 :.leT

motocykl,  moped, skútr a podobně
Soukromý  

Speciální pedagog  
v Týnci n. S. nabízí rodičům pomoc s:

koupím rd, chatu,  
chalupu, v obci Týnec  
nad Sázavou a okolí. 

 Tel.: 604 215 677

Stav nerozhoduje,  
jsem přímý zájemce.

â přípravou dítěte k zápisu do ZŠ
â přípravou do školy pro děti se SPU
â rozvoj pracovního tempa
â program ROPRATEM
â program cvičení POZORNOSTI
â cvičení PERCEPČNÍCH OSLABENÍ

kONTAkT: sppg.dk@seznam.cz

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

spolupracovníky na pozice:

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

Nabízíme:
¡  práci v nově zrekonstruovaných  

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

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

Náborový příspěvek 30.000 Kč
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Bližší informace na www.tynec.net, www.pc-servis.cz nebo na prodejně

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

cena od 236,- Kč / měs., včetně DPH!

Víte že, jsme výdejním a podacím místem Zásilkovny?

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

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

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

rychlost až 100/100 Mbps
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Dveře a podlahy
pro Váš domov

Máme skladem až 700 dekorů podlah a 40 dekorů dveří.

Nabízíme kvalitní interiérové německé dveře, bezfalcové dve-
ře, české vchodové a protipožární dveře. Německé vinylové, 
dřevěné a laminátové podlahy.

Navštivte náš showroom
Rovná 1332,

251 68 Sulice 

studioinplus.cz
+420 604 701 090
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www.hradtynec.cz
@hradtynecnadsazavou
hrad_tynec_nad_sazavou

na hradě

Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou

Výstava – Betlémy kam se podíváš
 Vánoční minitržiště
Prohlídka hradu a muzea
 Vánoční dílničky pro děti
Koncert sboru Acant - od 17 hodin v rotundě
 Soutěž – O nej ozdobičku na stromeček
     (vyrobené ozdobičky přineste do muzea od 13 do 14 hodin,
  vyhodnocení soutěže v 16:30 hodin, hlasují návštěvníci)

27. 11. 2022

1.Adventní neděle
od 14 do 18 hodin

vstupné dobrovolné

železná

na hradě

Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou

Výstava – Betlémy kam se podíváš
 Vánoční minitržiště
Prohlídka hradu a muzea
 Ježíškova pošta
   (Děti, ale i dospělí mohou u muzea vhodit dopis Ježíškovi
   do připravené schránky. Čekat pak mohou odpověď poštou.
   Poštu Ježíškovi bude možné odeslat pouze 4. 12. )

4. 12. 2022

2. Adventní neděle

vstupné dobrovolné

od 14 do 18 hodin

měděná

na hradě

Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou

Výstava – Betlémy kam se podíváš

 Vánoční minitržiště

Prohlídka hradu a muzea

 Vánoční dílničky nejen pro děti

          – zdobení dřevěných domečků

11. 12. 2022

3. Adventní neděle

vstupné dobrovolné

od 14 do 18 hodin

stříbrná

na hradě

Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou

Výstava – Betlémy kam se podíváš
 Vánoční minitržiště
Prohlídka hradu a muzea
 Vánoční dílničky pro děti
Koncert skupiny Agnatha - od 17 hodin v rotundě

 Soutěž – Nej vánoční řetěz na stromeček
 (vyrobené řetězy přineste do muzea od 13 do 14 hodin,
 vyhodnocení soutěže v 16:30 hodin, hlasují návštěvníci)

18. 12. 2022
od 14 do 18 hodin

4. Adventní neděle
zlatá

vstupné dobrovolné



775 290 032
317 729 050

infocentrum@kctynec.cz
@ictynecns
@tyneckevlneni 

www.visittynec.cz

od 16 hodin
před OD Hruška 

26. 11. 2022

ROZSVĚCENÍ 
VÁNOČNÍHO

STROMU

Živá hudba
Vystoupení dětí ze základní

a mateřské školy

Občerstvení zajištěno
Vstup zdarma

Děkujeme skupině ČEZ a.s. za finanční příspěvek na rozsvěcení stromu v Týnci nad Sázavou.


