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Veřejné setkání ke Koncepci rozvoje sportu a 

Strategii pro kulturu a volný čas  

města Týnec nad Sázavou 

Středa 26. 6. 2019 

Zasedací místnost MěÚ Týnec nad Sázavou 

 

Úvod 

Facilitátor Ondřej Marek přivítal účastníky setkání a seznámil je se základními cíli setkání:  

- Nastartovat veřejnou diskusi v daných oblastech pro potřeby plánování 
- Prezentovat stávající analýzu potřeb 

 

Účastníky pak pozdravil starosta Martin Kadrnožka, který je vyzval k otevřené diskusi ohledně potřeb 

města v oblasti kultury a sportu. Připravované dokumenty mají být zadáním pro směřování úřadu 

v daných oblastech.  

Představení problematiky 

Nela Hrušková, odborná konzultantka ze společnosti Mepco, navázala s představením základního 

harmonogramu zpracování Koncepce rozvoje sportu a Strategie pro kulturu a volný čas.  

Následovalo představení mapování potřeb obyvatel v této oblasti, které bylo realizováno formou 

ankety, a navazující analýzy pro oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit v Týnci.  

Viz prezentace.  

Někteří účastníci připomněli, že analýza by měla více vycházet z informací komisí pro sport a kulturu.  

V těchto komisích však sběr informací již proběhl a do budoucna se ještě plánuje projednání jak 

analytické, tak dalších částí.  

Bylo také připomenuto, že dané oblasti byly řešeny také během strategického plánování na podzim 

loňského roku.  Starosta vysvětlil, že smyslem aktuálního setkání je zpřesňovat tyto záměry a hledat 

cesty k jejich uskutečnění.  

Následně byli účastníci rozděleni do dvou skupin s úkolem definovat problémy a budoucí očekávání v 

oblastech kultury a sportu.  

 

Skupina kultura 

Hlavním problémem kulturních aktivit je nedostatek odpovídajících prostor pro klubovou činnost i 

prezentaci.  

Dosud ne zcela vyhovující prostor v rámci domu důchodců (dva sloupy).  

Řešením by mohl být spolkový dům.  

- Měl by mít multifunkční sál pro cca 250 osob.  

- Skladové prostory pro spolky.  
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- Technické zázemí: zvuk, světla, šatna.  

Kdo by se mohl zapojit:  

- Divadlo Netopýr 

- Kino??? 

- Kroužky pro veřejnost 

- Nízkoprahový klub pro mládež 

- MC Motýlek 

- Skauti 

Možné lokality: 

- Dům u Micků 

- Dostavba školy – sál v podzemí?  

- Nějak zapojit obecní domky v místních částech. 

Inspirací k fungování by mohl být DDM v Benešově. 

V oblasti informovanosti je problém koordinace jednotlivých akcí. Kalendář akcí funguje dobře. 

Vývěsní tabule jsou fajn, ale občas je problém s povětrnostními vlivy (odfouklé plakáty) nebo 

vandalismem.  Bylo by dobré toto zlepšit.  

 

Skupina sport  

Co nám chybí/co by pomohlo:  

- Koupaliště nebo dobrý vstup do řeky. 

- Fotbalové hřiště  

o Umělý povrh (např. Pecerady), 

o Trávník.  

- Fitness (posilovna, lekce). 

- Lépe propojit a dobudovat síť cyklostezek v okolí města.  

- Lezecká stěna. 

- Potřebujeme větší propracovanost projektu.  

- Správce pro sportovní zařízení – možnost využití pro více spolků 

- Větší provázanost sportovních aktivit ZŠ.  

- Dostupnost dobrovolných trenérů, jejich podpora.  

- Dotační činnost.   

Závěr 

Závěry obou skupin byly vzájemně prezentovány.  

Facilitátor upřesnil, že dotčené dokumenty, prezentace i tento zápis budou uveřejněny na webových 

stánkách města s možností připomínkování a doplnění informací do 28. 7. 2019.  

Následně bude proces pokračovat setkáním pracovní skupiny nad návrhovou částí a předpokládaná 

finalizace obou dokumentů bude v říjnu 2019.  

Zapsal: dne 4. 7. 2019  

Ondřej Marek  


