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slovo starosty
Milé čtenářky, 
vážení čtenáři,

na konci roku je zvy-
kem se ohlédnout a pro-
vést rekapitulaci. 

Město řešilo celkem 22 
projektů. To jsou skoro 
dva projekty za měsíc. 

Mezi nejvýznamnější akce roku 2022 pa-
tří obnova povrchu místních komunikací 
a chodníků, rekonstrukce školní kuchyně 
a výdejen v mateřské škole, nové sociální 
zařízení a rekonstrukce tělocvičny v budo-
vě ZŠ Benešovská. Na projekty se nám daří 
získávat dotace, a tím šetříme peníze na jiné 
projekty, na které dotace bohužel získat 
nelze. Nepodařilo se zrealizovat zateplení 
základní umělecké školy, modernizaci sva-
tební obřadní místnosti, komplikovaná byla 
výměna střechy na pečovatelském domě. To 
vše bylo dáno složitou situací ve stavebnictví 
- ceny se měnily téměř každý den a zajistit 
spolehlivého dodavatele byl téměř zázrak. 

Na přípravě dalších projektů se intenzivně 
pracuje. Dál chceme pokračovat v setkáních 
v rámci Zdravého města. Váš názor je pro 
nás důležitý. Přijďte nám ho říct. Příležitostí 
k tomu bude dostatek. O tom, co nás čeká 
v roce 2023, se dozvíte v tomto i následují-
cích vydáních Týneckých listů.

Rok 2022 nám připravil nové životní výzvy. 
Postarali jsme se o válečné uprchlíky, všich-
ni řešíme rychlý růst nákladů a vysoké ceny 
energií. To je příležitost pro falešné proroky, 
kteří rozdělují společnost, když nabízí rychlé 
a jednoduché řešení. Nenechme se jimi svést. 
Před 33 lety jsme nahradili tvrdou totalitu 
křehkou demokracií. V demokracii je osob-
ní svoboda a lidská práva na prvním místě! 
Pokud nechceme dopustit návrat totality, 
chraňme si naši svobodu. Ověřujme si infor-
mace, kterými nás zahlcuje nejen internet, 
používejme selský rozum. A také využijme 
volebního práva. Čeká nás volba prezidenta. 
Věřím, že zvolíme kandidáta, který bude há-
jit naši svobodu a bude nás spojovat.

Advent je pro mnohé nejočekávanější 
a nejkrásnější období v roce. Adventní doba 
je ale také příležitost pomoci druhým, po-
dělit se o čas či dárek. Pokud pomoc potře-
bujete, nebojte se o ni požádat. Pomoc může 
zprostředkovat naše sociální poradna.

Milé čtenářky, vážení čtenáři, přeji Vám 
požehnané Vánoce a úspěšný rok 2023.

 Martin Kadrnožka, starosta města
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Oslava narození Ježíše krista
Budou bílé Vánoce? Tato otázka zaznívá 

v těchto dnech v médiích. Tak se ptáme i my. 
Vánoce bez sněhu považujeme tak trochu 
za křivdu. Zima, jiskřivý sníh, teplo u kamen, 
to jsou pravé Vánoce. Ale musíme si uvědo-
mit, že na jižní polokouli jsou Vánoce v nej-
žhavější části roku. Začínají jimi letní prázd-
niny, u moře začíná plážová sezóna. Vánoce si 
tam nedovedou představit bez horkých večerů. 
Na „půlnoční“ musí jít tropickou nocí za zvu-
ků rachejtlí. Nedovedou si představit Vánoce 
se sněhem. A my si zase nedovedeme předsta-
vit Vánoce za čtyřicetistupňového vedra. Co 
patří k Vánocům? Sníh nebo tropické květy? 
Jaký je důvod těch rachejtlí v tropických no-
cích i tichého štěstí domácího teplíčka, když 
venku přituhuje? Jediný důvod. Oslava na-
rození Ježíše Krista. Existence žádné osoby 
starověku není tak historicky doložená jako 
jeho. A není to pro nás jen pietní připomínka 
narozenin jednoho velkého muže, ale zvěstí, 
která říká něco podstatného o člověku, o na-
šem lidství, smyslu života a také o Bohu a jeho 
vztahu k člověku. Narodil se na území dneš-
ního státu Izrael, v městě Betlémě. Za časů 
císaře Augusta. Jaký to byl svět? Svět Římské 

říše a řecké vzdělanosti. Působilo tu jakési 
očekávání proměny života, očekávání zlatého 
věku, oddech od nepokojů. Toto očekávání se 
spojovalo s nějakou velkou osobností. Milióny 
obyvatel Římské říše viděly takovou postavu 
právě v císaři. On měl v rukách moc, jeho voj-
ska byla neporazitelná. Vnesl pořádek a jed-
notu do světa. Zaručoval pokoj. Dával lidu 
chléb a hry. Ale pod povrchem se život proží-
val jinak. Otroctví, vraždy dětí, rozpad rodiny. 
Za těchto okolností se událo to, co si připo-
mínáme o Vánocích. V Ježíši se začal nový ži-
vot a nový svět. Co by bylo bez něho? Kdo by 
ovládl svět? Atila? Vandalové? Jak dlouho by 
přetrvala antická kultura, kdyby ji neuchovalo 
křesťanství? Nebylo by našich kostelů ani kří-
žů na hřbitovech. Svatí Cyril a Metoděj z nás 
udělali lidi a stmelili nás v národ. Řeholníci 
tišili bolest v nemocnicích celého světa. Pape-
že Františka obklopují milióny lidí všude, kam 
zavítá. Neměli bychom Vánoce, Velikono-
ce, Památku zemřelých. Něco posvátného se 
objevilo na této zemi za časů císaře Augusta 
a působí to na ní stále. 

Bedřich Vymětalík

TITulnÍ fOTkA:
foto Pavel Kadeřábek

Termíny zasedání rady v roce 2023
9. 1., 23. 1., 6. 2., 27. 2., 20. 3., 3. 4., 24. 4., 15. 5., 5. 6., 26. 6., 17. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9.,  

25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 27. 11., 18. 12.

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2023
20. 2., 17. 4., 19. 6., 18. 9., 11. 12.

uzávěrka Týneckých listů v roce 2023
31. 1., 31. 3., 31. 5., 31. 7., 29. 9., 20. 11.
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Informace z radnice
Byly vyhlášeny výzvy dotací z programu 1, 2, 3 
pro rok 2023 na podporu volnočasových aktivit 
a údržbu sportovišť. Spolky mohou podávat žá-
dosti o podporu do 6. 1. 2023.
Participativní rozpočet 2022 - workout v Podě-
lusích je dokončen, Plavecká cesta v Peceradech 
je obnovena, dle počasí bude dokončen povrch. 
Na rok 2023 můžete od 14. 12. 2022 do 31. 1. 
2023 podávat návrhy projektů. Pravidla a termíny 
jsou na webu města. K rozdělení je 500 000 Kč.
Základní škola se školní jídelnou spolupracují 
s nadací Women for women. Je zajištěna úhrada 
stravného ve školní jídelně pro žáky, kteří by si ji-
nak školní stravování nemohli dovolit.
Připravuje se akce Na kole dětem. Jde o sportovní 
projekt na podporu onkologicky nemocných dětí 
konaný  7. 6. 2023 také v Týnci nad Sázavou. 
Je vyhlášeno výběrové řízení na pozici energetik – 
přihlášky se podávají do 12. 1. 2023.
Proběhlo setkání s veřejností na téma Připravo-
vané projekty. Prezentována byla přístavba školy, 
nová knihovna a obnova lesíku Brdce.
Realizace projektů:
•  Příprava na stavbu vodovodu a kanalizace v Kru-

sičanech, Peceradech a Kostelci je dokončena. 
Jsou vydána potřebná povolení a máme podány 
žádosti o dotace na realizaci staveb. Podle výše 
dotací zastupitelstvo rozhodne o realizaci akcí.

•  Předání staveniště na rekonstrukci Čistírny Tý-
nec se komplikuje. Firma požadovala navýšení 
ceny mimo možnosti města. Předpokládáme 
ukončení smluvního vztahu a vyhlášení nového 
výběrového řízení. Zahájení stavby tak proběh-
ne po novém výběrovém řízení, předpoklad je  
v 1. pololetí 2023.

•  V kulturním domě byla dokončena výměna 12 
oken v přízemí, byla dokončena první etapa 
protipožárních úprav objektu: byla instalována 
opona a závěsy v protipožární úpravě, jevištní 
koberec s nízkou hořlavostí, byly zazděny ot-
vory ve stěně do bývalých technických kabin, 
jsou nainstalovány požární dveře s protikouřo-
vou úpravou na sál, je dokončena rekonstrukce 
foyer v úpravě pro vyšší požární odolnost a také 
ke zvýšení bezpečnosti (nouzové únikové cesty) 
a zvýšení komfortu návštěvníků. Byla zahájena 
instalace elektrické požární signalizace a nou-
zového zvukového zařízení. Druhá etapa úprav 
bude zahrnovat úpravy stropu společenského 
sálu s instalací odtahu kouře a tepla a náhrada 
hořlavých povrchů – obložení balkonu a podla-
ha balkonu a také výměnu dveří za protipožární 
z balkonu do chodby, kde je úniková cesta. Je 
připraveno vybudování únikových schodišť - 
probíhá statické posouzení a finalizace provádě-
cí dokumentace.

•  Před dokončením je projekt nové knihovny (ve-
stavba do bývalého kina), bude následovat sta-
vební řízení. Žádost o dotaci na realizaci stavby 
bude podána v roce 2023 do Národního plánu 
obnovy na Ministerstvo kultury.

Informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:

•  Smlouva se Zdeňkou Klenorovou na pořízení 
změny č. 5 územního plánu Týnec nad Sázavou 
za cenu 135 000 Kč. 

•  Dodatek č. 32 k pojistné smlouvě s pojišťovnou 
Kooperativa, Vienna Insurance Group. Dodatek 
aktualizuje seznam nemovitostí (doplněn do-
mek v Chrástu vesnici), bylo doplněno pojištění 
elektroniky a upraven limit na riziko vichřice. 
Celková platba za pojistku je 458 034 Kč.

•  Smlouva o poskytování služeb s Technickými 
službami Týnec s.r.o – rozpočet na rok 2023 
v celkové výši 22 527 429,59 Kč s DPH.

•  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na Rekonstrukci 
výdejen a zázemí v MŠ Týnec nad Sázavou se 
společností SYPOS-STAVBY, s.r.o. Dodatek 
řeší změny dle změnového listu č. 1 (změna 
povrchu podlahy ve výdejnách, typu WC, typu 
dřezů/umyvadla, nerealizace výměny dveří). 
Změny nemají vliv na cenu díla.

•  Smlouva se společností O.K.-Soft Sokolov s.r.o. 
na poskytování softwaru pro správu obecních 
bytů, měsíční platba je 660 Kč + DPH.

•  Dodatek k Rámcové kupní smlouvě o dodáv-
kách zboží a služeb prostřednictvím čerpacích 
stanic se společností Čepro a.s. Dodatek mění 
výši slevy z 0,35 Kč na 0,50 Kč za 1 litr PHM.

•  Dílčí smlouva na zpracování a podání žádos-
tí o podporu se společností Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba. Je uzavřena Rámcová smlou-
va, součástí které je dílčí smlouva na zpracování 
a podání žádostí o dotace do vhodného dotač-
ního programu na stavby: Intenzifikace ČOV 
Týnec nad Sázavou, Vodovod Pecerady – Zbo-
řený Kostelec, Vodovod a kanalizace Krusičany. 
Cena za poskytnutí plnění je ve výši 36 500 Kč 
bez DPH.

•  Dodatek ke smlouvě o provádění veřejnosprávní 
kontroly s Auditorskou kanceláří Ing. Zdeňka 
Cahlíková. Dodatek doplňuje kontrolu v Kul-
turním centru Týnec, příspěvková organizace 
a mění ceny kontroly v kontrolovaných příspěv-
kových organizacích (ZŠ, MŠ, ŠJ). Celková roč-
ní cena za kontrolu je 85 600 Kč.

•  Smlouvy na dodávku elektřiny a plynu se spo-
lečností ČEZ ESCO, ceník produktové řady 
na dobu neurčitou (SPOT). 

Byly poskytnuty dary a dotace:
•  Českému svazu chovatelů na chovatelskou vý-

stavu dar ve výši 10 000 Kč
•  Cesta integrace, o.p.s. na poskytování dluhového 

poradenství dar ve výši 10 000 Kč
•  trenérům TK Týnec na podporu spolkové čin-

nosti dar ve výši 10 000 Kč 
•  QR Ticket s.r.o. na výroční koncert týnecké 

hudební skupiny T. N. S. k 30 letům od jejího 
založení (Rock Advent, 10. 12. 2022) dar ve výši 
15 000 Kč.

•  Posázaví, o.p.s. na akci Čistá řeka Sázava 2023 
dar ve výši 6 000 Kč.

Rada schválila rozpočtové opatření - drobné 
úpravy rozpočtu města
Do školské rady byli jmenováni zástupci města: 
Jana Chroustová, Dagmar Kudrnová a Mgr. Petr 
Znamenáček. 

Byl vyhlášen Plán zimní údržby 2022/2023. 
Údržba probíhá v obdobném rozsahu jako v mi-
nulých letech.
Proběhly pravidelné schůzky rady s řediteli pří-
spěvkových organizací - škola, školka, jídelna, 
kulturní centrum. Řešilo se především financo-
vání (rozpočet na stávající i budoucí rok), výhled 
oprav a údržby a provozní záležitosti.
Byly vyhlášeny termíny jednání rady a zastupitel-
stva v roce 2023.
Informace ze zastupitelstva
12. prosince proběhlo jednání zastupitelstva 
města Týnec nad Sázavou.  
Zastupitelstvo mimo jiné schválilo 10. rozpočto-
vé opatření pro rok 2022. Šlo o úpravu rozpočtu 
města, navyšoval se provozní příspěvek pro Kul-
turní centrum Týnec. 
Byl schválen rozpočet města na rok 2023. Více 
o rozpočtu najdete v samostatném článku.
Zastupitelstvo schválilo nájemné za vodohos-
podářskou infrastrukturu na rok 2023 ve výši 
1 690 000 Kč za vodovod, 3 780 000 Kč za ka-
nalizaci. To je jedna ze vstupních položek pro 
stanovení ceny pro spotřebitele. Další významné 
položky jsou nákup vody ze Želivky, ceny ener-
gií, ceny za laboratorní služby, dodávky chemi-
kálií a poplatky za likvidaci odpadů. Z nákla-
dových položek byla provedena kalkulace ceny 
vodného a stočného, která bude od 1. 1. 2023 
ve výši 139,18 Kč/m3. Tvorba ceny je regulávana 
zákonem a oprávněnost nákladů kontrolována 
ministerstvem. Správná cenotvorba je také zá-
sadní pro zajištění funkčnosti infrastruktury, do-
dávky pitné vody a čištění vody odpadní.
Zastupitelstvo projednalo Akční plán Strategic-
kého rozvoje města na rok 2023 a zásobník pro-
jektů. Jedná se o každoroční aktualizaci seznamu 
prioritních akcí ve městě. Doplňují se výstupy 
z nových strategií, požadavky úřadu i veřejnosti. 
Projekty v Akčním plánu mají vazbu na rozpočet 
města.
Byla schválena Obecně závazná vyhláška o regu-
laci hlučných činností a nočním klidu. Ta mění 
a nahrazuje stávající vyhlášku. Ve vyhlášce jsou 
stanoveny výjimky pro noční klid při pořádání 
tradičních kulturních akcí. V platnosti zůstává 
i nedělní zákaz hlučných prací.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací pro 
Pečovatelskou službu okresu Benešov (pečo-
vatelské služby), RUAH o.p.s. (paliativní péče 
a realizace projektu Obce blíž lidem), Posá-
zaví o.p.s. (činnost společnosti) v celkové výši 
1 390 000 Kč. Pro podporu sportovních aktivit 
a trenérů byl schválen dar pro TJ Jawa Pecerady, 
z.s., Fotbalový klub Týnec nad Sázavou, z.s., Vo-
lejbalový klub Týnec nad Sázavou, z.s. a TJ Tý-
nec nad Sázavou, z.s. v celkové výši 336 000 Kč.
Byly ustanoveny osadní výbory pro Čakovice, 
Chrást nad Sázavou – sídliště, Chrást nad Sá-
zavou – vesnice, Pecerady a Zbořený Kostelec. 
Osadní výbory hájí zájmy místních částí, pra-
videlně se setkávají s vedením města a podílí se 
na pořádání akcí pro veřejnost v místních čás-
tech.                                           
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Rozpočet města na rok 2023
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2023. Rozpočet je sestaven 
jako schodkový. Na vyrovnání schodku jsou použity přebytky minulých 
období ve výši 39 mil. Kč. Důvodem významného schodku jsou napláno-
vané investice a mimořádné dopady ekonomické situace: inflace a růst cen 
některých služeb (především likvidace odpadů), ceny energií – 31. 12. 2022 
skončila fixace cen, nárůst mzdových nákladů – povinné zvýšení mezd dle 
legislativy, nárůst úroků z úvěrů - sazby úroků jsou vázány na PRIBOR. 

Významné akce v rozpočtu města
• intenzifikace čistírny odpadních vod,
• oprava povrchů v ulici Krusičanská,
• oprava balkonů na DPS čp. 525,
• opravy kulturního domu (požární signalizace, dokumentace,
• opravy a obnova prvků na dětských hřištích, 
• hřbitovy – oprava zdí, plotů, společného hrobu, kolumbárium,
• úprava stání na kontejnery – dlažba, oplocení,
• zavádění postupů MA21 – participativní rozpočet, setkání s veřejností,
• rekonstrukce obřadní místnosti na MěÚ (svatební) – realizace stavby,
• rekonstrukce střechy čp. 18 – knihovna,
• změna územního plánu,
•  vodovod a kanalizace v místních částech  

– pokračování v přípravě projektu,
• dokumentace – přístavba školy,
• dokumentace – skautská klubovna,
• dokumentace – smuteční obřadní síň,
• dokumentace – obřadní síň na hřbitově,
• měření rychlosti vozidel,
• nový software – portál občana, ekonomická agenda města,
• výměna serveru HW + SW,
•  zavádění chytrých technologií nejen v oblasti hospodaření s energiemi - 

nákup chytrých vodoměrů,
a mnoho dalších drobností.

stručný přehled upraveného rozpočtu:

O průběhu jednotlivých akcí financovaných z rozpočtu města Vás bu-
dou Týnecké listy průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpočtu mů-
žete sledovat na internetových stránkách města v Rozklikávacím rozpočtu 
a vývoj rozpočtu je zobrazen v aplikaci MONITOR na portálu Minister-
stva financí.

Martin Kadrnožka, starosta města

struktura výdajů

Příjmy Výdaje

povinné výdaje  
nezbytné

1. Daňové příjmy 5. Běžné výdaje

povinné výdaje  
plánované

2. Nedaňové běžné příjmy 6. Kapitálové výdaje

investice, opravy, 
splátky

3. Kapitálové příjmy

4. Běžné přijaté dotace

28%

13%

59%

1. daňové příjmy 113 457 300

2. nedaňové běžné příjmy 22 567 600

3. kapitálové příjmy 4 124 900

4. Běžné přijaté dotace 9 233 400
Příjmy celkem 149 383 200

5. Běžné výdaje 151 700 200

6. kapitálové výdaje 158 799 000

Výdaje celkem 310 499 200

Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-) -161 116 000

8. financování 161 116 000

saldo 0 

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

76%

15%

51%

49%

3%
6%
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Během letních 
měsíců se zástupci 
Univerzitního centra 
energeticky efektiv-
ních budov ČVUT 
(UCEEB) sešli se 
starosty Pilníko-
va, Sázavy, Jílového 

u Prahy, Mikolajic, Velkého Oseka či Mníšku 
pod Brdy, aby společně s nimi posoudili nasta-
vení energetiky obce především v souvislosti 
s nynější situací na trhu s energiemi. V po-
lovině září tohoto roku proběhlo podobné 
setkání i v Týnci nad Sázavou, kde žije téměř 
6 000 obyvatel, městě s velkou průmyslovou 
tradicí, působí zde Jawa a slévárna METAZ. 
Město zná také každý vodák, prázdninové 
víkendy tu jsou opravdu rušné. Dominantu 
města tvoří věž románského hradu. 

Radnice má ve svém majetku školu, škol-
ku, kulturní dům a řadu bytových jednotek. 
Do těchto objektů, ale i do řady dalších do-
dává teplo a teplou vodu místní soukromá 
teplárna, s instalovaným tepelným výkonem 
25 MW, kde město má jen symbolický podíl. 

Je vybavena dvěma kogeneračními plynovými 
jednotkami o celkovém instalovaném výko-
nu 4.8 Mwel, které dodávají odpadní teplo 
do CZT.  Roční prodej na celkem 74 odběr-
ních míst činí 33 TJ tepla.  

V těchto situacích města obvykle řeší, zda 
mají budovat fotovoltaické elektrárny, tepelná 
čerpadla, hledat úspory ve vytápění či spo-
třebě teplé vody. Tyto kroky ovšem povedou 
ke snížení odběru tepla a teplé vody, takže 
teplárna pak rozpouští svoje režijní nákla-
dy do menšího odběru, což znamená nárůst 
cen. Pokud město není podílníkem teplárny 
či vlastníkem rozvodné sítě, jeho vyjednáva-
cí pozice je často slabá a občané nemají velký 
manévrovací prostor. 

V Týnci je však spolupráce s teplárnou dob-
rá. Na jednání za účasti zastupitelů i vedení 
teplárny se mluvilo o trendech v energetice, 
ale klíčová byla praktická stránka věci. Vedení 
teplárny ujistilo starostu, že plyn mají nakou-
pen za velmi výhodné ceny, a tudíž v této top-
né sezoně nechystají žádné velké zdražení do-
dávek tepla. Nebrání se dílčím fotovoltaickým 
elektrárnám a dalším opatřením na úsporu 

energie, jejich největšími odběrateli jsou Lidl 
a slévárna METAZ. Klíčové bude, aby plyn 
vůbec byl. „Musím říci, že nám tato situace vy-
hovuje. V současné době si neumím představit, 
že bychom se měli starat o technologie. Nemáme 
na to ani kapacity, ani odbornost,“ vysvětluje 
staronový starosta Týnce Martin Kadrnožka. 

Týnec nad Sázavou je jen jedním z 15 měst 
zapojených do Sítě energetické účinnosti, 
která byla založena na konci minulého roku 
s cílem vytvořit platformu pro výměnu zku-
šeností. Zatím proběhla dvě setkání starostů, 
na kterých se mohli podělit se svými poznatky 
a dozvědět se více o energetickém manage-
mentu, o fungování trhu s energiemi a také, 
jak si v této oblasti vedou jejich kolegové 
v bavorských městech a vesnicích (projek-
tu Přeshraniční výměna zkušeností v oblasti 
zvyšování energetické účinnosti). Na říjen 
je naplánována návštěva města Schwandorf 
včetně prohlídky unikátního zařízení pro 
energetické využití odpadu (ZEVO). Více 
o projektu zde https://energy-efficiency-ne-
twork.cz/ 

Petr Znamenáček

V červenci letošního roku jsme podali žá-
dost o dotaci na pořízení nového dopravního 
automobilu pro hasiče z Pecerad. Dle zve-
řejněných výsledků je nám přislíbena dotace 
ve výši 450 000 Kč. Konečný výsledek o při-
dělení dotace budeme znát po schválení stát-
ního rozpočtu pro rok 2023.

Současný dopravní automobil byl vyroben 
před 22 lety, proto si hasiči zaslouží nový 
ke zvýšení akceschopnosti. Záběr působení 
peceradských hasičů je velmi široký. Kromě 
výjezdů k požárům a dalším mimořádným 
událostem se v době pandemie COVID-19 
aktivně účastnili i vykládky a expedice zdra-

votnického materiálu pro školy a nemocnici 
v Benešově. 

Věra Velková, projektové řízení

Komplexní revitalizací by mohlo projít veřejné prostranství na ulici 
Okružní, tzv. Rondel. Součástí bude obnova veřejné zeleně (stromy, 
keře, trávník, popínavky), rozšíření a obměna mobiliáře (lavičky, od-

padkové koše) včetně výstavby dvou pergol a zídek určených k sezení. 
Uprostřed bude vybudováno dětské hřiště pro malé i větší děti, budou 
rozšířena parkovací místa, obnovou projde místní komunikace a chod-
níky, nový kabát dostanou i kontejnerová stání u paneláků. Důvodem 
revitalizace je kompletní obnova veřejného prostranství určeného pro 
občany a návštěvníky, rozšíření veřejné zeleně pro zlepšení klimatu 
ve městě, zadržování dešťové vody přímo v místě (polopropustné po-
vrchy, průlehy) a obnova povrchů komunikace a chodníků.

V roce 2023 začneme pracovat na projektové dokumentaci, kterou 
budeme veřejně projednávat s obyvateli.

Budeme usilovat o získání dotace z Integrovaného 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

síť energetické účinnosti pomáhá vytyčit směr 15 městům

dopravní automobil pro hasiče z Pecerad

Revitalizace Rondelu

Projekty

Ministerstvo vnitra vyhlásilo v polovině září 
2022 neinvestiční účelovou dotaci na výdaje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů. Oblast 
podpory dotace byla na odbornou přípravu 
(kurzy, školení) a na výdaje za uskutečněný zá-
sah jednotky mimo územní obvod zřizovatele 
sboru. 

SDH Týnec nad Sázavou v průběhu srp-

na 2021 – srpna 2022 měl dva zásahy mimo 
územní obvod a čtyři členové sboru absolvova-
li kurz Obsluhy motorových pil.  Celková výše 
poskytnuté dotace je 13 800 Kč. 

SDH Týnec nad Sázavou – Pecerady měl osm 
výjezdů mimo obvod zřizovatele, šest členů se 
zúčastnilo kurzu Obsluhy motorových pil a tři 
členové kurzu Nositelů dýchací techniky, opět 

bylo rozhodné období od srpna 2021 do srpna 
2022. Výše poskytnuté dotace u peceradských 
dobrovolných hasičů je 29 600 Kč. 

Michaela Veselá, projektové řízení 

dotace na výdaje pro místní hasiče 
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Umění relaxace je skvělým nástrojem pro 
práci se stresem, úzkostí a vztekem. Kromě 
snadného využití nabízejí relaxační techniky 
také téměř okamžitou úlevu. O tom se moh-
lo v říjnu 2022 přesvědčit 20 účastníků kurzu 
Relaxační techniky, který se uskutečnil ve vel-
ké zasedací místnosti Městského úřadu Týnec 
nad Sázavou. Kurz vedla lektorka a koučka 
Alena Zborníková. V průběhu kurzu před-
stavila různá doporučení z oblasti psychohy-

gieny a základní tipy a triky jak zklidnit svou 
mysl.

Například jednou z doporučovaných tech-
nik je hluboké dýchání (známé též jako 
brániční nebo břišní dýchání). Jedná se 
o jednu z nejvíce všestranných a nejsnazších 
relaxačních dovedností. Účastníci si vyzkou-
šeli metodu 4-7-8 (nádech na 4 sekundy, za-
držení dechu na 7 sekund a následný výdech 
po dobu 8 sekund). Tento způsob dýchání 
pomáhá také při usínání. Spánek je totiž jed-
ním z klíčových faktorů, které ovlivní, jak se 
budete cítit. Kvalitní spánek je základ zdraví 
i šťastné mysli.

Úžasnou schopnost ovlivňovat naše emoce 
a tím i náš život má hudba. Umí dodat ener-
gii, ale i uklidnit.

Dalším způsobem mohou být procházky, 
stačí 20 minut denně. Čas strávený v přírodě 
a v zeleni pomáhá snižovat stres a uklidňovat 
vás. Pokud jste měli stresující den, zkuste se 
projít v parku nebo v lese a používat vizuální 

vjemy a zvuky přírody. Zjistíte, že se cítite blíž 
k přírodě, a zároveň méně vystresovaní. Ob-
zvlášť v dnešní uspěchané době, kdy na nás 
stres působí ze všech stran, je velmi důležité 
pečovat o svůj organismus a tělo.

Kurz byl další akcí z cyklu Bezpečné město 
(v rámci projektu Zdravé město Týnec).

Alena Pivoňková, koordinátorka  
Zdravého města a MA21

Relaxační techniky 

V pondělí 21. 11. 2022 se v zasedací místnosti 
městského úřadu konala přednáška pro veřejnost 
s názvem Bezpečnost a kvalita potravin. Před-
nášejícím byl Ing. Jan Pivoňka, PhD., z Ústavu 
konzervace potravin na Vysoké škole chemicko-
-technologické v Praze. Pro týneckou veřejnost 
připravil prezentaci se stručným přehledem 
zajímavosti z oblasti bezpečnosti a kvality po-
travin. Prezentace obsahovala témata, kterým se 
studenti VŠCHT věnují celé semestry.

Úvodní část přednášky byla věnována pojmu 
„kvalita potravin“. Posluchači měli možnost se 
vyjádřit, co si pod „kvalitou“ představují a co je 
pro ně při koupi potravin důležité. Bylo zmíně-
no i GMO (geneticky modifikované organis-
my), éčka, aromata zdraví a jejich vliv na zdraví. 
Zajímavé bylo také zjištění, že člověk spotřebuje 
přes 50 kg cukru ročně. A protože se cukr v těle 
ukládá, je to jedním z důvodů, proč má čím dál 
více lidí problém s obezitou.

V průběhu přednášky zazněly zajímavé dota-
zy, např. zda jsou biopotraviny zdravé, jak budou 
možná vypadat potraviny za dvacet let, jaký je 
rozdíl mezi etylvanilinem, vanilinem a vanilkou, 
anebo proč je dobré houby z pěstíren krátce 
osvítit UV lampou.

Zajímavý byl také pohled do historie z oblas-
ti zpracování potravin, které měly klíčový vliv 
na kvalitu dnešních potravin. Část přednášky 
byla věnována problematice výživové hodnoty. 
Přednášející varoval přítomné před marketin-
govými praktikami, které používají někteří pro-
dejci doplňků stravy, a vysvětlil posluchačům, 
že pro zdravého strávníka je důležitá především 
pestrá výživa s dostatečným podílem ovoce, 
zeleniny, ryb, masa, luštěnin, ale i mléčných 
výrobků. Zvláště upozornil na nutnou balanci 
mezi energetickým příjmem a výdajem, který 
je problematický nejen u dospělé populace, ale 
především u dětí, u kterých nás trápí obezita již 
v raném věku nyní mnohem častěji než dříve. 
Prostor dostala i bezpečnost potravin. Přítomní 

se dozvěděli, jak funguje systém zajištění bez-
pečných potravin celosvětově, v EU a v České 
republice. Pro některé posluchače bylo pře-
kvapením, kolik energie a kolik odborníků se 
této problematice věnuje. Navzdory stále se 
nově objevujícím nebezpečím (například mi-
kroplasty a léčiva ve vodě) je možné potraviny, 
které kupujeme, považovat za velmi bezpečné. 
Jedním z rizik spojených s potravinami může 
být i špatně poskládaná dieta. Správné složení 
diety a konzumace kvalitních potravin mohou 
ovlivnit až z 60 % kvality života, a to především 
v pozdějším věku, přičemž nejcitlivějšími jsou 
malé děti a starší populace.

Zajímavé byly rovněž informace o genetic-
ky modifikovaných potravinách. Na regálech 
obchodů se s nimi v podstatě nesetkáte. V EU 
jsou pěstovány pouze ojediněle, například sója 
pro výrobu krmiv, která je do EU dovážena. 
Ta je z více než dvou třetin geneticky modifi-
kovaná. Podle přednášejícího však není třeba 
se geneticky modifikované produkce obávat. 
Její testování a schvalování je velmi zdlouhavý 
a komplikovaný proces, zahrnující jak hodno-
cení vlivu na zdraví spotřebitelů, tak hodnocení 
vlivu na životní prostředí.

V průběhu semináře byly představeny některé 
nové potraviny, se kterými je možné se setkat 
na trhu v EU. Jde především o nově schválený 
hmyz pro konzumaci lidmi (doposud bylo mož-
né jej využívat pouze jako krmivo pro zvířata). 

Setkat se tak můžeme například s proteinovými 
tyčinkami s hmyzí moukou, cvrčky obalovaný-
mi v čokoládě nebo ochucenými červy. V závěru 
prezentace si mohli posluchači tipnout, která 
potravina obsahuje 16 látek, které jsou použí-
vány do potravin jako přídatné látky, tzv. éčka. 
Nikdo z přítomných se netrefil. Bylo to rajče. 
Vesměs se totiž jednalo o vitamíny a biologicky 
aktivní látky, které jsou přirozeně v potravinách 
přítomné, avšak pokud se do nich přidají, již 
jsou na obale označeny jako látky přídatné.

Děkujeme Janu Pivoňkovi za velmi zajímavou 
přednášku, ze které jsme si odnesli především 
skutečnost, že velký vliv na naše zdraví má to, 
co jíme. My sami jsme odpovědní. Klíčové je 
jíst střídmě, ale pestře a vyvarovat se potravin, 
které jsou zdrojem prázdných kalorií, jako jsou 
například cukrovinky a slazené nápoje. Přestože 
jsme slyšeli o mnohých nebezpečích souvisejí-
cích s průmyslovou výrobou potravin, byli jsme 
ubezpečeni, že zajištění bezpečnosti potravin je 
v ČR věnována skutečně významná péče.

Toto byla poslední přednáška z letošního cyklu 
Bezpečné město v rámci projektu Zdravé město 
Týnec. Příští rok se můžete také těšit na další 
přednášky z různých oblastí - viz článek Cyklus 
Bezpečné město pokračuje. Pro další informace 
sledujte web města Týnec nad Sázavou, FB Tý-
necké vlnění či týnecký Mobilní rozhlas.

Alena Pivoňková, koordinátorka projektu  
Zdravé město a MA21

Bezpečnost a kvalita potravin
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Město Týnec nad Sázavou získalo finanční prostředky ze státního roz-
počtu Ministerstva vnitra na výdaje realizované v rámci projektu „Výuka 
českého jazyka pro dospělé cizince z Ukrajiny v Týnci nad Sázavou“. Pro-
jekt je realizován od června 2022 do prosince 2022. Zahrnuje výuku čes-
kého jazyka, pořízení kancelářských pomůcek a papíru. Velké díky patří 
lektorkám, které se 2x týdně věnovaly ukrajinským uprchlíkům a naučily je 
základům českého jazyka. Výsledkem je krásně napsaný článek o Vánocích 
na Ukrajině od studentky Marianny. 

Pozn. Redakce: - jazykově neupraveno, autentická práce
Ja se jmenuji Marianna Boruch. Jsem z Ivano – Frankivska. Mám dvě 

dcery Olu a Aňu, před válkou jsem utekla druhý den války za manželem, 
který v ČR už předtím pracoval, bydlíme u paní Barbory v Bukovanech 
a od září pracuji jako asistentka v MŠ Chrást nad Sázavou. Potkala jsem 
zde velmi milé lidi. Chci jim za vše upřímně poděkovat. 

Vánoce začínáme slavit úklidem domů. Poté začneme připravovat svatou 
večeři, která se skládá z 12 postních jídel. Štědrý den se na Ukrajině sla-
ví 6. ledna. Na stole by neměla chybět Kutia, chutný dezert připravovaný 
z pšenice, máku, kandovaného ovoce, medu a ořechů. Na stole musí být 
celkem dvanáct bezmasých jídel, která symbolizují počet apoštolů. Jsou to 
ryby, varenyky, plněná kapusta, brambory s olejem a drceným česnekem, 
kompot, hrášek nebo fazole s olejem, koláče s mákem a další. Večeřet začí-
name, když na nebi vychází první hvězda, která oznamuje narození Ježíše 
Krista. 

Ještě před večeří musíme jít na hřbitov a zapálit svíčky na hrobech ze-
mřelých. Poté můžete nakrmit dobytek a posadit se ke stolu. Na stůl pod 
ubrus dáme trochu sena, peněz a česneku. 

Na západní Ukrajině je jeden ze symbolů Vánoc Diduch. Jedná se o sva-
zek pšenice, či žita zformovaného do zvláštního tvaru, se čtyřma nohama 
a s mnoha dalšími malými svazky. Symbolizuje prosperitu do nového roku. 

Neméně důležitým rituálem, který dodnes provádíme, je rozsvícení svíč-
ky u stolu, které je považováno za symbol života. Ani po večeři se svíčka 
nesmí zhasnout. Často se umisťuje do bochníku nebo do sklenice s obilím. 

Když je vše připraveno k večeři pán domu odchází z domu na dvůr 
s chlebem v ruce, jde do stodoly a sbírá seno, pak se vrací do domu a říká: 
„Kristus se narodil!“ Celá rodina odpovídá: „Chvalte ho!“ Na stůl dává 
chleba a pod stůl seno. 

Večeři začínáme i končíme modlitbou. Kdysi dávno se Huculové modlili 
a prosili Boha za duše neznámých, kteří se utopili, byli zabiti či popraveni, 
jsou pekle nebo si na ně nikdo nepamatuje. Jde o to, aby je Bůh nechal 
odejít na svatou večeři k lidem. V modlitbě věřící také žádají Boha, aby 
dobytek byl co nejvíc v pořádku. V modlitbě je také děkováno za to, že 
jsme se v klidu a v dobrém stavu dočkali svátků a je vyslovována prosba, 
abychom se dožili těch dalších. Velmi důležité v tento den je držet půst 
a nehádat se, protože je to den harmonie. 

Během večeře musíme vyzkoušet všechna jídla. Na stůl jsme take položili 
prázdný talíř a lzíci pro duše zesnulých rodičů. Z každého pokrmu dáme 
lzíci na prázdný talíř. Toto krmivo se dává skotu ke konzumaci ráno. Po ve-
čeři všichni koledují. 

Další den, 7. ledna, začíná oslava Vanoc podle starého styl. V tento den 
stejně jako za dávných dob, navštěvují Ukrajinci své příbuzné a přátelé 
chodí s betlémy a zpívají vánoční koledy. Ukrajinská koleda „Ščedryk“, 
kterou napsal Mykola Leontovyč, je známá po celém světě a dočkala se 
i anglické verze pod názvem „Carol of Bells.“ Lze ji slyšet například ve fil-
mech „Sám doma“ nebo „Harry Potter.“ 

Vanoce slavíme tři dny. Všechny tři dny chodíme do kostela. Děti chodí 

koledovat dům od domu a vybírají peníze. Večer se scházejí bratři, sest-
ry a mladí lidé, aby koledovali a vybírali peníze na kostel. Ve většině částí 
Ukrajiny lidé o Štědrém večeru tvoří tzv. vertep (betlém). Zde jsou vyob-
razovány situace z Bible týkající se Ježíšova narození (malý Ježíš v jeslích, 
Marie, cizinci dávajíc mu dary a Betlémská hvezda na obloze). Betlémy 
jsou stavěny na veřejně přístupných místech. Obvykle před nebo v koste-
lech. Mladí lidé se převlékají v divadelním představení v beltléme. Chodí 
od domu k domu a vybírají peníze. A tak tři dny. 

13. ledna máme svátek Melanka. A 14. ledna je svátek Vasila Blaženého. 
V těchto dnech se mladí lidé oblékají na divadelní představení Melancho. 
Také sbírají peníze. A malí chlapci chodí osít dům pšenicí za peníze. 

18. ledna máme druhý svatý večer. V tento den se musíme postit a ne se 
hádat. Kutya je také hlavním jídlem. Připravujeme opět libové pokrmy. 
Ráno jdeme do kostela nabrat svěcenou vodu. Klademe věnec na bránu 
jako kouzlo. Pod věncem by měl byt kříž z chrpy a ovsa. Pijeme svěce-
nou vodu a kropíme s ní dům a dvůr. Usedáme k večeři, když vidíme první 
hvězdu na obloze. Na stole ne musí být 12 jídel a pod stolem seno. Seno 
pod ubrusem má stát od prvního svatého večera do druhého. Musi také 
být svíčka na stole. Svatou večeři také začínáme a končíme modlitbou. 
V tento den je také důležité navštívit hroby zesnulých příbuzných. Po ve-
čeři jdou děti být štědre na peníze. 

19. ledna slavíme Zjevení Páně (Vodochrešta nebo Jodran). Ráno hlado-
ví jdeme do kostela a přinášíme domu svěcenou vodu. Zdravíme se slovy: 
„Kristus byl pokřtěn v řece Jordán!“ Když přijdeme z kostela, napijeme se 
svěcené vody a posadíme se k jídlu. V tento den není žádný půst. Toho 
nebo příštího dne přichází kněz, aby posvětil dům svěcenou vodou. Bere 
za to peníze. 

Můžete koledovat a štědře rozdávat od 6. ledna do 15. února. 
Michaela Veselá, projektové řízení

Jak se slaví Vánoce na ukrajině

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:

SOCIÁLNÍ  
PORADNA

V TÝNCI NAD SÁZAVOU
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V roce 2022 město podalo celkem 22 pro-
jektů, z nichž je již 13 zrealizovaných. V re-
alizaci zůstávají 2 projekty, 6 projektů čeká 
na schválení a na 1 projekt město dotaci ne-
obdrželo z důvodu nedostačující finanční alo-
kace daného dotačního titulu. 

Mezi významné akce roku 2022 bychom 
vyzdvihli obnovu 6 místních komunikací 
ve starém Týnci, rekonstrukci školní kuchyně 
a 2 výdejen v mateřské škole, sociálních za-
řízení a tělocvičny v budově ZŠ Benešovská. 
Dokončili jsme Adaptační strategii, která ob-
sahuje ve 35 lokalitách konkrétní opatření pro 

zadržování dešťové vody v krajině. 
Vysoutěžili jsme zhotovitele na intenzifikaci 

ČOV Týnec nad Sázavou, na výstavbu vodo-
vodu a kanalizace v Krusičanech a vodovodu 
v Peceradech a Zbořeném Kostelci. Jedná se 
o finančně velice náročné akce (v součtu více 
jak 300 mil. Kč), které bez dotace nemůžeme 
realizovat. Máme podané žádosti o dotace, 
stanovisko poskytovatele dotace bychom měli 
obdržet na začátku roku 2023. 

V roce 2023 se mj. chystá obnova místní 
komunikace Krusičanská a pořízení nového 
dopravního automobilu pro JPO Týnec nad 

Sázavou-Pecerady. Budeme podávat opako-
vanou žádost na výstavbu chodníku do Zbo-
řeného Kostelce. Čekáme na vypsání dotač-
ního titulu na obnovu místních komunikací 
na „Faráku“ (ulice Farská, Brodecká a Pod 
Školou) a na vestavbu knihovny do Kultur-
ního centra Týnec. Pro Náboženskou obec 
Církve československé husitské v Týnci nad 
Sázavou jsme administrovali žádost o dotaci 
na rekonstrukci střechy rotundy a věže. Re-
konstrukce bude probíhat v příštím roce. 

Věra Velková, projektové řízení

dotační rekapitulace za rok 2022 a výhled na rok 2023

Projekt dotační titul / fond celkové náklady Výše dotace stav, realizace

Obnova místní komunikace Krusičanská Ministerstvo pro místní rozvoj 5 700 652,22 Kč 3 821 156,00 Kč schváleno, v realizaci
Dopravní automobil pro JPO Týnec  Ministerstvo vnitra 
nad Sázavou - Pecerady - Hasičský záchranný sbor 1 000 000,00 Kč 450 000,00 Kč schváleno, realizace v roce 2023
Výuka českého jazyka pro dospělé  
cizince z Ukrajiny v Týnci nad Sázavou Ministerstvo vnitra 166 400,00 Kč 158 080,00 Kč schváleno, profinancováno
Modernizace Mateřské školy  Státní zemědělský 
Týnec nad Sázavou a intervenční fond 974 899,00 Kč 779 919,00 Kč schváleno, profinancováno
PP vodovod Pecerady a Zbořený  Ministerstvo 
Kostelec životního prostředí  3 048 000,00 Kč  2 743 000,00 Kč schváleno, profinancováno
Adaptační strategie přizpůsobení se  Státní fond životního prostředí 
změnám klimatu města Týnce n/S.  - Norské fondy 663 080,00 Kč 596 772,00 Kč schváleno, profinancováno
PP vodovod a kanalizace Krusičany  Ministerstvo 
a intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou životního prostředí 3 940 970,00 Kč 2 931 300,00 Kč schváleno, profinancováno
Obnova místních komunikací  
ve „starém“ Týnci nad Sázavou Ministerstvo pro místní rozvoj 13 145 703,36 Kč 6 712 758,00 Kč schváleno, profinancováno
Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny  
ZŠ Týnec nad Sázavou Ministerstvo pro místní rozvoj 1 129 869,26 Kč 560 315,00 Kč schváleno, profinancováno
PD na opatření odvodu vody  Fond podpory včasné 
lokality Hlinka - 1. etapa přípravy Středočeský kraj 479 160,00 Kč 173 030,00 Kč schváleno, profinancováno
Revitalizace areálu Mateřské školy  Státní zemědělský 
Týnec  nad Sázavou  a intervenční fond 2 088 943,00 Kč 1 558 352,00 Kč schváleno, profinancováno
Revitalizace areálu Základní školy  Státní zemědělský 
Týnec  nad Sázavou  a intervenční fond 1 792 225,00 Kč 1 374 220,00 Kč schváleno, profinancováno
Adaptační skupina Týnec nad Sázavou Ministerstvo školství,  
 mládeže a tělovýchovy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč schváleno, profinancováno

Projektový záměr - Rekonstrukce lávky  Integrované územní 
přes Sázavu u Jawy investice Praha 51 385 491,67 Kč 13 677 667,92 Kč čekáme na schválení
Projektový záměr - Revitalizace veřejného  Integrované územní 
prostranství „Rondel“ v Týnci nad Sázavou investice Praha 45 000 000,00 Kč 38 250 000,00 Kč čekáme na schválení
Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou  Státní fond životního prostředí  
 - Operační program živ. prostředí 117 149 981,58 Kč 24 991 735,51 Kč čekáme na schválení
Kanalizace Krusičany  Státní fond životního prostředí  
 - Operační program živ. prostředí 42 957 937,69 Kč 30 070 556,39 Kč čekáme na schválení
Vodovod Krusičany Státní fond životního prostředí  
 - Operační program živ. prostředí 38 491 490,36 Kč 26 944 043,25 Kč čekáme na schválení
Vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec Státní fond životního prostředí  
 - Operační program živ. prostředí 106 276 534,76 Kč 74 393 574,34 Kč čekáme na schválení
Celkem   435 494 737,90 Kč   230 289 879,41 Kč 
Zbořený Kostelec - chodník podél  Státní fond   neschváleno, nedostatek 
silnice III/1068 dopravní infrastruktury 14 213 778,56 Kč 6 024 345,05 Kč finančních prostředků fondu

Město Týnec nad Sázavou - Odborná  
příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH  Ministerstvo vnitra 
Týnec nad Sázavou  - Hasičský záchranný sbor 13 800,00 Kč 13 800,00 Kč schváleno, profinancováno
Město Týnec nad Sázavou - Odborná  
příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH Ministerstvo vnitra 
 Týnec nad Sázavou - Pecerady  - Hasičský záchranný sbor 29 600,00 Kč 29 600,00 Kč schváleno, profinancováno

POdAné žádOsTI O dOTAce nA PROJekTy MěsTA Týnec nAd sázAVOu

dotační rekapitulace za rok 2022
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Ve středu 30. 11. 2022 se v Kulturním cent-
ru Týnec uskutečnilo veřejné setkání s občany, 
jehož cílem bylo představit tři velké investiční 
projekty (záměry), které město Týnec nad Sáza-
vou plánuje uskutečnit.

Prvním investičním záměrem byla přístavba 
základní školy. Jednalo se o tzv. generel (plán 
rozvoje), který má za cíl seznámit občany s plá-

nem, jenž nastíní vývoj základní školy 
na dalších 10 – 15 let. Generel se opí-
rá o demografický vývoj obyvatelstva, 
ve kterém je popsán mimo jiné i nárůst 
počtu žáků o 14 % každých 5 let, což 
vytváří potřebu 3-4 kmenových učeben 
každých 5 let. Přístavba rozšiřuje kapa-
citu na 846 žáků (ze současných 675 
žáků). Jde o navýšení na 36 kmenových 
učeben (nyní máme 28, z kterých jsou 
3 umístěny ve specializovaných učeb-
nách). Studii prezentoval městský ar-
chitekt Ing. Jan Vaněček.

Druhou investici představil ředitel Kulturní-
ho centra Týnec (KCT) Václav Pošmurný. Byla 
představena architektonická studie nové ve-
stavěné knihovny v prostorách KCT. „Pro tuto 
stavbu již máme projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení, nyní čekáme na dotační titul 
a v roce 2025 by byla stavba dokončena,“ řekl 
ředitel KCT. Studie ukazuje využití vnitřních 

prostor knihovny, včetně jejího propoje-
ní se zahradou. Bude zde i multifunkční 
prostor využitelný k přednáškám nebo 
jako herna (umožní i dočasné přesta-
vění na šatní prostor). K fyzickému na-
hlédnutí je studie k dispozici v městské 
knihovně nebo v kanceláři místostaros-
ty.

Poslední prezentovanou investicí byla 
Revitalizace lesíku Brdce (Karkulčin 
háj). Návrh revitalizace přednesl au-
tor projektu Mgr. Vladimír Ledvina. 
Zmínil, že necelé 2 hektary souvislé 
zeleně tvoří v zastavěném území města 

významnou plochu s velkou hodnotou. V rámci 
revitalizace se plánuje odstranění asi 8 stromů 
ve špatném stavu nebo shluků akátových náletů. 
Hlavní stezka bude vylepšená, mlatová, kořeny 
se překryjí. Došlo by k dosazení listnatých „do-
mácích“ stromů, ale počítá se i se stromy ovoc-
nými. Ke garážím by se vysadily keřové ostrův-
ky. Ke stávajícím herním a cvičebním prvkům 
v lesíku přibydou další v podobě dětského hřiště 
s jednoduchou „opičí“ dráhou, květnatá louka či 
informační interaktivní cedule. Plánuje se také 
doplnění laviček. Ze setkání vzešel podnět k od-
vodnění v části u garáží, který bude autorem za-
pracován.

Alena Pivoňková, koordinátorka  
Zdravého města a MA21

Investice v Týnci

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se konalo v Základní 
škole Týnec nad Sázavou „ŠKOLNÍ FÓRUM“. 
Zástupci 5. - 9. tříd zde diskutovali, jak vylepšit 
prostředí či vybavení školy a okolí a také mož-
nosti zlepšení ve městě. Následovalo hlasování 
žáků. K deseti odhlasovaným návrhům týkají-
cích se města se vyjádřil starosta města a k dese-
ti návrhům za školu se vyjádřila ředitelka školy. 

Následovala celoškolní hlasovací anketa, opět 
rozdělená na dvě části – pro město a pro školu: 

1. Za nápady pro město se umístila v hlaso-
vání na prvním místě akce: „Vybudovat vnitřní 
posilovnu“, na druhém místě „Vylepšit skate-
park“. Tyto prioritní návrhy budou postupně 
připraveny k realizaci.

Pro vnitřní posilovnu bude město v příštím 
období hledat prostor a způsob financování. 

V úvahu připadá i rozšíření sportovního zázemí 
na ZŠ Komenského. Co se týká skateparku, tak 
tam již technické přípravy dokumentace na roz-
šíření areálu započaly.

Další v pořadí se umístily postupně tyto nápa-
dy: zřídit dětské komunitní centrum, více zeleně 
ve městě, větší propagace sportovních klubů, re-
konstrukce ZUŠ, renovace hřiště u nové ZŠ + 
vybudování workoutového hřiště, renovace par-
kovací plochy u Bisportu, více parkovacích míst 
a na posledním místě byl nápad u knihobudek 
nahradit sklo plastem. Tyto návrhy bude město 
postupně zpracovávat, kromě parkovací plochy 
u Bisportu, která bohužel není v majetku města 
a nelze o ní tedy rozhodovat.
2.  U nápadů pro školu se umístilo na prvním 

místě „Více výletů s přespáním“, na druhém 
místě „Bariéry mezi pisoáry na chlapeckých 
WC“. U akce „Více výletů s přespáním“ bude 
velice záležet na organizačních možnostech 
školy. Prioritní návrh bariér bude připraven 
k realizaci.

Jako další v hlasovacím žebříčku se umístilo 
více technických zápisků (na 2. stupni), zlepšení 
kvality rozhlasu (na 1. a 2. stupni), zrušení zá-
kazu mobilů na škole, klidová 
zóna na 2. st. a na staré škole, 
možnost návštěv na opačném 
stupni v nové škole, vylepšení 
venkovního areálu školy, fixy 

do každé třídy, na posledním místě pak častější 
doplňování toaletního papíru. I těmito návrhy 
se bude škola postupně zabývat. U některých 
nápadů bude umožnění a realizace snazší - více 
technických zápisků (na 2. stupni), kvalita roz-
hlasu, častější doplňování toaletního papíru. 
Některé nápady však naráží na daná pravidla 
školy (zrušení zákazu mobilů na škole). 

Návrhy klidové zóny a další vylepšování ven-
kovního areálu připraví škola ve spolupráci 
s městem. 

Alena Pivoňková, koordinátorka  
Zdravého města a MA21

Jak dopadlo školní fórum 2022?

Iceland
Liechtenstein
Norway grants
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TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁPADY

f tyneckevlneni      www.mestotynec.cz

MÁTE NÁPAD?  
VAŠE NÁVRHY  

PROJEKTŮ PODÁVEJTE:

CHCETE ZLEPŠIT MÍSTO, KDE ŽIJEME?

 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 výborný nápad na vylepšení svého 
okolí? Díky Participativnímu rozpočtu máte 
možnost zapojit se do rozvoje našeho města! 

Zdravé Město Týnec nad Sázavou připra-
vuje Participativní rozpočet i pro rok 2023. 
Ze svého rozpočtu plánuje uvolnit opět 
500 000 Kč na Vaše nápady - projekty. Svůj 
návrh projektu můžete podávat od 14. pro-
since 2022 do 31. ledna 2023: 

•  fyzicky na formu-
láři – k dispozici 
bude i na Podatelně 
MěÚ, 

•  elektronicky 
na webu https://
mojeobec.kr-stre-
docesky.cz/portal/
paroz/tynec-nad-
-sazavou
V únoru 2023 bude 

probíhat posuzování 
projektů z hlediska 
realizovatelnosti, ma-
jetkoprávních vzta-
hů a projektových 
nákladů. Schválené 

projekty budou představeny veřejnosti a poté 
v březnu proběhne hlasování, ve kterém ob-
čané vyberou konkrétní projekt k realizaci. 
Jakmile vítězný projekt schválí rada města, 
může se na projektu začít pracovat (pravdě-
podobně od konce dubna 2023). 

Těšíme se na vaše nápady!
Alena Pivoňková, koordinátorka  

Zdravého města a MA21

Začátkem listopadu byl dokončen projekt 
Workoutové hřiště v Podělusích. Hřiště, 
jehož předkladatelem byl pan René Vedra 
z Podělus, bylo jedním ze dvou vítězných 
projektů Participativního rozpočtu 2022. 
Realizován byl ve spolupráci s městem Tý-
nec nad Sázavou. 

Alena Pivoňková, koordinátorka  
Zdravého města a MA21

Participativní rozpočet 2023

Workoutové hřiště 
v Podělusích
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DUŠEVNÍ POHODA
Vás zve na kurz

úterý 24. 1. 2023 
od 17.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Objevování klidu přímo v sobě.  
Zamyšlení se nad otázkami typu: Za čím raději půjdeme, 

budeme-li si moci vybrat? A co když si můžeme vybrat vždy?  
Přednáší lektorka Mgr. Marcela Krejčíková

VSTUP ZDARMA

www.mestotynec.cz        
` tyneckevlneni

 a spokojenost

LEDEN  Duševní pohoda a spokojenost
ÚNOR	 Systém	odpadového	hospodářství	
BŘEZEN	 Školení	řidičů	pro	veřejnost	
DUBEN	 Základy	první	pomoci	pro	seniory	
KVĚTEN Den bez tabáku 
ČERVEN	 	Férová	snídaně	 

–	Lokální	výrobky	a	fair	trade	
ZÁŘÍ	 Den	bez	úrazu	
ŘÍJEN	 	Kyberšikana/závislost	dětí	na	PC,	 

mobilu,	tabletu
LISTOPAD	 Kurz	sebeobrany

Cyklus	Bezpečné	město 

www.mestotynec.cz        
` tyneckevlneni

Na příští rok připravujeme v rámci projektu Zdravé město další cyklus přednášek pod názvem „Bezpečné město 2023“. Můžete se těšit na 9 
přednášek či kurzů z různých oblastí: 

Alena Pivoňková, koordinátorka Zdravého města a MA21

cyklus Bezpečné město pokračuje

Na podzim pracovníci ČSOP Vlašim vysadili 
v parku Sadovka 492 keřů (21 ks kalin lantana, 
24 ks kalin opulus, 132 ks rosa canin (psí růže), 
290 ks meruzalek alpských, 20 ks brslenů a 5 ks 
lísek). Děkujeme technickým službám, které se 
nám o výsadbu budou starat a kromě pravidelné 
zálivky budou podle potřeby dosypávat štěpku. 
Snažíme se zkvalitnit prostředí parku, příští rok 
zde máme v plánu vysadit 26 nových stromů 
(třešeň Burlat, třešeň Korida, modřín opadavý, 
habr obecný, jeřáb obecný, jeřáb muk, střemcha 
obecná a lípa srdčitá). Trochu nás trápí nepo-
řádek, protože v parku nejsou odpadkové koše, 
tak se opakovaně po zemi povalují odpadky. 
Prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. 

První týden v listopadu pracovníci ČSOP 
Vlašim ještě více zpevnili svah s novými keři 
v ul. K. H. Máchy. U nové mateřské školy 
v Týnci nahradili vichřicí ulomený myrabo-
lán. Vysadili také jeřáb na Okružní a platan 
za městským úřadem. V ulici Družstevní vy-
sadili 3 rododendrony a doplnili záhon 20 ks 

vajgélií. Na novém hřbitově proběhly ošetřovací 
práce na stromech. U naučné stezky kolem řeky 
bylo vysazeno 16 dubů. Každý strom dostal 
hydrogel, ochranu kmene a vydatnou zálivku. 

Alena Kořínková, kancelář starosty

zeleň města
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Podle účasti našich občanů na výsadbě stro-
mů kolem staré katastrální cesty z Krusičan 
do Bukovan nemůžeme s uspokojením prohlá-
sit „je hotovo“. Takové akce mají smysl z mno-
ha hledisek. Hlavní smysl vidím v překonání 
lhostejnosti k našemu okolí a snahu ho vylep-
šit. Vzpomenu-li na léta totality, kdy se v akci 
Z budovalo leccos, byl by komentář následující. 
„Naši občané prokázali uvědomělý vztah k bu-
dování naší lepší budoucnosti a ve velkém počtu 
se dostavili na místo srazu brigádníků k výsadbě 
stromů. Přišli ve svém volném čase, a dokonce si 
přinesli i vlastní nářadí. Vysazované stromy do-
dal okresní zahradnický podnik zadarmo. Přestože 
bylo chladné mlhavé ráno, nálada byla slavnostní 

a dělná. Když soudruh tajemník místního národ-
ního výboru zahájil akci výkopem první díry, 
slunce se mlhou náhle prodralo, prozářilo krajinu 
hřejivým svitem a ještě více podnítilo odhodlá-
ní všech být co nejvíce prospěšný. Do oběda bylo 
vše hotovo, a navíc zalito díky nezištné pomoci 
místního požárního sboru. Dvacetpět zasazených 
stromů se může těšit na dlouhý život, vždyť bu-
dou nejmenší brigádníky a pionýry provázet dal-
ším životem. Na závěr všichni dostali špekáček 
a žlutou limonádu. Jistě se všichni těšíme na další 
brigádu.“

Přeskočíme do dnešního světa. Všechny stro-
my, duby letní, javory babyky, mleče a kleny, 
jeřáby břeky a jilmy vazy jsou vysazeny střídavě 

po jedné straně cesty. V prvních letech budou 
vyžadovat zálivku a vyřezávání okolních nále-
tových dřevin. Skvělá nezisková organizace Sá-
zíme stromy nám přislíbila pomoc i pro příští 
rok. Když toho využijeme, můžeme ještě do-
sadit deset stromů k hranici bukovanského ka-
tastru a zahájit osazení staré cesty z Krusičan 
do Chářovic. Ta je dnes rozoraná a její oživení 
stromořadím by krajinu esteticky povýšilo. 

Ještě jeden námět na možný pozitivní počin 
pro příští rok. U sadu, který jsme letos vysadili 
na začátku cesty na Bukovany, je obecní poze-
mek, kde bychom mohli zřídit motýlí května-
tou louku. Sekání kosou je lepší než fitness. 

Luděk Šefrna

V Krusičanech v neděli 6. 11. 2022 proběhla 
výsadba stromořadí. Jednalo se o II. etapu výsad-
by stromořadí z Krusičan směrem na Bukovany, 
která navazovala na dubnovou akci. Ke stávají-
cím 24 listnáčům bylo vysazeno dalších 24 javo-
rů, dubů, jilmů a jeřábů. Smyslem sázení stromů 
bylo zvýšení jak estetické hodnoty krajiny, tak 
její ekologické funkce, ale také zapojení veřej-
nosti do péče o krajinu a okolí.

V 10 hodin se v mlze u cesty z Krusičan 
do Bukovan sešlo kolem osmdesáti velkých 
i malých dobrovolníků. Po přivítání si všichni 
vyslechli instruktáž odbornic ze společnosti Sá-
zíme stromy – paní Jana Donátová a její kolegy-
ně Marie Feřtrová předvedly, jak správně strom 
vysadit a na co si dát pozor.  Pak se všichni nad-

šenci rozešli ke svým stromům, které již u při-
pravených děr čekaly na zasazení. Obě odborni-
ce ještě se svou další kolegyní Janou Steiner pak 
v průběhu výsadby dohlížely na správný postup.

Na stanovišti u cesty bylo pro všechny účast-
níky připraveno malé občerstvení – káva, čaj, 
voda, sušenky, záviny i domácí napečené kolá-
če a bábovka. Děti si pak mohly v minidílničce 
vymalovat omalovánky nebo dřevěnou destičku 
na strom.  Na závěr vykouklo z mlhy slunce 
a tak byla radost si společně po zasloužené práci 
opéct buřty a pokochat se krásným novým stro-
mořadím. Poslední účastníci opouštěli stanoviš-
tě kolem 14 hod. 

Každá skupinka či rodina, která strom zasadi-
la, ho také pojmenovala. Město následně zajistí 
umístění pevných cedulek na jednotlivé stromy. 

Celá výsadba probíhala v rámci projektu 
Zdravé město Týnec za spolupráce organizace 
Sázíme stromy, z.ú. Děkujeme za pomoc všem 
dobrovolníkům, místním obyvatelům, skautské-
mu oddílu Tysan a SDH Krusičany, zejména 

veliteli Martinu Chocholouškovi za zajištění 
zálivky všech vysazených stromů. Velké díky pa-
tří společnosti Sázíme stromy z.ú., která zajistila 
sponzorský dar na financování této výsadby (fir-
ma Solarfy and city development group, s.r.o.). 
Děkujeme také panu Šefrnovi a panu Bartlovi 
za nápad a iniciaci tohoto projektu a v nepo-
slední řadě děkujeme všem, kteří přišli a přiložili 
ruku k dílu. Stromkům přejeme, ať se jim daří 
a krásně rostou. 

Alena Pivoňková, koordinátorka  
Zdravého města a MA21

Alej vysazena. A co dál?

Pokračování výsadby stromořadí v krusičanech

 Část obce Počet obyvatel v roce 2022
 Celkem Muži Ženy
Brodce 295 150 145
Čakovice 256 133 123
Chrást nad Sázavou 892 426 466
Krusičany 197 96 101
Pecerady 481 245 236
Podělusy 215 116 99
Týnec nad Sázavou 3 166 1 520 1 646
Zbořený Kostelec 310 158 152
Celkem 5 812 2 844 2 968

 Část obce Průměrný věk obyvatel v roce 2022
 Celkem Muži Ženy
Brodce 41,23 38,65 43,90
Čakovice 39,75 39,57 39,95
Chrást nad Sázavou 42,08 41,53 42,58
Krusičany 41,83 41,90 41,75
Pecerady 43,93 41,66 46,30
Podělusy 40,60 35,57 46,48
Týnec nad Sázavou 48,00 46,24 49,62
Zbořený Kostelec 40,03 40,84 39,18
Celkem 45,14 43,55 46,66

V letošním roce se k datu 9. 11. 2022 narodilo 38 dětí a zemřelo 50 obyvatel. V současné době je nejstarší občance 99 let. 
Marcela Povolná, kancelář starosty

Informace z evidence obyvatel 
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Stále vytváříme podmínky pro efektivnější 
separaci odpadů a za tím účelem přistavujeme 
různé druhy nádob. Snažíme se optimalizovat 
počty kontejnerů a nádob tak, aby docházko-
vé vzdálenosti byly co nejkratší. 

V únoru tohoto roku začaly Technické 
služby Týnec s rozmisťováním nových ná-
dob na třídění kovových odpadů. Celkem 
bylo v Týnci nad Sázavou a místních částech 
rozmístěno 20 černých nádob s šedým kry-
tem opatřeným dvěma otvory. Nádoby jsou 
polepeny samolepkou s vyznačením odpadu, 
který do nádoby patří. Očekávali jsme, že 
zpočátku bude docházet ke znečišťování ko-
vového odpadu komunálním odpadem. Vždy 
„chvíli“ trvá, než si zvykneme na novou službu 
a na nové nádoby, které mohou pro někoho 
být zaměnitelné kvůli barvě. Snažili jsme se 

tomu také předcházet informační kampaní 
vedenou městem, a to i s příklady špatného 
třídění. 

Situace se v průběhu roku uklidnila a čistota 
sváženého kovového odpadu byla v pořád-
ku. Kvalita odpadu odpovídala požadavkům 
stanoveným koncovým zařízením. Bohužel 
v poslední době dochází opět ke zhoršení si-
tuace. Poslední svoz nádob na separaci kovů 
byl koncovým zařízením vyhodnocen jako 
komunální odpad s příměsí kovů. Technické 
služby byly upozorněny, že pokud se kvalita 
kovového odpadu nezlepší, bude příští svoz 
odmítnut, což pro město znamená velké fi-
nanční náklady.

Pokud se vytříditelnost kovů z komunálního 
odpadu nezlepší, ztrácí tato služba společen-
ský přínos.

73 % Čechů odpady aktivně třídí a i v našem 
městě většina spoluobčanů považuje třídění 
odpadu za běžnou součást každodenního ži-
vota. 

Třiďte, má to opravdu smysl. Děkujeme.

Známka na po-
pelnice pro rok 
2023 bude k vy-
zvednutí v poda-
telně Městského 

úřadu Týnec nad Sázavou od 2. 1. 2023. 
Povinností občana je mít nádobu na od-
pad označenou platnou známkou. Znám-
ky si můžete vyzvednout do konce ledna. 
Od února 2023 Technické služby Týnec 
nebudou svážet nádoby, které nebudou 
označeny známkou na rok 2023, a nádoby, 
na kterých budou staré známky.

Pozn.: Vyzvednutí známky není vázáno 
na platbu za svoz odpadu. 

Děkujeme za spolupráci!
Technické služby Týnec

znáMkA  
nA POPelnIce  

pro rok 2023

Technické služby Týnec
Třídíte správně kovový odpad?

V uplynulých dvou měsících strážníci měst-
ské policie řešili v Týnci nad Sázavou opako-
vané  nedovolené používání městských plaká-
tovacích ploch u lékárny a v Chrástu osadě. 
Zabývali se černými skládkami v Peceradech, 
Týnci a Brodcích. Ve spolupráci se stavebním 
úřadem také vyřešili „černou“ stavbu v Čako-
vicích a silné zakouření okolí centra Týnce 
z důvodu provádění úklidových prací na ro-
dinném domě.

Asistovali u dopravní nehody a usměrňovali 
dopravu v ulici Jílovská, při opravách zábrad-
lí nad opravnou obuvi, při překládce nákladu 
z kamionu, který byl špatně zabezpečen a ne-
bezpečně se nakláněl. Z důvodu rozsvěcení 
vánočního stromu v centru Týnce usměrňovali 
dopravu v okolí místa konání. Řešili štěrkem 
znečištěnou vozovku v Týnci. Řešili parkování 
na cyklostezce. Došlo i na pokuty za nespráv-
né parkování v Chrástu u MŠ, v Týnci na au-
tobusovém nádraží, v ulici Okružní, k Náklí, 

Družstevní, u prodejny Teta.
Usměrňovali agresivní osoby před OD Hruš-

ka, v centru Týnce, nebo v restauraci u Vrtišků. 
Legitimovali opilé osoby v Čakovicích, v Týn-
ci před OD Hruška, před cukrárnou na Pěší, 
nebo také v nočních hodinách v autobusu. 
Pátrali po vandalech, kteří poškodili vozidlo 
na Brodcích, a po majitelích volně pobíhají-
cích poníků na Větrově. Pomáhali při pátrání 
po vandalech, kteří ve školním areálu poničili 
výzdobu, nebo rozbili skleněnou výplň vý-
věsky u OD Vlasák. Prověřovali stížnosti ob-
čanů na obtěžování hlasitým štěkotem psů 
a odchytili volně pobíhající psy v Čakovicích, 
ve Zbořeném Kostelci a Týnci. Prověřovali 
pobyt hledaných osob v katastru města Týnce. 
V Chrástu sídlišti řešili stížnost na nepořádek 
v okolí rodinného domu.

Podíleli se na dopravní výchově dětí ze ZŠ 
Benešovská s důrazem, jak se mají správně 
chovat na zastávce autobusu při cestě ze ško-

ly domů. Pomáhali při pádu seniorky v bytě. 
Spolupracovali při převozu osoby bez domova 
do léčebny Bohnice ve spolupráci s komunit-
ním týmem Benešov a Ruah. Další osoba bez 
domova byla identifikována za pomoci měst-
ského kamerového systému z důvodu znečiš-
tění okolí OD Hruška.

Strážníci doručovali dopisy pro potřeby ji-
ných správních orgánů. Zabývali se rybáři pod 
zříceninou hradu Zbořený Kostelec. Ve spolu-
práci s obsluhou benzinové pumpy Euro Oil 
pátrali po osobě, která nezaplatila. Majitelům 
vraceli nalezené předměty (klíče, peněženka 
s finanční hotovostí).

V jednom případě likvidovali uhynulou srnu 
v ulici Jílovská. V odpočinkové zóně v okolí 
Sadové ulice instalovali fotopast.

Strážníci se podíleli na následném dohledu 
při posvícení v Týnci nad Sázavou. 

Tomáš Klenovec, vedoucí MP

Městská policie 
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SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU V ROCE 2023

SUDÝ TÝDEN

LICHÝ TÝDEN

Poznámky     
Směsný odpad = černá popelnice   
Nedostupná místa jsou lokality, do kterých se nedostane velká svozová technika.  
Lichý týden začíná 2. 1. 2023     Sudý týden začíná 9. 1. 2023 
Svoz BIO odpadu v roce 2023: 1x/14 (lichý týden) dní počínaje dnem 15. 3., ukončení dnem  
22. 11. pro: Větrov, Pecerady, Brodce, sídl. Kněžina, Zb. Kostelec, Hrusice, Krusičany, Podělusy, 
Čakovice. Počínaje dnem 22. 3. ukončení dnem 29. 11. pro: Týnec n/Sázavou, Chrást n/Sázavou
V případě dotazů či nejasností kontaktujte  
Technické služby Týnec, s.r.o.    

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

Úterý  Chrást sídliště,  
  Týnec sídliště 

Středa SVOZ BIO NÁDOB  Chrást RD, 
 Týnec RD + Chrást RD Chrást sídliště RD

Čtvrtek  Chrást sídliště,  
  Týnec sídliště, Bukovany 

Pátek   Týnec, Bukovany

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

Úterý Čakovice, Podělusy Chrást sídliště,  
  Týnec sídliště

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

Čtvrtek Týnec Chrást sídliště,   
  Týnec sídliště 

Pátek   Zbořený Kostelec,  
   Hůrka, Kněžina,  
   Čisté potoky

www.mestotynec.cz 
www.tstynec.cz
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Týnce 
nad Sázavou ve středu 7. 12. 2022 odpoledne 
v 15 hodin uctila minutou ticha památku Jana 
Dvořáka, dobrovolného hasiče, který zemřel 
při zásahu u požáru v Novém Boru na Libe-
recku. 

Čest jeho památce
JSDH Týnec nad Sázavou

V sobotu 15. 10. se jednotka SDH 
Pecerady zúčastnila každoročního 
cvičení Odborné přípravy členů 
zásahových jednotek obcí a SDH 
pořádaného Okresním sdružením 
hasičů Benešov. Tým ve složení 
1+5 se zásahovým vozidlem Tatra 
zabojoval celkem ve dvanácti dis-
ciplínách, a to v písemných testech 
odborné způsobilosti, v improvizo-
vaném požáru lesa, ve vyproštění 
osoby zasažené elektrickým prou-
dem, ve vyproštění osoby ze sklepa, 
v pátraní po osobě, v sestavení ha-
sicího útočného vedení z hydrantu 
a uhašení požáru pomocí hasicího 
přístroje, ve fyzické přípravě, ve znalosti tech-
nických prostředků požární ochrany, v lezecké 
přípravě, při improvizovaném zásahu u požá-
ru budovy, u zinscenované dopravní nehody 
a při stavbě norné stěny. Na správné a precizní 
provedení jednotlivých disciplín dohlíželi roz-
hodčí z řad profesionálů HZS a ZZS.

Svoje nově získané zkušenosti členové SDH 
zúročili bezprostředně po svém návratu na zá-

kladnu do Pecerad. Ještě během čištění tech-
niky po náročném, téměř celodenním výcviku, 
byli operačním střediskem vysláni k zásahu 
u Zbořeného Kostelce. I díky absolvovanému 
cvičení došlo k rychlému a bezproblémovému 
vyproštění osoby z příkré stráně a jejímu pře-
dání do péče ZZS ještě před příjezdem HZS 
Benešov.

Za SDH Jiří Franěk

V sobotu 1. 10. 2022 se konal závod požární 
všestrannosti hry Plamen v obci Jistebnice – 
Ounuz. 

Účast kolektivu mladých hasičů Pecerady 
byla reprezentována dvěma věkovými katego-
riemi - starší a mladší žáci. Ve starší kategorii 
jsme do závodu sestavili dvě hlídky a v kate-
gorii mladších hlídku jednu.

Na trase orientačního běhu závodníci plni-
li široké spektrum disciplín, střelba ze vzdu-
chovky, požární ochrana, uzlování, základy to-
pografie, první pomoc a překonávání překážky 
pomocí lana.

Starší žáky ještě čekal požární útok CTIF. 
Pořadatel pro nás připravil zajímavou tra-

su s výhledem na lyžařský areál Monínec 
a po zvládnutí všech disciplín si každý ze zú-
častněných mohl za odměnu sníst vlastnoruč-
ně připravený hamburger. 

Podzimní kolo hry Plamen je v tomto roce 
úspěšně za námi.

Teď se budeme společně těšit na hry v uz-
lování a 60 m s překážkami, které proběhnou 
v zimě, ale především na jaro, kdy se bude ko-
nat další závod v požárním sportu.

Téma „ rozhlédni se kolem sebe“
Při našem dalším setkání jsme uskutečnili 

procházku obcí Pecerady. Protože nám není 
lhostejné, kde žijeme, z procházky přicházíme 
s pytli plnými odpadků, které do přírody roz-
hodně nepatří. 

Setkávání nás mladých hasičů není pouze 
o požárním sportu. Zajímá nás i prostředí, 
ve kterém žijeme a co je kolem nás.

Daniela Kováčová, SDH Pecerady

uctění památkyOdborná příprava sdH Pecerady  
v Trhovém Štěpánově

kolektiv mladých hasičů Pecerady 
Hasiči 

Foto zleva: Jiří Franěk, David Ťažký, Lukáš Troníček,  
Martin Vrba, Filip Salátek, Ladislav Král
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Letošní školní rok nám naštěstí již žádná 
omezení nebrání plně obnovit dlouholetou 
tradici spolupráce městské knihovny s týnec-
kou základní školou, a tak dětské oddělení 
opět často hostí v dopoledních hodinách žáky 
obou stupňů.

Povinné úvodní pozdravy při vstupu jsou tra-
dičně vystřídány švitořením nad roztomilou 
místní kočkou Kuličkou, po kterém následuje 
připravený  program. Po odchodu paní kni-
hovnice Ivanky Novákové a jejího pověstného 
vypravěčského umu, kterému se lze jen těžko 
rovnat, se snažíme tuto změnu pojmout jako 
příležitost a dát návštěvám školáků nový háv. 

Důraz je kladen na porozumění předaných 
informací a jejich využití v doprovodném 
úkolu. Zadání se snažíme chystat tvořivá a vý-

sledky mnohdy předčí naše očekávání a poba-
ví ostatní spolužáky i paní učitelky. Z připra-
vených témat se během letošního podzimu 
mladší děti věnovaly například oblíbené knize 
Ďasík a Ďáblík či práci významných českých 
ilustrátorů. Vyšší ročníky se seznámily s ko-
miksovou tvorbou, „young adult“ literaturou 
a také se dozvěděly, jak vzniká časopis.

Věříme, že návštěva knihovny je pro žáky 
zpestřením nejen příjemným, ale také přínos-
ným a bude se dále díky vstřícné komunikaci 
mezi městskou knihovnou a základní školou 
obsahově i tematicky rozvíjet.

Markéta Skopalová

Návštěvy týneckých školáků v městské knihovně

Adventní atmosféru jsme poslední listopa-
dový den vpustili i do městské knihovny. Se-
tkání bylo tentokrát kvůli omluveným z řad 
marodů komornější, ale i v menším počtu 
jsme si užili příjemné odpoledne. Aby dětem 
čas čekání na Ježíška utíkal rychleji, vyrobili 
jsme si zdobený adventní kalendář a pome-
ranč proměnili dláty a hřebíčkem v originální 

ozdobu. Knihovna nám tak Vánocemi doslo-
va i zavoněla.

Další tvořivé setkání nás čeká v následují-
cím roce, proto děkujeme všem našim příz-
nivcům za letošní návštěvy a těšíme se na dě-
tičky i jejich doprovod také v roce 2023.

Zdeňka Stašková a Markéta Skopalová

Svatoondřejská tvořivá dílna v městské knihovně

Městská knihovna
Co se děje v knihovně od září až do zimy

Letní měsíce skončily, příroda se obléká do pod-
zimního hávu a u nás v knihovně se stále něco děje. 
Nový školní rok jsme v knihovně zahájili akcí pro 
nejmenší s názvem Babí léto. Dětičky ve věku od tří 
do šesti let si poslechly pohádku o prožitém dob-
rodružství pavouka Čendy. Poslech pohádky dětem 
zpestřilo lepení domečku, kde pavouček Čenda 
bydlí a ani na tvořivou dílničku jsme nezapomněli. 
Děti si mohly vyrobit pavoučka a utkat pavučinku. 
Odměnou nám byla rozzářená očka a úsměvy všech 
přítomných.

Týden knihoven se u nás nesl v duchu příprav 
na dětskou akci Pasování na čtenáře. Knihy za-
koupené pro tuto akci jsme již měly. Pilně jsme 
navrhovaly a tiskly diplomy, texty slibů. Dělaly se 
u nás placky. Ivanka Nováková háčkovala trpas-
líky. Ve středu jsme finišovaly s balením dárečků, 
poslední tisk map pokladů. Ve čtvrtek přípra-
va na hradě a my věděly, že je vše tak jak má být 
a v pátek může akce vypuknout.

Páteční ráno nás na hradě přivítalo slunečními 
paprsky prodírající se skrz podzimní listí stromů. 
Tři třídy druháčků z týneckých základních škol se 
sešly před týneckým hradem.

Děti s pomocí strašidel splnily kouzelné úkoly 
a pomohly vysvobodit zakletou královnu pohádek 
ze "strašlivého" vězení.

Samotné pasování dětí proběhlo v galerii hradu, 
kde dětské čtenáře spolu s královnou do stavu čte-
nářského pasoval i chrabrý rytíř z Týnce.

Pasování se zúčastnila i paní ředitelka základních 
škol v Týnci, Barbora Hanáková a pan místostaros-

ta Týnce, Petr Znamenáček.
S kolegyní doufáme, že akce se dětem líbila a vě-

říme, že kniha bude vždy jejich věrný kamarád.
Od poloviny října až do prosince se každé dopo-

ledne z dětského oddělení nesou veselé hlasy žáků. 
Hravou formou se zde dozvídají, jak se tvoří časo-
pis, kdo to byl Josef Lada, proč se nemusí stydět 
za to, že rády čtou komiks, co to je young adult lite-
ratura a mnoho dalšího.

Též proběhla i akce pro dospělé – cestovatelská 
přednáška Rok na Taiwanu. Neformální setkání 
nad šálkem čaje či kávy s veselým i vážným poví-
dáním a promítáním fotek z Taiwanu. Se svými 
zážitky a zkušenostmi z ročního studijního pobytu 
nás seznámil spisovatel, dokumentarista a sinolog 
Radim Kratochvíl.

Adventní atmosféru jsme poslední listopadový 
den vpustili i do Městské knihovny. Setkání bylo 
tentokrát kvůli omluveným z řad marodů komor-
nější, ale i v menším počtu jsme si užili příjemné 
odpoledne. Aby dětem čas čekání na Ježíška utíkal 
rychleji, vyrobili jsme si vlastnoručně zdobený ad-
ventní kalendář a pomeranč proměnili dláty a hře-
bíčkem v originální ozdobu. Knihovna nám tak 
vánocemi doslova i zavoněla.

Další tvořivé setkání nás čeká v následujícím roce, 
proto děkujeme všem našim příznivcům za letošní 
návštěvy a těšíme se na dětičky i jejich doprovod 
také v roce 2023.

Poslední akcí pro dospělé v roce 2022 bylo autor-
ské čtení nazvané Barvobraní. Příjemným podveče-
rem nás provedly čtyři autorky, které představily své 

povídky ze stejnojmenné sbírky. Knihu Barvobra-
ní si zájemci mohli na místě ihned zakoupit. Celý 
výtěžek z jejího prodeje šel prostřednictvím Pro-
jekt Hakuna Matata na podporu azylových domů 
v ČR.

Na rok 2023 plánujeme akce pro dospělé a děti. 
Čeká nás setkání s paní Janou Vlkovou nad by-
linkami, autorská čtení známých i méně známých 
spisovatelů.  Po celý měsíc únor si budou moci ná-
vštěvníci knihovny prohlédnout Dubánky. Výstavní 
soubor fotografií Petra Václavka představuje ukáz-
ky ze tří dubánčích knížek: Dubánek a tajný vzkaz, 
Dubánek ve světě lidí a Dubánčí šprýmy. Autorkou 
knih je pro děti známá Klára Smolíková a autorem 
básniček v knize Dubánčí šprýmy je Martin Kinc.

Nově jsme se zapojili do projektu Spisovatelé 
do knihoven.                 

Spojením sil Asociace spisovatelů a českých 
knihoven vznikl úspěšný projekt Spisovatelé 
do knihoven, kterého se od září 2023 do června 
2024 zúčastní i naše knihovna. Projekt poběží již 
šestým rokem. Máme tak možnost nabídnout vám 
kontakt se současnou českou literaturou. Deset 
měsíců, deset autorů, deset různých setkání, deset 
autorských čtení a rozhovorů.

Do projektu je zapojeno deset knihoven napříč 
celou republikou, síly jsou tak vyrovnané, auto-
ři různorodí. Sledujte naše stránky a sociální sítě. 
Podpořte autory, podpořte českou literaturu, pod-
pořte celý projekt. Svou návštěvou, sledováním, 
nákupem knih. 

Zdeňka Stašková, vedoucí knihovny
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V září se do školky vrátily děti, které si uží-
valy prázdnin naplno, bez školkových povin-
ností. Třídy doplnily děti, které šly do školky 
poprvé. Hlavně na starších dětech je vidět, jak 
ten čas letí a jak nám přes prázdniny vyrost-
ly a zmoudřely. Staly se velkými pomocníky 
ve třídách nejen pro paní učitelky, ale hlavně 
pro mladší děti, které se teprve se školkou 
seznamovaly. Brzy oschly poslední slzičky 
i v chrástecké školce, kam chodí i naše nej-
menší děti. Ve třídách se brzy začaly učit 
novým dovednostem a vědomostem, které 
plynule navazují na to, co se naučily v rodi-
ně. Vzájemná spolupráce rodičů, kteří své děti 
dobře znají, a pedagogů, kteří jsou specialisté 
na předškolní vzdělávání, je velmi důležitá. 
I proto paní učitelky s dětmi a rodiči podnikli 
během podzimu různé akce, na kterých měli 
možnost se ještě lépe poznat. 

Žabáci si užili odpoledne plné soutěží, za-
zpívali si u kytary, opekli si špekáčky. Největ-
ším lákadlem pro děti bylo malování na obli-
čej. Podobné odpoledne si užili i paní učitelky, 
rodiče a děti ze třídy Lišáků. U Kapříků 
dlouho čekali na podzimní vítr, ale nakonec si 
společné odpoledne užili i bez něj v příjemné 
atmosféře. Veverčáci uspořádali bramborovou 
olympiádu, na které poměřili síly rodiče se 
svými dětmi. A na špekáčky také došlo. Děti 
z rybiček si vyšly s lampiony uspat broučky 
na zimu. V ostatních třídách jsou akce s rodi-
či naplánované.

Každý den děti seznamujeme s okolím na-
šeho krásného města, a tak děti a paní uči-
telky ze třídy Rybiček došly při procházce 
k lesnímu altánu, kde pozorovaly proměny 
v přírodě, poznávaly druhy stromů. Odmě-
nou jim pak byl piknik a medaile. Kapříci 

v době posvícení zjišťovali, komu je zasvěcen 
týnecký kostel. Děti ze třídy Motýlků a Ve-
verčáků se vydaly ještě kousek dál objevovat 
krásu starých řemesel. Navštívily Šestajovice, 
kde se naučily, jak se vyrábí svíčky.  Radován-
ky s dýněmi si užily děti ve třídě Zajdů, které 
se cestováním na mapě dostaly až do zemí, 
kde slaví Halloween. Celý týden si tak užívaly 
v maskách čarodějnic a kostlivců.

Přestože paní učitelky vymýšlí činnosti a hry 
pro děti, jsou to právě děti, které je motivují. 
Paní učitelky tak v rámci dalšího vzdělávání 
získávají nové znalosti a dovednosti v oblas-
tech výuky AJ, digitální gramotnosti, nezapo-
mínají na náš krásný český jazyk a pravidelně 
se věnují logopedické prevenci. Také výuka 

českého jazyka pro děti, které nejsou rodilými 
mluvčími, je ve školce důležitá. 

Pokrok je nezastavitelný, a proto i my k vý-
uce využíváme moderní technologie. Máme 
k dispozici nooteboky, interaktivní tabuli a e-
-boty, s jejichž ovládáním nemají děti žádný 
problém. Chceme Vás ale ujistit, že moder-
ní technologie nenahrazují běžné vzdělávací 
metody a formy. Pouze je doplňují. U nás 
bude mít vždy přednost vlídný a lidský pří-
stup paní učitelek. To žádná technologie ne-
nahradí.

Snažíme se naplňovat malé dětské hlavičky, 
ale bez plného a spokojeného bříška by toho 

v mysli moc nezůstalo. Svou fantazii a krea-
tivitu tedy probouzejí i ostatní zaměstnanci 
školky. Protože heslo: „Kdo si hraje, nezlobí!“, 
platí i pro dospěláky. V nově zrekonstruované 
kuchyni tak vznikají již na oko lahodné vari-
ace potravin, které nejsou jindy pro děti láka-
vé. Všichni se můžeme těšit na další výtvory 
těchto umělkyň.

Za MŠ Sandra Palečková

Podzim v mateřské škole
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V pátek 25. 11. se žáci naší ško-
ly z 5.A a 5.B v doprovodu svých 
třídních učitelek a asistentek vydali 
předat ručně vyrobená vánoční přání 
do domova důchodců.

Už několikátý rok se nám daří tuto 
hezkou a smysluplnou tradici dodr-
žovat, protože věříme, že dělá radost 
obyvatelům domova i dětem A.

Všem, kteří se podíleli na výrobě, 
děkujeme a přejeme klidné svátky 
plné pohody. 

Barbora Hanáková

Zahájili jsme školní rok 2022/2023. Celkově máme přihlášeno již 
815 strávníků.

Obědy vydáváme ve školní jídelně v Komenského ulici a ve výdejně 
v ZŠ v Benešovské ulici. O stravování v naší školní jídelně projevili 
zájem i rodiče dětí ze Základní školy Gaia. Během měsíce září se po-
dařila všechna administrativní práce spojená s přihlášením další orga-
nizace ke společnému stravování.

Během podzimu jsme nabídli posvícenské, halloweenské, svatomar-
tinské, čertovské i vánoční menu. Dětem jsme všechny připomněly 
gastronomické tradice nejen hlavním jídlem, ale i pamlsky. V tomto 
duchu budeme i nadále pokračovat a snažit se, aby děti odcházely ze 
školní jídelny spokojené a najedené.

Na závěr přeji s celým kolektivem školní jídelny  
„DOBRé CHUTNáNÍ”  

A KRáSNé NADCHáZEjÍCÍ SVáTKy.
Jana Malinová, ředitelka ŠJ

zpráva ze školní jídelny

V pátek 4. 11. 2022 jsme navštívili Revolu-
tion train. Ráno jsme odjeli z týnecké školy 
do Benešova, kde na nás čekal protidrogový 
vlak. Nejprve nás organizátoři této akce při-
vítali a nabídli nám banán a čaj. Poté jsme 
vešli dovnitř a milá slečna nám rozdala do-
tazníky týkající se osobních zkušeností s ná-
vykovými látkami. 

Celých 90 minut nás provázel životní pří-
běh drogového dealera. Reálnost příběhu 
umocňovalo autentické prostředí – bar, squat, 

výslechová místnost na policii, místo autoha-
várie (kterou způsobil řidič pod vlivem ná-
vykových látek) i různé modelové situace, 
které jsme si mohli na vlastní kůži zažít (spo-
čítat útratu kuřáka za cigarety, výslech, pobyt 
v cele).

Program nás hodně poučil a doufáme, že 
po této zkušenosti nikdo z nás nebude užívat 
návykové látky. Děkujeme za tento úžasný 
zážitek.

Anežka Vedrová a Lucie Petrášková – 9.C

základní škola
Revolution train

V úterý 1. 11. 2022 jsme navštívili Městský úřad 
v Týnci nad Sázavou, abychom se seznámili s chodem 
městského úřadu. Nejdříve nás přivítal místostarosta 
Petr Znamenáček, který nám ukázal spisovnu, kde se 
ukládají dokumenty z Týnecka a představil nám paní 
zodpovědnou za archivaci dokumentů. Dále jsme na-
vštívili kancelář přestupkové komise, podívali jsme se 
do kanceláře pana místostarosty Znamenáčka a pana 
starosty Kadrnožky. Potom jsme se seznámili s panem 
tajemníkem Alblem, se kterým jsme si povídali o nároč-
né práci tajemníka. Následně jsme se podívali do obřad-
ní síně, která je využívaná při důležitých akcích obyva-
telstva Týnce (svatby a vítání občánků). Nakonec jsme 
viděli velkou zasedací místnost. Děkujeme panu Zna-
menáčkovi za hezky strávený čas a už se těšíme na slí-
benou prohlídku kulturního centra.

Petrášková Lucie a Vedrová Anežka 9.C

návštěva městského úřadu děti popřály seniorům  
krásné svátky
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V úterý 25. 10. 2022 se týnecká základní 
škola zapojila do celorepublikového osvě-

tového projektu „Puntíkový den“, který byl 
u příležitosti Světového dne psoriázy (ne-
boli lupénky) vyhlášen v týdnu od 24. 10. 
do 30. 10. Podporu pacientům s lupénkou 
učitelé i žáci naší školy vyjádřili oděvem 
(příp. doplňky) s puntíky.  

V rámci osvěty v jednotlivých třídách 
učitelé se žáky vzájemně sdíleli zkušenos-
ti s lupénkou – osobní či z blízkého okolí, 
diskutovali o obtížích spojených s tímto 
onemocněním. 

Puntíkový den vyvrcholil o velké pře-
stávce, kdy jsme na hřišti ZŠ Komenského 

všichni společně vytvořili jeden velký lidský 
puntík, který na fotografii zachytil dron. 
Na ZŠ Benešovská vzniklo takových puntí-
ků dokonce několik. Tímto nevšedním zá-
žitkem se žáci spolu s vyučujícími připojili 
k výzvě iniciátorů zmíněné celorepubliko-
vé akce: „Dejme ostatním najevo, že dobře 
víme, že lupénka (psoriáza) není infekční! 
Nikdo s psoriázou nebo psoriatickou art-
ritidou by neměl zůstat se svými starostmi 
sám. Děti i dospělí s touto nemocí patří 
do party!“ 

Marie Potůčková 

Puntíkový den na týnecké základní škole 

V úterý 25. 10. 2022 navštívily děti ze školní 
družiny Benešovská tradiční pouťové atrakce 
v Týnci nad Sázavou. Děkujeme tímto paní 
Bekové, která nám umožnila přijít o několik 
dní dříve a užít si pouťové zábavy na houpač-
kách a na střelnici.

Miloslava Hranostýlová

Poděkování

Po několikaleté covidové pauze se opět konal 
florbalový turnaj „O neveklovský měšec“. V pá-
tek 25. 11. 2022 jsme vyrazily s dívkami z 8. a 9. 
tříd poměřit síly s dalšími pěti školami z Bene-
šovska.

Družstvo bojovalo ve složení: Srbová Anna, 
Pavliščová Marie, Skopcová Tereza, Pořízková 
Kateřina, Artusová Adéla, Moždžeň Josefína, 
Burdová Nikola, Štěpánová Pavlína, Brebur-
dová Michaela, Dvořáková Hana, Petrášková 
Lucie a Pátečková Eliška.

Dívky nejprve nastoupily k zápasům v základ-
ní skupině proti Postupicím a Čechticím. Zpo-
čátku byla ze hry cítit nervozita, ale postupem 
času nabývaly holky na jistotě. Po malém zavá-
hání ve skupině jsme postoupily k rozhodující-
mu utkání s domácím Neveklovem. V bouřlivé 
atmosféře, ne příliš přátelského publika, holky 
přehrály své sokyně 3:0. A šlo se do finále se ZŠ 
Jiráskova. Zápas byl dlouho vyrovnaný, nikomu 
se nedařilo vstřelit branku. Ve druhém poloča-
se přišly dva překvapivě rychlé góly Marušky 
Pavliščové a zlato bylo nadosah. Do konce zá-

pasu zbývaly necelé 2 minuty, holky bojovaly 
ze všech sil. Vítězství se jim podařilo uhájit 
a domů si odvezly ten nejcennější kov. 

Velkou oporou útoku byla Kačka Pořízková. 
V brance zase excelovala Terka Skopcová, která 
svými vynikajícími zákroky podržela celé druž-

stvo. Ale velká pochvala a poděkování za před-
vedené výkony patří všem hráčkám. Holky 
hrály s velkým nasazením, běhaly za každým 
míčkem a předvedly parádní spolupráci v rámci 
týmu. Gratulujeme všem k velkému úspěchu.

Kateřina Kopáňková

neuvěřitelné vítězství
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Děti ze školní družiny Komenského v tom 
mají už jasno. Nejprve oslavily Halloween pa-
rádní akcí se soutěžemi, maskami a samozřej-
mě i dobrotami. A poté, přímo 2. listopadu, 
si společně povídaly o tom, co jsou to vlastně 
ty dušičky. 

Na halloweenskou párty přišel skoro každý 
v zajímavé masce. Dorazilo několik kostliv-
ců, poměrně hodně čarodějnic, a dokonce 
i několik pirátů. Nechyběly originální kostý-
my, jako třeba kočička, klaun či pěkně velká 

dýně. Na párty se nejen 
tančilo, ale i soutěžilo 
ve strašidelných disci-
plínách, kde nejoblíbe-
nější bylo ochutnávání 
tajemných lektvarů. 
Zelený byl z uvařených 
žabích stehýnek, modrý 
a fialový ještě z horších 
ingrediencí. Děti se nej-
dříve bály ochutnat, ale 
pak stály fronty. Prvňáčci 
se Halloweenu ve školní 

družině nemohli dočkat, a tak jim paní učitel-
ka dovolila, že mohou v kostýmech dorazit již 
ráno na výuku. Kdekdo tedy mohl během pře-
stávek potkávat různá strašidla malého vzrůs-
tu. Některé děti si na párty přinesly z domova 
i nemalé občerstvení, tak jsme ochutnávali 
všichni tu něco slaného, pak zase sladkého. 
Naštěstí se na stolech objevil i tác s ovocem 
a zeleninou, a tak se to vše pěkně vyvážilo. 
Hernu si děti nachystaly a vyzdobily samy. 
Z papírových ruliček a chlupatých drátků vy-
ráběly děti černé netopýrky, kteří všem viseli 
nad hlavami při tanci a z obvazů či obinadel si 
vyráběly mumie, kterým lepily červeně, zeleně 
či modře strašidelné oči. Celou párty děti za-
končily známou hrou židličkovaná, která byla 
doplněna o strašidelná pravidla. 

Program na dušičkový den byl samo sebou 
o dost klidnější, nesl se ve vážnějším duchu 
a cílem bylo, aby si děti uvědomily, o čem kte-
rý svátek je. Společně jsme zavzpomínali, kdo 
už nemá například babičku, dědečka, souse-
da nebo jinou blízkou osobu. Nakonec jsme 
diskutovali, kdo chodí s rodiči či prarodiči si 

zavzpomínat na hřbitov a mnoho dětí vyprá-
vělo, že pomáhají i s výzdobou. Je dobře, že 
děti z naší školní družiny již znají rozdíl mezi 
dušičkami a Halloweenem. 

Milena Iblová

Halloween, nebo dušičky?

celodružinová akce  
– leť, vlaštovko, leť!

V měsíci říjnu jsme se ve školní družině uči-
li skládat různé druhy vlaštovek. Po složení 
si žáci vlaštovku vyzdobili a každý ve svém 
oddělení družiny soutěžil v tom, kdo dál do-
hodí. Z každého oddělení byli vybráni čtyři 
nejúspěšnější házeči. Finále poté proběhlo 
za podpory všech oddělení na školním hřišti. 
Nejlepší házeči si vysoutěžili malou odměnu. 
Sláva vítězům, čest poraženým! 

Víkendové výlety za kulturou  
– divadlo Bez zábradlí

Dne 16. 10. 2022 jsme se s žáky ze školní 
družiny sešli brzy ráno na vlakovém nádra-
ží v Benešově. Odtud jsme se vydali vlakem 
na Hlavní nádraží v Praze, dále jsme pokračo-
vali pěšky přes Václavské náměstí až k diva-
dlu. Před divadlem jsme si dali malou svačin-
ku a vyrazili na představení Pat a Mat jedou 
na dovolenou. Představení spojovalo animo-
vaný film a hraný projev. Všechny zúčastněné 

žáky chválíme za společenské oblečení i vhod-
né chování.

keramická dílnička
Ve středu 19. 10. 2022 se žáci z IV. oddělení 

a II. oddělení v podvečer sešli ve školní dru-
žině, aby si vytvořili vánoční svícínky. Žákům 
šlo tvoření od ruky a byli moc šikovní. Děku-
jeme kolegyni Lence Molitórisové za pomoc 
při tvoření.

Barbora Vernerová

ze života školní družiny
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Ve středu 16. listopadu se uskutečnila tzv. 
celodružinová akce pro děti z budovy Ko-
menského i Benešovská. Tento ojedinělý pro-
jekt se chystá s pravidelností vždy každé dva 
roky. Bohužel byl kvůli omezením v souvis-
losti s covidem přerušen na delší dobu. O to 
víc se na něj těšili nejen děti, ale i vychovatelé. 
Letos se tato akce nesla v duchu hudby a zpě-
vu. Děti ze všech osmi oddělení ŠD se naučily 
písničku Plamínek přátelství, která vznik-
la speciálně pro letošní ročník. Nápěv byl 
na známou lidovou píseň Kolo, kolo mlýnský, 
tudíž bylo zřejmé, že melodii bude znát každý 
žák. Písnička měla dvě sloky, které svým ob-
sahem popisovaly celou tuto událost. Krátce 
po obědě se každé oddělení se svojí paní vy-
chovatelkou vydalo před městský úřad. Děti 
ze „staré“ školy se postavily vedle sebe a proti 
nim se postavily děti z „nové“ školy. Mohut-

né společné zvolání AHOJ bylo perfektní. 
Na úvod nás přišel pozdravit i pan starosta. 
Připomenul nám, jak důležité je mít přátele 
i to, jak je to v dnešní době vzácná věc. Pak už 
jsme se všichni nachystali na zpěv. 

1. Plamínek tu svítí.
Přátelství zmíní,

každý, kdo se s někým potká,
pravou ruku hned mu podá

a nástroj mu dá.
2. Sešli jsme se zase,

družiny naše.
Stará škola zná už novou.
Nová škola zná už starou.

Předali si dárky.
Mezi první a druhou slokou si děti navzá-

jem podaly ruce, představily se a předaly si 
malý přátelský dárek, který před tím ve své 
družině vyráběly. Dárkem byl letos malý hu-
dební nástroj, kterým se po celou dobu zpěvu 
doprovázely. Pak už následovala druhá sloka. 

Dětem se zpívání povedlo, a proto moh-
lo následovat předávání plamínku přátelství. 
Paní vychovatelky si za každé oddělení do-
nesly jednu lucerničku a před všemi dětmi si 
navzájem připalovaly ohnivý plamínek, který 
symbolizoval přátelství mezi všemi dětmi celé 
školní družiny. Všichni účastníci se společně 
vyfotili před úřadem a poté se každé oddělení 

již vydalo se svojí svítící lucerničkou s plápo-
lajícím plamínkem přátelství do svých škol-
ních družin.

Akce, které se zúčastnilo kolem 140 dětí, se 
povedla, každé dítě si odnášelo maličký dárek, 
poznalo nejednoho kamaráda z druhé budovy 
a zazpívalo si na veřejnosti.

Milena Iblová

Plamínek přátelství

Počátkem ledna začne v České republice Tří-
králová sbírka, kterou jsme u nás v důsledku 
koronaviru v minulém roce přerušili. A tak se 

v ulicích Týnce a přilehlých obcích opět vyrojí 
koledníci v oblečení Tří králů, aby předali po-
selství o narození Božího syna, popřáli šťastný 
nový rok a poprosili o příspěvek do zapečetěné 
pokladničky s logem Charity České republiky. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc 
těm lidem, kteří si sami pomoci nedokáží 
z důvodu stáří, nemoci, zdravotního hendike-
pu či nedobré sociální situace. U nás budou 
příspěvky použity pro krizová centra pro ci-
zince a uprchlíky, kteří se ocitli bez prostředků, 
na podporu nestátních zdravotnických a so-
ciálních zařízení nebo pro hospicovou péči, 
zahrnující jak institucionální, tak i mobilní 
péči v domácnostech. Část příspěvků je vždy 

určena na humanitární pomoc v zahraničí. Le-
tos je to na pomoc chudým rodinám a dětem 
v Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Všichni si uvě-
domujeme, že na Ukrajině je válka, která má 
ekonomický dopad i na nás a nahání nám oba-
vy a strach. Šetření teplem v zimě a zdražování 
energií sníží náš komfort a pohodlí. Ale stej-
né lidské právo na pohodlí a dobrý život mají 
i lidé v Uzbekistánu, Kyrgyzstánu či uprchlíci 
z Ukrajiny. A jejich životní situace je ještě hor-
ší než naše. I díky malým darům se mohou dít 
velké věci, které pomohou mnoha lidem. Všem 
dárcům předem děkuji. Sbírka bude probíhat 
od neděle 1. 1.  do neděle 15. 1. 2023.

Bedřich Vymětalík, farář

Tříkrálová sbírka 2023
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Ve čtvrtek 27. října 2022 proběhlo na Měst-
ském úřadě v Týnci nad Sázavou slavnostní 
ocenění „Významný občan města Týnce nad 
Sázavou“. Oceněn byl pan Zbyněk Bartl 
za dlouhodobý a významný přínos v zájmo-
vých oblastech sport a myslivost. Fotbal byl 
nedílnou součástí jeho životní náplně. Na to 
měli nejzásadnější vliv jeho rodiče. Své hráč-
ské zkušenosti následně uplatnil v roli fotba-
lového trenéra. Další velkou vášní pana Bart-

la je myslivost, ke které ho dovedl také jeho 
otec. Od útlého věku se pohyboval v „mysli-
veckém“ prostředí. Po složení mysliveckých 
zkoušek se stal členem Mysliveckého spolku 
Háj Pecerady, kde je stále aktivním členem. 
Životním heslem pana Bartla jsou slova 
Gándhího: „Dobrý člověk se bude bránit zlé-
mu systému celou svojí duší.“ Oceněni byli také 
dobrovolní dárci krve.

pd

Položením věnce si vedení města připo-
mnělo státní svátek 28. října - Den vzniku 
samostatného československého státu. Sta-
rosta města Martin Kadrnožka a místosta-
rosta Petr Znamenáček tak učinili u památ-
níku před městským úřadem.

pd

Znovu jsme čekali celý rok na týnecké posví-
cení. Jedná se o událost, během které je největší 
zájem o naši chovatelskou činnost. Letos jsme 
uskutečnili okresní výstavu.

Starost, zda bude dost klecí, prostoru a lidí 
k přípravě vystřídala radost z předpovědi počasí. 
Víkend se skvěle vydařil. Naši členové dokázali 
vyhrát s vystavovanými zvířaty ve všech katego-
riích. Děkujeme městu Týnec, Okresnímu výbo-
ru ČSCH Benešov, sponzorům a všem členům.

Děkujeme návštěvníkům ze širokého okolí.
ZO ČSCH Týnec nad Sázavou

Během víkendu 29. – 30. 10. 2022 proběhlo 
na prostranství u městského úřadu tradiční 
posvícení. Návštěvníky čekaly pouťové atrak-
ce se spoustou zábavy a stánkový prodej. Tak 
jako v předchozích letech se konala souběž-
ně výstava drobného zvířectva organizova-
ná Českým svazem chovatelů. Ve vestibulu 
městského úřadu pořádal Vlastivědný spolek 

Týnec výstavu malířů Týnecka. Více než 300 
návštěvníků zhlédlo různé techniky z tvorby 
15 umělců. K vidění byly kresby, ilustrace, ole-
jomalby, ale také dřevořezby. 

pd

V pátek 4. 11. 2022 se v sále Kulturního 
centra Týnec uskutečnil tradiční podzimní 

koncert. V letošním roce ho odehrál slavný 
orchestr Big Band Felixe Slováčka. Pan Slo-
váček oslaví v květnu příštího roku již 80. 
narozeniny, ale elán mu rozhodně nechybí. 
Pod jeho vedením 17 hráčů orchestru ode-
hrálo koncert plný skvělé hudby. Na své si 
přišel opravdu každý, zazněly známé jazzové 
či swingové skladby, ale i řada světoznámých 
hitů z oblasti pop-music či z muzikálů. Bě-
hem koncertu zazpívala také Anna Julie 
Slováčková s LON a Felix Slováček junior. 
Návštěvníků se sice sešlo méně, ale hudební 

zážitek byl skvělý. Učinkující byli oceněni po-
tleskem vestoje.

Ľubica Jáglová, koordinátorka kulturních akcí

Významný občan 2022
kultura

28. října 2022

chovatelská výstava

Posvícení v Týnci 

Podzimní koncert
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V závěru roku proběhla v Kulturním centru 
Týnec řada akcí. Z posledních jmenujme na-
příklad divadelní představení Bláznovy zápis-
ky s panem Janem Přeučilem.

V divadelní hře pro jednoho herce založené 
na zápiscích ze života N. V. Gogola účinko-
val poprvé pan Přeučil již v roce 1969. Po 50 
letech ji znovu zařadil do svého repertoá-
ru a skvělý herecký výkon nabídl i divákům 
v Týnci. 

Film Betlémské světlo, životopisné drama 
Poslední závod, nebo vánočně laděnou ko-
medii Přání Ježíškovi se odpromítalo v rámci 
Kinokavárny. I v novém roce se můžete těšit 
na další filmy, v lednu nabídneme komedii 
Střídavka a v únoru road movie Jana Pruši-
novského Grand Prix. Od června do září bude 
opět letní kino v zahradě KC.

Sál kulturního centra hostil také účastníky 
kurzů Taneční školy Blanky Takáčové. Lekce 
probíhaly od září do prosince a nabídly výuku 
standardních i latinskoamerických tanců pro 
žáky 9. tříd, základní kurz pro mládež nebo 
pokročilé dospělé. 

Taneční kurzy bude možné navštěvovat také 
v průběhu února a března příštího roku. 

Ti nejmenší diváci mohli zhlédnout dětské 
představení Vánoční příběh v podání divadla 
KAKÁ či Legendu o vánoční hvězdě divadla 
Evy Hruškové a Jana Přeučila.

Ľubica Jáglová, koordinátorka kulturních akcí

Vánočně ozdobený strom se rozzářil v so-
botu 26. listopadu i před obchodním domem 
Hruška v Týnci nad Sázavou. Na pódiu vy-

stoupily děti z místní mateřské a základní 
školy a přítomným návštěvníkům zarecitovaly 
a zazpívaly. Společně s panem starostou poté 
odpočítaly a pár minut před pátou hodinou se 
strom slavnostně rozsvítil. Rozzářilo se také 
několik dalších menších stromků v centru 
města, o jejichž výzdobu se rovněž postaraly 
děti ze školy a školky, skauti a nebo MC Mo-
týlek.  V rámci programu vystoupila také paní 
Věra Klásková, která zazpívala tradiční i méně 
známé koledy. 

Setkání se sousedy a přáteli, lahodný svařák, 
horká medovina i voňavý trdelník, doufejme, 
přispěly k navození té správné předvánoční 
atmosféry. Přejeme všem krásné svátky.

Ľubica Jáglová, koordinátorka kulturních akcí

Tradiční lampionový průvod i letos vedl rytíř 
Martin na bílém koni. Sníh nám sice nepři-
vezl, ale na listopad relativně příjemné počasí 
přilákalo do průvodu téměř 600 lidí. V 17 ho-
din se dav osvětlený zářícími lampionky vydal 

na cestu přes most směrem do zahrady kul-
turního centra. Zde si mohli návštěvníci po-
chutnat na výtečných svatomartinských rohlíč-
cích, opéct si buřty nebo si dát něco tekutého 
na zahřátí ve stánku s občerstvením. Pro děti 
byla připravená zábavná show Inky Rybářové 
a klauna Rybičky, tančilo se, zpívalo a atmosfé-
ra byla skvělá.

Touto cestou bychom rádi poděkovali Sboru 
dobrovolných hasičů Týnec, členům skautského 
oddílu Tysan a jízdárně Zderadice za spolupráci 
a pomoc při organizaci. Těšíme se zase za rok!

Ľubica Jáglová, koordinátorka kulturních akcí

divadlo, tanec, kino i pohádky v kulturním centru

Rozsvícení vánočního stromu v Týnci

svatomartinský lampionový průvod
Foto: KC Týnec
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První adventní neděle se nesla v příjemném 
vánočním duchu. Návštěvníci odcházeli spo-
kojeni a někteří dokonce obohaceni o nějakou 
tu dekoraci od prodejců. 

Kdo zavítal do muzea, měl možnost zhléd-
nout výstavu s názvem „Betlémy, kam se podí-
váš“, která čítá rovných 100 krásných betlémů. 
Dále mohl každý návštěvník vhodit svůj hlas 
jedné z 8 ozdobiček, jejichž výrobci se zúčast-

nili soutěže o „Nej ozdobičku na stromeček.“ 
Soutěž vyhrál Pavel Třeský s 22 hlasy z celko-
vých 85. Všem soutěžícím děkujeme, ozdobič-
ky byly krásné všechny.

V podvečer završil železnou neděli koncert 
sboru Acant v románské rotundě. 

Děkujeme všem hostům, přejeme krásné vá-
noční svátky a těšíme se na všechny návštěvní-
ky v roce 2023.

Martina Hrušková, kastelánka

Advent na hradě
Hrad a muzeum

Městské muzeum a hrad Týnec nad SázavouKouzelné vánoční svátky            
a klidný vstup do nového          

roku 2023
přeje

Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou

Laskavost je jako sníh.
Vše co pokryje, zkrásní. 

Foto: KC Týnec
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Dne 16. 10. jsme se sešli s dětmi před Mo-
týlkem a přečetli jsme si společně legendu 
o Pradědečkovi Sandokanovi, který všechny 
své poklady schoval do skály nad Týncem, 
a protože již jde do pirátského důchodu, 
o poklad se s dětmi rád podělí. 

Děti byly tak nadšené a namotivované, že 
zapomněly chodit a vyběhly svou maximální 
rychlostí hledat zlaté fáborky a první úkol. 
Nadšení jim vydrželo až téměř do konce, 
tempo naštěstí, k radosti přítomných rodičů 
a mladších sourozenců, brzy polevilo.

Na jednotlivých ostrovech cestou jsme 

plnili různé úkoly - balili jsme si zásoby 
na cestu (hledání a počítání stejných dru-
hů ovoce), jako zoologové jsme objevovali 
nové druhy zvířat (lepidlo děti milují a fan-
tazii mají ohromnou), získali jsme mapu 
od lidožravého náčelníka, nezabloudili jsme 
v bermudském trojúhelníku, vyrobili jsme 
si látkový amulet na poklad, našli ztracené 

klíče od truhly a nakonec objevili i tu truhlu 
plnou pirátských zlaťáků a drahokamů.

Posledních pár desítek metrů již byla mezi 
dětmi cítit únava, bylo potřeba dát svačino-
vou pauzu a volnou zábavu s popadaným 
javorovým listím. V menším počtu jsme 
pokračovali zpátky do Motýlku na tvoření. 
Vysypávali jsme si obrázky s pirátskou te-
matikou barevnými písky. Některé děti daly 
přednost volné hře v naší herně, ale část ro-
dičů si obrázky vyráběla s dětskou chutí a ra-
dostí. 
Těšíme se na další podobnou akci 

Šárka Dušová, MC Motýlek

V neděli 9. října 2022 se již tradičně kona-
la Drakiáda pořádaná MC Motýlek. Počasí 
nám naštěstí přálo, oproti minulým ročníkům 
foukal i slabý vánek, který šetřil nohy tatínků 
a maminek.

Děti si užily pouštění draků, běhání po lou-
ce, tančení u reprobedny na známé dětské 
melodie z pohádek a zpívání do mikrofonu. 
Největším úspěchem akce bylo malování 
na obličej. Rodiče si mohli koupit kávu nebo 
společně s dětmi opéct buřty. Z krásného od-
poledne si děti odnesly nejenom hezké vzpo-
mínky, ale i diplom-omalovánku, památeční 

pomalovaný kamínek a nějakou drobnou 
sladkost.
Za nafocení celé akce děkujeme paní Evgenii 
Sinelnik. S tou jsme pro naše členy domluvili 
slevu na domácí focení.
Děkujeme za hojnou účast a těšíme se zase 
za rok.

Šárka Dušová, MC Motýlek

Pirátská bojovka

Mateřské centrum Motýlek – podzim
drakiáda
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Mateřské centrum Motýlek se zúčastnilo 
výstavy betlémů v městském muzeu. 

Krásný advent přeje, 
tým MC Motýlek

Každý čtvrtek dopoledne s dětmi poznává-
me svět. Hrajeme si s barvami, na nakupování, 
na různá povolání, sbíráme a třídíme houby, 
učíme se oblékat podle počasí a na konci si 
zazpíváme anglickou písničku. Když je hezky, 
jdeme si hrát ven. Hodiny přizpůsobujeme dě-
tem dle věku. Přijďte si s námi pohrát!

Lucie Poláková, MC Motýlek

Pětičlenná vokální skupina Pětník předvedla 
několik připravovaných novinek, zazněly ale 
i osvědčené kusy. Toto všechno se událo v so-
botu 12. 11. v chrásteckém kostele svaté Ka-
teřiny. Hodinový program byl opravdu nabitý, 
po několika úvodních slovech předsedy spolku 
Karhany, z. s., pana Pavla Bydžovského, která 
se nesla po původní gotické žebrové klenbě, se 
vzduch rozechvěl zpěvem. Návštěvníci ocenili 
originalitu textů i chytlavost písniček. Velkým 
trhákem se stala píseň „No tak jo“ nebo no-
vum „Bílá loď“ či „Písek“. „Jsem pravidelnou 
návštěvnicí, byla jsem i vloni a i začátkem léta, 
moc si vážím jejich práce a opravdu se mi to líbí,“ 
pochvalovala si jedna z divaček.

Je vidět, že projekt „Kostel žije“ se organi-
zátorům opravdu daří. I přes podzimní počasí 
byla návštěvnost srovnatelná s červnovou dra-

matizací pana Františka Kreuzmanna o Václa-
vovi II. „Jsme rádi, že se nám povedlo upozornit 
na stav zdejšího kostela, děláme všechno pro to, 
aby se jeho kondice zlepšila,“ říká paní Bydžov-
ská, další důležitá organizátorka projek-
tu „Kostel žije“, který si vytyčil za svůj 
cíl pomoc kostelu v Chrástu nad Sáza-
vou. 

„Veškerý výtěžek z dobrovolného vstup-
ného půjde na nezbytné opravy kostela. 
Za finanční prostředky vybrané v minu-
lém roce se podařilo opravit okapy a část 
oplechování, aby do kostela nezatékalo 
a alespoň se jeho stav dál nezhoršoval. I le-
tos půjdou peníze z dobrovolného vstupné-
ho na nejnutnější zabezpečení. Doufáme, 
že se nám podaří potupně přivést kostel 
zpátky k životu,“ dodal pan Bydžovský. 

Projekt by nemohl fungovat bez podpory 
města Týnce nad Sázavou, kterému tímto dě-
kujeme.

ALB, spolek Karhany 

Výstava betlémů

Poznáváme svět s Motýlkem

koncert v kostele svaté kateřiny
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Týnec 1972
Počátkem roku si rada MNV v Týnci dala 

za cíl zlepšit informovanost občanů o dění 
v obci, což se podařilo i s pomocí nově za-
loženého Týneckého zpravodaje. Na novém 
hřbitově byla zahájena výstavba obřadní 
síně a pokračovala výstavba mateřské školy 
na sídlišti. Moderní školka pro 90 dětí měla 
být vybavena zajímavými hliníkovými pod-
hledy vyrobenými v italské licenci, do podzi-
mu 1972 byly ale svépomocně pouze vybe-
tonovány základy a postavena ocelová kostra 
pavilonů. Byla také zahájena výstavba veřej-
ného osvětlení v Týnci a v Chrástu, do konce 
roku bylo v obci instalováno 400 světel. Jako 
každý rok pokračovala výstavba chodníků. 
S velkými obavami hleděli občané k cenám 
energií. Po zavedení měřičů ve výměnících 
tepla podstatně stouply náklady na ústřední 
vytápění, a tím i roční vyúčtování.

Školní rok proběhl poklidně. V lednu se 
uskutečnila beseda učitelů se školní lékařkou 
o otylosti dětí. V březnu složili učitelé v KD 
Metaz slib věrnosti socialistickému zřízení, 
kterému předcházela povinná účast na poli-
tickém školení a vypracování seminární prá-
ce. Na staré škole proběhla oprava omítky, 
aby budova u hlavní silnice působila dobrým 

dojmem. Žáci a učitelé také svépomocí upra-
vili dvě volejbalová hřiště. Školní rok zakon-
čilo v červnu promítání filmu Ilja Muromec. 
Týnečtí pionýři vybrali a jako pomoc poslali 
1 500 Kč bojujícímu Vietnamu. V listopadu 
navštívili školu na pozvání stranických insti-
tucí sovětští vojáci dočasně umístění v posád-
ce v Milovicích.

Na poli kultury nabídl Týnec široké mož-
nosti vyžití, byť akce politického charakteru 
měly jako každý rok velmi malou návštěv-
nost. O něco lépe byly navštěvovány výstavy, 
u kterých ale počet návštěvníků zvyšovala 
povinná účast školních tříd. V červnu navští-
vili Týnec hudebníci a tanečníci z polského 

Tarnova. O prázdninách byl 
na oplátku do největších pol-
ských lázní v Polanici pozván 
týnecký dechový orchestr, je-
hož dvouhodinové vystoupení 
se setkalo s velkým úspěchem. 
Na divadelní přehlídce ve Vla-
šimi se dobře předvedli i naši 
ochotníci. Pro velký úspěch 
v Týnci dvakrát vystoupili 
Plavci a v listopadu sovětský 
umělecký soubor, u kterého 
kronikář hodnocení záměrně 

vynechal. Přednášky pro veřejnost 
obsáhly velké množství témat, od be-
sedy o škodlivosti alkoholu a kouření 
po přednášku o 24. sjezdu KS SSSR 
v Moskvě.

Kolem hradu po celý rok stále 
probíhal rozsáhlý archeologický vý-
zkum, během kterého byl nalezen 
zbytek příkopu, středověký vodovod 
a hroby z 12. – 13. století. Dobré 
výsledky průzkumu vedly k návrhu 
na jeho další pokračování a veřejnost 
byla s nálezy seznámena na výstavě 

v kulturním domě.
Sportovní úspěchy Týnec opět zaznamenal 

v lehké atletice. Dařilo se i gymnastice, stol-
nímu tenisu a házené.

V budování občanské vybavenosti a nabíd-
ce zboží začal Týnec značně zaostávat. Vždyť 
od roku 1950 nedošlo k navýšení sortimen-
tu výrobků. V Týnci byly sice otevřeny nové 
prodejny obuvi a hodin. Brzy však byly shle-
dány nedostatečnými a vznikl plán vystavět 
do roku 1975 velký obchodní dům v centru 
města.  V zásobování občas chyběly mine-
rálky, na druhou stranu se zlepšila kvalita 
chleba. Luxusní zboží jako čabajka, uherský 
salám a Pigi čaj chyběly pravidelně. Zásad-
ní nedostatky byly v zásobování zeleninou 
i masem, které bylo do Týnce dle kronikáře 
dováženo zcela nevhodné s ohledem na po-
třeby městského a dobře vydělávajícího oby-
vatelstva. Místo nabídky bůčků, vepřových 
hlav a plíčků měla být upřednostněna drůbež 
a králičí maso.

Před letní chatařskou sezónou se podařilo 
zajistit i dostatek piva a přítomnost alkoholu 
byla velmi výrazná i ve statistice dopravních 
nehod, kdy celá třetina ze 78 havárií byla 
způsobena právě řidiči pod vlivem alkoholu.

Martin Šejbl

Okénko do historie Týnce nad sázavou

Když se řekne Špalíček, určitě si každý vy-
baví ten v západočeském městě Cheb. Je 
to malebný soubor jedenácti domů vzniklý 
přestavbou kupeckých kotců v jádru města 
ve čtrnáctém až patnáctém století. Je v něm 
kavárnička a stal se vyhledávaným místem ná-
vštěvníků Chebu.

Nemusíme však jezdit až do západních 
Čech. I týnečtí obyvatelé a návštěvníci Týn-
ce se mohou pokochat krásným pohledem 
na Týnecký špalíček. Mám to štěstí, že na něj 
hledím dvakrát denně. Při cestě do Podělus se 
naskýtá hezký pohled z Masarykova mostu 
a při zpáteční cestě ještě zajímavější od Janeč-
kovy vily.

Každý den vypadá jinak, ale vždy krás-
ně. Nejhezčí pohled se naskýtá na podzim 

a v zimě, když je zasněžený. Za podívanou též 
stojí výhled na starý Týnec z počátku Sadové 
ulice nad Metazem. Každý den mne Špalíček 
překvapuje svojí uceleností, což už se málokde 
vidí. Je velké štěstí, že dodnes nebyl pokažen 
tzv. podnikatelským barokem. Nevím, zda je 
to zásluhou památkářů, stavebního úřadu či 
obyčejným citem majitelů domů k dílu svých 
předků. Na to jsem se nestačila zeptat nedávno 
zesnulého pana Borovičky, velkého pamětníka.

Domky nijak nevyčnívají a jednotu Špalíč-
ku umocňuje zajímavý stavební prvek ve štítu 
domů, tzv. valba. Špalíčku vévodí hradní věž, ro-
tunda, kostel a dům U Micků. Dole vše uzavírá 
mlýn, před nímž se citlivě opravují další budovy. 
Směrem k Janovickému potoku se vyjímá budo-
va hotelu a pod ní pokračují další domy s valbou.

Své kouzlo má i vnitřek Špalíčku. Jsou zde 
románské základy přemyslovského paláce 
s divadelní scénou a přenádhernou lípou. 
Velice působivá je i noční scenérie tohoto 
místa, připomínající obrazy malíře Schika-
nedera.

Celý hradní areál ožívá při různých kultur-
ních akcích, které umocňují toto historické 
prostředí. Týnecký Špalíček je velmi fotoge-
nický, takže se stává častým objektem malířů 
a fotografů. V poslední době vznikají hodně 
působivé výškové záběry pořízené pomocí 
dronů. Stálo by za úvahu uspořádat výstavu 
všech těchto fotografií či obrazů s námětem 
Týneckého špalíčku, nejlépe přímo v jeho 
prostorách.

Eva Vyskočilová

Městský Špalíček 
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Jelikož vítr již odvál barevné listí a podzim se nám 
změnil v zimu, zveme Vás již na tradiční předvánoč-
ní událost. Tak jako každý rok  Vám bratři a sestry 
z týneckého skautského oddílu TYSAN přinesou 
v předvánočním čase plamínky Betlémského světla, 
tedy možnost proměnit své domovy v cíl téměř 4 000 
kilometrů dlouhé pouti.

Tradice Betlémského světla má kořeny již v 11. století, kdy několik 
obyvatel italské Florencie cestovalo do Svaté země jako součást jedné 
z křížových výprav. Jeden z nich při odchodu z domova přísahal přinést 
z výpravy plamínek věčného světla z betlémské baziliky. Na této histo-
rii postavili novodobou ideu Betlémského světla pracovníci rakouského 
rozhlasu v roce 1986, když hledali motiv pro finanční sbírku na pomoc 
zrakově postiženým dětem. 

Z Rakouska roku 1986 už je o dost kratší cesta do naší současnosti 
i do našeho města. Na konci této novodobé cesty budou stát členové 
týneckého 3. smíšeného skautského oddílu TYSAN. S betlémským pla-
mínkem je potkáte v pátek 23. prosince od 17:00 do 18:00 hod.:

• ve starém Týnci před kostelem sv. Šimona a Judy
• před obchodním domem Hruška v novém Týnci
• u kapličky na návsi v Peceradech
• před kostelem svaté Kateřiny v Chrástu

Přijďte si pro světlo a teplo pravých Vánoc, těšíme se na Vás.

skauti opět přinesou světlo z Betléma až do vašich domovů

Betlémské
světlo

V pátek 11. listopadu se uskutečnila první 
výprava našich Lasiček. Kdo je ještě nezná, tak 
Vám je trošku představíme. 

Je to nová družinka našich nejmladších svět-
lušek. Vznikla letos v září a chodí do ní holčič-
ky v kategorii předškolák až 2. třída. Na první 
schůzce si vybraly právě jméno Lasičky.

Ale teď už k naší výpravě.
Byl pátek a my se sešli u naší klubovny, kde 

jsme si vyrobili lampiony (náš název lam-
prďóny) a mohli jsme vyrazit na lampiónový 
průvod. Ten začínal před městským úřadem 
a pokračoval přes most na zahradu KC Týnec 
a dokonce jsme viděli i sv. Martina na bílém 
koni. Moc se nám líbil.

V zahradě jsme si zatancovali na pódiu a bě-
hali po celé zahradě.

Pak jsme si došli do klubovny pro batůžky 
a šli do MC Motýlek, kde jsme přespávali.

Po zabydlení a vybalení nás čekala večeře 
a taky nějaké vyprávění o sv. Martinovi. Pak 
už jen vyčistit zuby a šup do spacáků a spát. 
Ráno jsme si připravili snídani a hráli různé 
hry. Nakonec jsme si vymysleli náš pokřik!

Lasi-lasi-lasičky,
my jsme velké hračičky.

Uzle, šifry, zážitky, 
my jsme chytré lasičky.

Těšíme se na další výpravu Lasiček A
Marek Skupa

Výprava lasiček

Sledujte nás na facebooku:  
3. smíšený skautský oddíl TySAN

nebo navštěvujte naši stránku:  
tysan.skauting.cz

náš oddíl toho dělá  
mnohem víc!  

chcete vědět co?
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Rybářský kroužek

26. 1. PhDr. Tomáš Zouzal:  
Co to byl SS-Hof

23. 2. Mgr. Tereza Davidová:  
Archeologie Týnecka

23. 3. Luděk Šefrna: 
Týnecko na starých mapách

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

Poslední podzimní počasí se nám v něděli 
podařilo odhadnout a vyrazili jsme s krouž-
kem na ryby k naší řece Sázavě. Výsledkem 
pro malé rybáře byly úlovky, které jsme ulo-
vili a zase šetrně vrátili zpět do naší krásné 
řeky Sázavy. Děti byly šťastné a odpoledne 
vydařené, pohodové a plné zážitků. Na zimu 
se přestěhujeme do tepla a budeme trénovat 
na novou sezónu, učit se teorii a základy ry-
bářského práva, abychom na jaře mohli zase 
vyrazit k Sázavě a využít všech teorií a rybu 
přelstít a ulovit.
S pozdravem Přemysl Černušák, vedoucí mláde-

že MO ČRS Týnec nad Sázavou

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se 
podíleli na předvánočním setkání Svazu za-
hrádkářů, které se konalo dne 19. 11. 2022 
v Městském úřadě Týnec nad Sázavou, kde se 
sešlo kolem 50 členů.
Prostředí bylo velice příjemné, ruční výzdoba 
stolů byla dělaná s láskou, vytříbeným vkusem 
a vykouzlila tu pravou předvánoční atmosféru.
Úvodní slovo zahájila předsedkyně zahrádká-
řů paní učitelka Eva Vyskočilová, která přizva-
la odborníka pana Ing. Ptáčka, jenž na několi-
ka stolech vystavoval odrůdy jablek i hrušek, 

provázel svůj výklad snímky z promítače a od-
povídal na zvídavé otázky zahrádkářů. Paní 
Marie Flejberková, mimo jiné, dovezla z Be-
nešova několik časopisů Zahrádkář, které jsme 
si mohli vzít domů a v klidu prostudovat.  Na-
konec bylo pohoštění, u něhož si mohli všich-
ni v klidu popovídat.  Veškeré výlety, které toto 
Sdružení zahrádkářů pořádá, jsou vybírány 
s pečlivostí a odborností.
Ještě jednou díky za toto předvánoční shledá-
ní.

Alena Kyzlinková, řadová členka

svaz zahrádkářů

Krásné Vánoce a pohodový rok 2023  
přejí členky výboru  

Spolku zdravotně postižených  
a seniorů Týnec nad Sázavou

Jaroslava Zdražilová, Marie Kalinová, Eva Brychtová,  
Mirka Mikolášová, Olga Vraná, Eva Lomozová,  

Jaroslava Bernardová, Miluška Lachmanová a Jiřina Kafková
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Cvičení ve 2. pololetí roku 2022 jsme v odbo-
ru sportu pro všechny „rozjeli“ hned na začátku 
září a zatím se nám daří.

Už na konci srpna, ještě před zahájením pra-
videlných cvičebních hodin, uspořádaly trenérky 
oddílu sportovní gymnastiky pro své svěřenkyně 
soustředění formou příměstského tábora. Tré-
ninky děvčatům zpestřily výletem do Jumppar-
ku a bazénu, večerním opékáním buřtíků, kdy 
následnou noc strávily společně v tělocvičně. 
Pro rodiče si děvčata připravila pódiové skladby, 
které jim na závěrečném odpoledni předvedla. 

Ženy z oddílu taebo se několikrát sešly na cvi-
čení i o prázdninách a dalších jedenáct oddílů 
odboru zahájilo činnost hned v září. Ve všech 
žákovských a mládežnických oddílech máme 
tak vysoký nárůst členů, že bychom potřebo-
vali další tělocvičnu. Naštěstí o instruktory už 
není tak velká nouze jako v minulých letech.  
V r. 2021 jsme proškolili nové mladé členy, kte-
ří už v oddílech pomáhají s vedením a právě 
v současné době si zvyšují kvalifikaci, aby mohli 
vést cvičení a tréninky samostatně. 

Kromě pravidelných cvičebních hodin jsme 
hned 28. září připravili, za podpory města Tý-
nec n. Sázavou, už dvanáctý ročník Dne pohybu 

a zdraví. I když bylo chladno a víc pršelo, než 
svítilo sluníčko, byli jsme s počtem účastníků 
spokojeni a mile překvapeni. Celkem 410 dětí 
i dospěláků se vystřídalo na dvaceti pěti spor-
tovních stanovištích, včetně novinky, kterou 
bylo ragby. Plno bylo i na dalším novém stano-
višti, tím bylo testování zraku. Na dalším stano-
višti si děti trpělivě vystály frontu, aby si nechaly 
namalovat na obličej nějaký hezký obrázek. 

3. října se sešly seniorky na 9. seniorských 
hrách. Ty jsou tradičně pořádány v pečovatel-
ském domě, v herně MC Motýlek.  Disciplíny 
jsou pro účastníky vždy připravené s ohledem 
na jejich pohybové schopnosti a věk. Stále se 
držíme hesla „Nebudeme se pohybem trápit, ale 
bavit!“, takže letos dámy střílely gumou na cíl, 
brčkem přenášely papírky, kelímkem vyhazovaly 
a znovu chytaly míček, v sedu na židlích hrály 
volejbal nafukovacím balónkem, kolíčky přená-
šely listy papíru. Celkem 10 úkolů hravě splnily, 
a tak dostaly na závěr účastnické listy a drobné 
ceny.  Odpoledne zakončily posezením u kávy, 
kterou jim uvařily instruktorky. Přestože se hry 
konají v „jejich domově“, přišly z deseti účast-
nic jenom čtyři z pečovatelského domu, muž se 
nezúčastnil ani jeden. Stále ještě nás ovlivňuje 
nepříznivá doba minulých dvou let.  Snad příští 
rok, na desátém ročníku, bude účast větší.  

Zatím poslední akcí byly závody předško-
láků ve sportovní gymnastice. Celkem dvacet 
devět děvčat ze tří oddílů (Týnec n. S., Dobříš 
a Dobřichovice) se utkalo v trojboji složeném 
ze skoku z místa, prostných a lavičky. Pro vět-

šinu dětí jsou tyto závody prvním závodem 
v kariéře, a tak občas, když se něco nepovede 
podle představ, není nouze ani o slzičky.  Me-
daile, diplomy a hezké ceny ale všem vylepší 
náladu a domů už jedou usměvavé a spokoje-
né děti.  Gymnastky v tomto roce ještě poje-
dou na závody do Vrchlabí a na domácí půdě 
absolvují Mikulášské závody ve sportovní 
gymnastice. Ty jsou velmi oblíbené. Sejde se 
na nich většinou víc než sto závodnic a závod-
níků, kteří přijedou z gymnastických klubů 
nejen našeho kraje. Florbalisty čeká v prosinci 
republiková soutěž v Pardubicích, na kterou se 
opět kvalifikovali mladší i starší žáci.  Florba-
listům i gymnastkám budeme držet palce, aby 
uspěli a získali medaile. 

Věra Junová

V odboru sportu pro všechny TJ Týnec nad sázavou, z. s.  
jedeme na plné obrátky

sport
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Na podzim se opět rozeběhla nová sezóna vo-
lejbalových soutěží. Po zasloužených prázdni-
nách a zářijovém rozkoukání na nás čekal první 
turnaj. Do sportovní haly a tělocvičny v Týnci 
nad Sázavou jsme si pozvali v sobotu 8. 10. 2022 
kamarády, známé a především rodiče, abychom 
jim ukázali, co jsme se za loňskou sezónu naučili 
a zároveň, aby si vyzkoušeli, jak to nemají děti při 
zápasech jednoduché. Turnaj nabídnul spoustu 
zajímavých výměn a dramatických zápasů napříč 
všemi věkovými kategoriemi barevného minivo-
lejbalu. Celkovými vítězkami se nakonec staly 
Zuzka Čechová s mamkou.

O čtrnáct dní později se rozběhl oblastní po-
hár ve volejbale žactva. Náš oddíl byl nasazen 
do první skupiny mezi nejlepší týmy z loňské se-
zóny a ty s našimi dětmi neměly moc slitování. 
Na turnaj do Čerčan jsme brali mnoho nováčků, 
kteří se s šestkovým volejbalem teprve seznamují 
a na sehranosti týmu to bylo trochu znát. I když 
holky bojovaly, stejně na vítězství nedosáhly. 
První výhry se snad dočkají ve druhé výkonnost-
ní skupině v sobotu 26. 11. 2022 v Postupicích.

Ve stejný den zamířilo naše mladší žactvo 
do Prahy-Braníku k prvnímu kolu pražského 
minivolejbalu. Do turnaje jsme v zelené kate-

gorii nasadili tři družstva, která se v konkurenci 
dvaceti týmů rozhodně neztratila. Po základních 
skupinách si ve vyřazovacích bojích zajistila cel-
kové třinácté místo trojka Terka Žáčková, Natka 
a Lucka Hnětkovské. O dvě příčky výš se dostala 
Nelča Jandová, Andy Pavliščová a Áďa Prokešo-
vá. Poslednímu týneckému družstvu ve složení 
Elen Šenková, Natka Zlámalová a Šárka Kuch-
tová se nepovedlo semifinále, ale vše si vynahra-
dily v boji o bronzové medaile.  

Krajský přebor zvládly holky skvěle. Ale jak si 
povedou v oblastním přeboru ve Stránčicích, to 
bylo trochu ve hvězdách. Na nedělní turnaj 6. 11. 
2022 se vydaly nejdříve děti z oranžové a červené 
kategorie, které měly možnost své umění ukázat 
v dopoledních hodinách.  

V nejmladší oranžové skupině se z našich dětí 
nejvíce dařilo Raye Mastraychievě, Terce Stožic-
ké a Gitě Tůmové, které skončily těsně pod stup-
ni vítězů. Pozadu nezůstaly ani Áňa Palečková 
s Klárkou Fraňkovou na osmém místě a Nikča 
a Sofča Hauzarovy na dvanáctém místě. Vidět 
náš oddíl byl i v červené kategorii.  Kačka a Zuz-
ka Čechovy se dokázaly dostat do první poloviny 
turnaje na osmou příčku a Rumy Mastraychieva 
s Eliškou Mikolášovou dokonce celý turnaj vy-
hrály. 

V nejstarší modré kategorii jsme měli mezi 
dvaceti týmy čtyři želízka v ohni. Pouhý jeden 
ztracený bod ve skupině odsoudil Elen Šen-
kovou, Šárku Kuchtovou a Natku Zlámalovou 
ke třinácté příčce a na osmnácté příčce zakon-
čili svoji pouť turnajem Eliška Hlaváčková, 
Nikča Dvořáková, Verča Palečková a Dan Vý-
skot. První polovinu výsledkové listiny uzavřely 
Natka a Lucka Hnětkovské s Terkou Žáčkovou 

a na bronzovou příčku se za dva říčanské týmy 
prosadily Maruška Pavliščová, Klaudi Kleinová 
a Áďa Žáčková. 

Úvodní kola nám ukázala, že sezóna bude hod-
ně zajímavá a nebude zrovna jednoduchá. Pevně 
věříme, že děti vše zvládnou a volejbal si zase 
s úsměvem na tváři užijí. 

Rádi bychom Vám za náš oddíl volejbalu po-
přáli šťastné a pohodové Vánoce, spoustu splně-
ných přání a snů. Do nového roku přejeme pře-
devším pevné zdraví a plno úspěchů, nejen těch 
sportovních. 

Za VK Týnec nad Sázavou, Jaromír Kuchta

Volejbalový podzim

Týnečtí otužilci Vás všechny zvou na už tradiční 10. ročník 
silvestrovského plavání. Uskuteční se v sobotu 31. prosince ve 14 hodin. 

Zároveň proběhne křest nových členů a popřejeme si vše nejlepší do 
nového roku 2023. Občerstvení v podobě svařeného vína, grogu a čaje 

bude zajištěno. Přijďte nás podpořit.
Týnečtí otužilci

10. ročník silvestrovského 
plavání otužilců
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kalendář akcíTýnecko
PROsInec
25. 12.  VáNOČNÍ DISKOTéKA  20:00
Zveme Vás na diskotéku od 20:00 v sále KC Týnec. Vstupné 120 Kč v prodeji na místě. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec.
31. 12.   SILVESTROVSKé PLAVáNÍ OTUŽILCŮ 14:00
Silvestrovské plavání otužilců. Od 14:00 v Náklí. 

leden
1. 1.  NOVOROČNÍ KONCERT 16:00
Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou Vás zve na novoroční koncert v kostele sv. Šimona a Judy. Vstupné dobrovolné.  
Pořadatel: město Týnec nad Sázavou
14. 1. KINOKAVáRNA – STŘÍDAVKA 20:00
Promítáme komedii Střídavka. Hrají: J. Čvančarová, M. Hofmann, A. Polívková, E. Holubová  a další.  Promítání v sále KC Týnec od 20:00, 
kavárna otevřena od 19:00. Prodej vstupenek v TIC, vstupné 120 Kč. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
21. 1. FARNÍ PLES – SPOLEČENSKÝ VEČER 19:00
Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou Vás zve na společenský večer. Od 19:00 do 24:00 v sále Kulturního centra Týnec.  
K tanci a poslechu hraje skupina Vašek a Vašek. Vstupné 150 Kč, důchodci 100 Kč. Informace a prodej vstupenek: Mgr. Bedřich Vymětalík,  
tel. 317 701 054, 317 711 091.
24. 1. PŘEDNáŠKA – DUŠEVNÍ POHODA A SPOKOjENOST 17:30
V rámci projektu Bezpečné město Vás zveme na přednášku „Duševní pohoda a spokojenost“. Lektorka Mgr. Marcela Krejčíková.  
Od 17:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ. Vstup zdarma. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
26. 1. PŘEDNáŠKA – CO TO ByL SS-HOF 17:30
Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou si Vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Tomáše Zouzala  „Co to byl SS-Hof“.  
Od 17:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ. Vstupné dobrovolné. 
27. 1. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – VELKá OSLAVA 17:00
Zveme Vás na dětské hudební představení Štístka a Poupěnky – VELKÁ OSLAVA. V pátek 27. ledna od 17:00 v sále Kulturního centra Týnec. 
Vstupenky v on-line prodeji na www.ticketportal.cz, cena 315 Kč. Pořadatel: Mottygo s.r.o.

ÚnOR
1. – 28. 2. VÝSTAVA DUBáNCI 
V městské knihovně po celý měsíc únor probíhá doprovodná výstava „Dubánci“ – fotografie Petra Václavka z „dubánčích“ knih autorky  
Kláry Smolíkové. 
4. 2. PLES MĚSTA 20:00
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Ples města Týnec nad Sázavou. K tanci a poslechu hraje kapela Horváth Band, tombola a doprovodný 
program. Prodej vstupenek v Turistickém informačním centru Týnec. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou a Kulturní centrum Týnec
8. 2. MASOPUSTNÍ TRADICE A TVOŘENÍ PRO NEjMENŠÍ ČTENáŘE 15:00
Městská knihovna Týnec nad Sázavou Vás zve na tvořivé dílny pro nejmenší čtenáře na téma „Masopustní tradice“. Vstup zdarma.  
Rezervace na tel. 317 701 109 nebo e-mailem na: knihovna@mestotynec.cz
11. 2. HASIČSKÝ PLES  20:00
Sbor dobrovolných hasičů Pecerady Vás zve na tradiční hasičský ples. Bohatá tombola, k tanci a poslechu hraje kapela CODA. Od 20:00 v sále 
Kulturního centra Týnec. Vstupenky a informace: J. Hudrlíková, tel. 737 644 599, R. Hudrlík, tel. 731 217 218. Pořadatel: SDH Pecerady
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12. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 14:00
Sbor dobrovolných hasičů Pecerady Vás zve na dětský maškarní ples. Tombola a program pro děti.  V neděli 12. února od 14:00 hodin  
v sále Kulturního centra Týnec. Informace a vstupenky: J. Hudrlíková tel. 737 644 599. Pořadatel: SDH Pecerady
18. 2.  KINKAVáRNA – GRAND PRIX 20:00
Promítáme komedii Grand Prix. Scénář a režie Jan Prušinovský (Most! Okresní přebor). Hrají: K. Hádek, Š. Kozub, R. Ferro,  
A. Kameníková a další. Promítání v sále KC Týnec od 20:00, kavárna otevřena od 19:00. Prodej vstupenek v TIC, vstupné 120 Kč.  
Pořadatel: Kulturní centrum Týnec
23. 2.  PŘEDNáŠKA – ARCHEOLOGIE TÝNECKA 17:30
Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Terezy Davidové „Archeologie Týnecka“.  
Od 17:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ. Vstupné dobrovolné.
25. 2.  DISKOTéKA  20:00
Zveme Vás na diskotéku od 20:00 v sále KC Týnec. Vstupné 120 Kč v prodeji na místě. Pořadatel: Kulturní centrum Týnec.
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Režie:  Petr Nikolaev, scénář: Lucie Konečná
Hrají:  J. Čvančarová, M. Hofmann, A. Polívková, E. Holubová a další
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775 290 032
317 729 050

infocentrum@kctynec.cz
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www.visittynec.cz 
@ictynecns
@tyneckevlneni 

Týnecké lIsTy

Děkujeme Vám za spolupráci  
v roce 2022 a přejeme Vám šťastný 

a úspěšný rok 2023. 

RedAkČnÍ RAdA 
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Adéla Šťastná 
Tel. na objednávky 

731 321 779

Vnoučkova 840 
256 01 Benešov

pánské • dámské • dětské
kadeřnictví

adel.hairstyle

Adel.hairstyle

2.str případně na datumy

Adéla Šťastná
 

Vnoučkova 840 , 256 01 Benešov

pánské • dámské • dětské kadeřnictví

adel.hairstyleAdel.hairstyle

bez objednání

 731 321 779

uzávěrka 
příspěvků do příštího čísla 

TýneckýcH lIsTů 

je v pátek 31. ledna 2023.  
tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

TýneckýcH lIsTů

Koupím RD, chatu,  
chalupu, v obci Týnec  
nad Sázavou a okolí. 

 Tel.: 604 215 677

Stav nerozhoduje,  
jsem přímý zájemce.



Týnecké lIsTylIsTOPAd / PROsInec  2022

35www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

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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vysloužilý 
elektrospotřebič

do směsného odpadu 
nepatří

odneste ho  
na sběrné místo

recyklace pomáhá 
přírodě

www.ekolamp.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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Van�ura 

KLENOTNICTVÍ 

HODINÁ�STVÍ 

• Provádíme	hodinářské	a	zlatnické	opravy	a	u	vodotěsných	
hodinek	CERTIFIKOVANÉ	tlakové	zkoušky	

• Provádíme	výkup	zlata	
• Prodej	a	servis	hodinek	CASIO,	CITIZEN,	SEIKO,	FESTINA,	

BENTIME,	MPM,	PRIM,	ORIENT	
• Zakázkové	rytí	šperků	a	dárkových	předmětů	

	

RODINNÝ	PODNIK	
A	VLASTNÍ	PROSTORY	

ZARUČUJÍ	

	

NEJNIŽŠÍ	CENY	
Pěší	518		

Týnec	nad	Sázavou		
tel.:	603	236	281	

více	na	www.klenoty-vanzura.cz	

Přejeme	všem	našim	zákazníkům	krásné	prožití	vánočních	svátků		
a	hodně	štěstí	do	nového	roku	

PROSINEC 2017 TÝNECKÉ LISTYTÝNECKÉ LISTY PROSINEC  2017
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• Provádíme	hodinářské	a	zlatnické	opravy	a	u	vodotěsných	
hodinek	CERTIFIKOVANÉ	tlakové	zkoušky	

• Výroba	zlatých	šperků	na	zakázku,	vlastní	modely	
snubních	prstenů	

• Provádíme	výkup	zlata	
• Prodej	a	servis	hodinek	CASIO,	CITIZEN,	SEIKO,	FESTINA,	

BENTIME,	MPM,	PRIM,	ORIENT	
• Zakázkové	rytí	šperků	a	dárkových	předmětů	

	

RODINNÝ	PODNIK	
A	VLASTNÍ	PROSTORY	

ZARUČUJÍ	

	

NEJNIŽŠÍ	CENY	
Pěší	518		

Týnec	nad	Sázavou		
tel.:	603	236	281	

více	na	www.klenoty-vanzura.cz	

Přejeme	všem	našim	zákazníkům	krásné	prožití	vánočních	svátků		
a	hodně	štěstí	do	nového	roku	

Dosloužila Vám doma úsporná zářivka? Odneste ji na sběrné místo, do popelnice nepatří. 

Důvody jsou hned dva. 

Vysloužilé úsporné zářivky – darujte jim nový život

Více než 95 procent materiálu z každé 

úsporky lze recyklovat –  rtuť, sklo i kovy.

Zářivky a úsporné žárovky obsahují 

stopové množství toxické rtuti, která 

je nebezpečná pro životní prostředí. 

Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, 

obchodech s elektrem nebo na místech s malou 

sběrnou nádobou, které jsou často umístěny 

v supermarketech či nákupních centrech, 

na obecních nebo městských úřadech a v řadě firem. 

Nejbližší sběrné místo najdete na www.ekolamp.cz 

nebo v mobilní aplikaci „Kam s ní?“.

Přečištěná rtuť je znovu využita v chemickém průmyslu. 

Sklo je využíváno jako technický materiál. 

Kovy je možné opětovně využít v kovovýrobě. 

Recyklační středisko  – zpracování, třídění 

jednotlivých materiálů a předání k dalšímu využití.

Vysloužilé úsporné zářivky (sbírají se lineární zářivky, 

kompaktní zářivky = úsporné žárovky, výbojky a LED žárovky; 

nesbírají se běžné, reflektorové a halogenové žárovky) Sběrná místa

EKOLAMP 

1

2

KLENOTNICTVÍ
HODINÁRSTVÍ

Vanzura
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UŠETŘETE AŽ 75 %
NÁKLADŮ ZA VYTÁPĚNÍ
s tepelným čerpadlem značky LG

Zavolejte nám na 601 297 298 a získejte zdarma cenovou nabídku

Vyřídíme za vás dotaci

Záruka 7 let

Rychlé dodání a instalace

ČERPADLA
MÁME SKLADEM

Instalace ještě tuto topnou sezónu!
www.lg-tepelka.cz info@bevolt.cz

Týnec nad Sázavou a okolí
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sál Kulturního centra Týnec

Prodej vstupenek v TIC

775 290 032
317 729 050

infocentrum@kctynec.cz
@ictynecns
@tyneckevlneni 

DISKOTÉKA

������
�����������
�����������

www.visittynec.cz

������
����
	

DISKOTÉKA
Farní kostel sv. Šimona a Judy Týnec nad Sázavou

775 290 032
317 729 050

infocentrum@kctynec.cz
@ictynecns
@tyneckevlneni 

Vstupné dobrovolné
 

www.visittynec.cz

NOVOROČNÍ
KONCERT

NOVOROČNÍ
KONCERT

Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou
Vás zve na

neděle 1. 1. 2023 od 16 hodin



Ples 
města
4. 2. 2023
od 20 hodin KC Týnec

317 729 050
775 290 032  
infocentrum@kctynec.cz

www.visittynec.cz
` @ictynecns 

` @tyneckevlneni

HRAJE KAPELA  
HORVÁTH BAND

BOHATÝ KULTURNÍ 
PROGRAM

TOMBOLA

Vstupné
150 Kč

Předprodej vstupenek od 19. 12. 2022  
v Turistickém informačním centru, Klusáčkova 2

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








