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Vážení spoluobčané,

věřím, že poslední vydání Týneckých listů v letoš-
ním roce Vám příjemně zpestří chvíle volna o vá-
nočních svátcích.

Rada města mimo jiné
• projednala možnosti řešení školního stravování.

Ve hře je několik variant. Otázce se věnuje Mgr.
Kadrnožka v tomto vydání Týneckých listů. 

• schválila návrh Pokynu č. 1/2008 „Fond oprav
a modernizace bytového fondu“

• schválila pronájem obřadní smuteční síně na
novém hřbitově pohřebnímu ústavu Charon
s účinností od 1.1.2009.

• opakovaně projednala žádosti o výjimky ze znění
územního rozhodnutí na zástavbu lokality U stu-
dánky v Týnci n.S. Vedení města se sešlo se sta-
vebníky a z jednání vyplynul návrh na změnu to-
hoto územního rozhodnutí.

Zastupitelstvo města mimo jiné
• schválilo III. úpravu rozpočtu města pro rok 2008
• projednalo návrh Pokynu č. 1/2008 - Fond rozvo-

je bydlení a schválilo zdroje tohoto fondu 
• schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí

podpory ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR na výstavbu kanalizace v místních čás-
tech města (dotace 15 172 303,– Kč a půjčka
22 758 455,– Kč) 

• schválilo uzavření Zástavních smluv k zajištění
pohledávky dle výše uvedené smlouvy

• schválilo přijetí dotace z ERDF („Evropský
fond“) na výstavbu kanalizace v místních částech
města ve výši 98 619 972,– Kč 

Rozpočet na rok 2009
Předpokládám, že v době, kdy čtete tyto řádky,

bude už rozpočet města pro příští rok schválen.
S jeho podobou Vás seznámíme v Týnecký listech
v únoru roku 2009. Již v minulém vydání jsem
uvedl, že půjde o rozpočet úsporný, který nedovolí
v příštím roce velký investiční rozvoj. V současné
ekonomické situaci se těžko odhadují budoucí da-
ňové příjmy. Právě tyto příjmy jsou však pro sa-
mosprávy rozhodující. 

Kanalizace v místních částech
Největší investiční akce posledních let končí.

Bylo nutno provést ji v rekordně krátkém čase
a v náročných geologických podmínkách. Víme,
že to mnoha lidem přineslo řadu komplikací, které
jim ztrpčovaly nějakou dobu život. Víme, že vše
neprobíhalo ideálně, že jsme někdy museli slevit
z některých příslibů, víme, že jsme každého žada-
tele např. o čerpací jímku nemohli v rámci projek-
tu uspokojit. Víme i další věci, pro které se obyva-
telé dotčených vesnic při výstavbě zlobili. Někdy
jsme naopak my „na městě“ nevěřícně kroutili hla-
vou nad postojem některých lidí. To vše považuji
ale za normální a k takhle náročné akci to patří. Na-

opak by bylo divné, kdyby vše šlo hladce a na
všech tvářích stále zářil úsměv. 

Je na místě poděkovat všem, kdo se o výstavbu
kanalizace v Chrástě nad Sázavou, Podělusích,
Zbořeném Kostelci a Peceradech zasloužili. Lidí je
celá řada a nebudu je jmenovat. Pokusím se všem
poděkovat osobně. Na přípravě se začalo pracovat
vlastně už v roce 2000, kdy byl založen svazek obcí
Týnecko. Opravdu už tehdy se začaly shánět pení-
ze. Trvalo to tedy „pouhých“ osm let.

Děkuji obyvatelům za trpělivost a pomoc a přeji
všem, aby jim nová kanalizace dobře sloužila a při-
nesla potřebný komfort bydlení a stejně tak i zlep-
šení životního prostředí pro nás všechny.  

Územní plán
Na leden 2009 připravujeme zasedání zastupi-

telstva s jediným bodem programu, kterým bude
územní plán. Cílem je vydání Pokynu pro zpraco-
vání Návrhu územního plánu.

Hodnocení činnosti jednotlivých volebních
stran a zastupitelstva jako celku

Někteří lidé volají po tom, abychom v Týnec-
kých listech skládali účty ze své činnosti. Moc
tomu požadavku nerozumím. Kdo listy čte, musí
vidět, že tzv. uvolnění zastupitelé, tedy ti, kteří na
radnici pracují na plný úvazek, informují o všech
možných věcech v každém vydání. Psalo se o tom
i v minulém čísle. Já osobně tak činím na prvních
stranách listů již čtrnáct let každé dva měsíce. Sna-
žím se o komplexní širokou informovanost, proto
některé zprávy z rady a zastupitelstva i trochu ko-
mentuji. 

Strana ODS vyslyšela volání a v dnešním vydá-
ní přináší hodnocení plnění volebního programu.
Je to docela zajímavá četba.

Volební strana Volba pro město má starostu
i místostarostu, většinové zastoupení v radě města
a pět členů v sedmnáctičlenném zastupitelstvu.
Nese tedy za dění ve městě největší díl odpověd-
nosti. I my jistě připravíme své hodnocení a dovo-
líme si zhodnotit i činnost celého zastupitelstva
a současně veřejnosti představit priority pro druhou
polovinu volebního období. V současné době po
proběhlých krajských i senátních volbách jsou
media plná slovního balastu typu : „ ..musíme pro-
vést analýzu, sebereflexi, musíme to odpracovat,
musí to být vyvážené, ...“ Tyto prázdné žvásty, mr-
začící mimochodem často i český jazyk, se na nás
valí ze všech stran. Lidé ale očekávají od politiků
věcnost, pracovitost, schopnost domluvit se
a spolupracovat mezi sebou, nápady, čitelnost,
slušnost, srozumitelnou řeč, schopnost formulovat
a řešit problémy, schopnost vysvětlit a obhájit ne-
populární kroky. O to vše se v Týnci na radnici sna-
žíme. Sami prosím posuzujte, zda se nám to daří.
Není-li Vám město lhostejné, pište nám své názo-
ry (třeba na www.mestotynec.cz), předkládejte ná-
vrhy, diskutujte, zapojte se do dění ve městě, spolu-
pracujte.  

Milí čtenáři,
přeji Vám klidné prožití vánočních svátků

a mnoho zdraví a štěstí v roce 2009. 

Zdeněk Březina
starosta města
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ram prací. Důsledkem byly vykopané díry na
čerpací jímky, které nebyly dlouho osazeny.
Většina těchto jímek by měla být v současné
době již osazena. Jako poslední se budou do-
končovat propoje mezi čerpací jímkou k od-
bočce z hlavního řadu.

Chrást nad Sázavou
Dokončují se poslední úseky stok AB-T (Na

Potočině) a AC-3 (Na Průhoně). Celkem bylo
provedeno cca 5 900 m kanalizace. Jsou reali-
zovány přípojky včetně čerpacích jímek. Stejně,
jako v Kostelci, se nakonec budou dokončovat
propoje mezi čerpací jímkou k odbočce z hlav-
ního řadu. Práce na vodovodu byly dočasně pře-
rušeny. Dokončeny by měly být v lednu.

Pecerady
Byly dokončeny stoky v hlavní komunikaci

a probíhá její asfaltování. Současně se dokon-
čují stoky AC-6-2 a AB-1. Následně by se
měly opravovat povrchy na místních komuni-
kacích. Celkem bylo provedeno cca 5 400 m
kanalizace. Provádění některých přípojek se
může protáhnout do ledna.

Velmi se omlouváme za nepříjemnosti,
které stavbu provázely. Vzhledem k rozsahu
prací bylo nezbytné uzavřít průjezd velkou

Informace o výstavbě kanalizace

Projekt je spolufinancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj - Operační program Infras-
truktura a Státním fondem životního prostředí
České republiky.

Jak se vyvíjí stavba kanalizace v místních
částech? Výstavba se již téměř chýlí k závěru.
Hlavní části stavby jsou již dokončeny. Ko-
laudace se předpokládá v lednu a následně
i uvádění kanalizace do provozu. Termín a po-
stup pro zprovoznění přípojek bude zveřejněn
po novém roce. Aktuální informace najdete na
webu města: www.mestotynec.cz.
Podělusy

Realizace stok byla dokončena. Celkem
bylo provedeno cca 3 300 m kanalizace. Čer-
pací jímky jsou instalovány a vystrojeny. Do-
končuje se podchod pod Sázavou.

Zbořený Kostelec
Realizace stok byla dokončena. Jsou reali-

zovány přípojky včetně čerpacích jímek. Cel-
kem bylo provedeno cca 4 300 m kanalizace.
Bohužel se zcela nepovedlo sladit harmonog-

částí Pecerad. Současně díky počasí bylo bláto
úplně všude. Zhotovitel sice průběžně prová-
děl úklid, ale při probíhající stavební činnosti
se bláto opět roznášelo i na uklizené části vo-
zovky. Tomuto problému jsme se věnovali in-
tenzivně od jeho počátku a nutili zhotovitele
přijmout opatření.

Další informace
• Realizace propoje mezi čerpací jímkou a od-

bočkou na tlakové kanalizaci se může v ně-
kterých případech provádět až v průběhu
prosince či ledna. Do té doby bude jímka ob-
sypána pouze do poloviny.

• Realizace vodovodu v Chrástu je mimo do-
tační program. Z časových důvodů byly
práce na vodovodu a přípojkách přerušeny.
Obnoveny budou po dokončení kanalizace.
Předpokládá se dokončení vodovodu v lednu,
provádění přípojek v lednu až únoru.

• Spolu s výstavbou kanalizace je nezbytné
provést některé další práce na stávající síti.
Tyto práce nejsou zařazeny do dotované
akce. Jejich realizace se předpokládá po do-
končení prací na dotované části stavby. Sta-
vební ruch se tak může protáhnout až do
ledna či února 2009.

Martin Kadrnožka

Napojení domů v Peceradech na kanalizaci se provádí přes revizní šach-
ty. Revizní šachtu si pořizuje a instaluje vlastník nemovitosti na vlastní ná-
klady. 

Na veřejné části kanalizace je použité potrubí Maincor. Pro snadné
a funkční propojení je možné použít revizní šachtu od stejného výrobce.
Šachty pokrývají většinu požadavků. Mají velký rozsah nastavení výšky
v rozsahu 1,2-1,9 m a poklop umožňující pojezd vozidla. Pro mělčí nebo
naopak větší hloubky bude připravena jiná šachta. Dostupné jsou i kom-
ponenty k napojení tlakového potrubí D 40.

Šachty je možné objednávat ve Stavebninách - Vladimír Kiša, U Trati
250, Týnec nad Sázavou. Telefon: 731 481 669, 317 701 330. Ceny dle
provedení od 3 500 Kč do 5 500 Kč s DPH.

Revizní šachty na kanalizaci v Peceradech
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 30. ledna 2009
– termín uzávěrky je závazný!

<

Rada města a zastupitelstvo opět projednáva-
ly situaci ve školních jídelnách v Týnci. Sou-
časná situace není ideální a víme, že je nezbyt-
né provést některé změny. Zatím nebylo
vybráno konečné řešení. Protože je možná
změna významného rozsahu, chtěli bychom po-
žádat Vás – obyvatele města – a především ro-
diče dětí o spolupráci a připomínky.

Informace o stávajícím stavu
V minulosti byl připraven projekt přestavby

a rozšíření jídelny spolu s přístavbou školky. Bo-
hužel se dosud nepovedlo zajistit financování to-
hoto projektu. Na výstavbu stravovacích zaříze-
ní nejsou poskytovány dotace z evropských ani
národních fondů. Jedinou možností je tak pouze
dotace ze státního rozpočtu v rámci tzv. porco-
vání medvěda. Žádost město každoročně podá-
vá, ale zatím nebyly peníze přiděleny.

Změna se netýká kuchyně v mateřské škole.
Zde byla kuchyň zmodernizována a uvedena do
stavu v souladu s hygienickými požadavky. 

Největším problémem je kuchyně ve staré
škole. Prostor zde neumožňuje zachovat (zmo-
dernizovat) stávající technologii. Jedinou ces-
tou, jak vyhovět požadavkům hygienických
předpisů, je přeměna na výdejnu a stravu sem
dovážet. Jsme si vědomi, že právě ve staré škole
jsou strávníci (a jejich rodiče) velmi spokojeni,
ale bohužel není jiná možnost. Pokud by pře-
stavba neproběhla, je Město Týnec nad Sázavou
vystaveno sankcím kontrolních orgánů.

V nové škole je kuchyně vybavena vyhovují-
cí technologií. Technologie však není moderní,
neumožňuje přípravu více druhů jídel a chybí

Školní jídelna

možnost moderního objednávkového systému.
Jsou zde také závady, které v časovém horizon-
tu budou vyžadovat zásadní úpravy. Jde přede-
vším o malou kapacitu jídelny, nevyhovující zá-
zemí pro zaměstnance, problémy s kanalizací. 

Řešení výše uvedených problémů je závislé na
finančních prostředcích. Jejich množství v rozpo-
čtu města nedostačuje na optimální variantu. Zís-
kání dotace či jiného financování je velmi neprav-
děpodobné. V možnostech městského rozpočtu je
pravidelný příspěvek na provoz zařízení a finan-
cování pouze základních úprav zařízení. 

Možnosti řešení
Jedna z variant by měla být zrealizována nej-

později v září 2010.
• Varianta „Eurest“. Provoz ve staré i nové

škole převezme profesionální firma. Ve staré
i nové škole by vznikly pouze výdejny. Kuchy-
ně by byly zrušeny. Došlo by k rozšíření nabíd-
ky (2-3 druhy jídla, svačiny, doplňkový pro-
dej,…) a je garantována cena ve stávající výši.
Provoz by i do budoucna splňoval veškeré le-
gislativní požadavky. Strava by se dovážela
z benešovského Danone a splňovala by veškeré
požadavky pro školní stravování. Organizace
výdeje stravy vychází ze zkušeností v jiných
školních jídelnách (ZŠ Votice, ZŠ Jilemnice,
ZŠ Tanvald, ...)

• Varianta „Školní jídelna“. Ve staré škole by
se zřídila pouze výdejna. Vaření a dovoz stra-
vy by zajiš	ovala kuchyně v nové škole. V ku-
chyni v nové škole by došlo pouze k drobným
úpravám. Byl by zachován stávající systém
stravenek a nabídka jednoho druhu jídla. Vý-

hledově s modernizovanou technologií lze
předpokládat rozšíření na 2 druhy jídla. Vý-
dejna ve staré škole by splňovala veškeré le-
gislativní požadavky. Kuchyně v nové škole
bude vyžadovat rozšíření prostoru pro strávní-
ky, řešení denní místnosti pro zaměstnance
a řešení skladů potravin v suterénu. Uvedení
kuchyně do souladu s legislativou bude velmi
problematické. Rozšíření prostoru pro strávní-
ky by znamenalo vystěhování družiny z budo-
vy jídelny do pavilónů základní školy. 

Co bude dál?
Než se rozhodne o dalším osudu školní jídel-

ny, rádi bychom znali i Váš názor. Rodiče dětí,
které navštěvují základní školu, budou osloveni
prostřednictvím dotazníku.

Pokud Vás budou zajímat další podrobnosti
jednotlivých variant, hledejte na www.mestoty-
nec.cz. Dále jsme Vám k dispozici na mailu: ka-
drnozka@mestotynec.cz, telefonu: 724187943,
317701931 nebo osobně na MěÚ.

Martin Kadrnožka
místostarosta

Třídíme odpad – zpracování tříděného skla

Text byl převzat z projektu Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Základní podmínkou pro recyklaci skla je jeho
správné třídění již v místě, následné dotři
ování
v úpravnách je velmi nákladné. I proto se na ulicích
měst a obcí znovu objevují kontejnery na bílé sklo,
do kterých je možné odkládat jen bílé, čiré sklo.
V praxi to jsou jen sklenice od potravin a láhve od
nápojů. Tabulové sklo, i když je na první pohled
čiré, se chemicky blíží sklu barevnému a do kontej-

nerů na bílé sklo nepatří. Podobné to je i s některý-
mi jinými druhy skla. Drátosklo nebo skla z aut ne-
patří do kontejnerů na sklo vůbec, jejich recyklace
je odlišná a je výhodnější, sbírají-li se např. přes
autoservisy. Důvodem pro oddělený sběr bílého
a barevného skla je zejména skutečnost, že ze směsi
bílého a barevného skla lze vyrobit jen sklo barev-
né, bílé nikoliv. A protože bílého skla se vyrábí
skoro stejně jako barevného, je potřeba sbírat i po-
dobné množství bílého skla. Recyklací skla se
v České republice zabývají sklárny v Dubí a v Ky-
jově, přičemž obě vyrábějí zejména obalové sklo.
Opětovná výroba skla však není jedinou možností,
jak odpadní vytříděné sklo využít. Například
v Krupce u Teplic byla otevřena nová továrna na
výrobu tepelných izolací ze skleněných vláken.
Skleněný prach se používá jako plnidlo do obklada-
ček, dlažeb nebo při výrobě umělého kamene. V ně-
kterých případech mohou obroušené skleněné stře-
py sloužit jako drenážní materiál místo štěrku.
Možnost použití odpadního skla je tedy velmi roz-
manitá a široká. Základní podmínkou jeho dalšího
využití je však jeho třídění v domácnostech. O tom,
že se tak opravdu děje, svědčí stále větší množství
sebraného skla.

Nezapomeňte, tříděním skla pomáháte dávat
odpadům nový život.

Martin Kadrnožka

Poděkování

Členové a členky Občanského sdružení
zdravotně postižených v Týnci nad Sázavou
děkují všem členům výboru této organizace
vedené jeho předsedkyní Jarkou Zdražilovou
za celoroční nezištnou a obětavou práci pro
zajištění všech akcí, které v rámci sdružení
organizují a uskutečňují.
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vají i služeb ostatních podnikatelů. Zlepšením
celkové úrovně života ve městě a zlepšová-
ním životního prostředí (plyn a kanalizace) se
neustále zvyšuje letní a turistická návštěvnost
v regionu. Spolupráce v rámci regionu Posá-
zaví s místními podnikateli a neziskovými or-
ganizacemi. Návštěvníci hojně využívají slu-
žeb místních podnikatelů. 

11. Podpora lepšího technického zázemí pro
motoristy – garáže, myčka, služby – zpraco-
vána studie využití plochy v lokalitě „Nad čis-
tičkou“. Zadán úkol vyřešit výši podílu města
na celkové realizaci nebo předat projekt deve-
loperské organizaci. Na www stránkách města
mapován zájem o stavbu garáží v této lokali-
tě. Větší možnosti nastanou po realizaci pří-
pojky města na dálnici D3, kdy bude více
možností pro podnikatelské aktivity podél
trasy. 

12. Maximální využití zdrojů z Evropské unie
a jiných dotačních zdrojů – získána částka
114 mil Kč z OP Infrastruktura na budování
kanalizace v místních částech.  Zateplení ZŠ –
8,5 mil Kč, rekonstrukce čerpací stanice ka-
nalizace 1,5 mil Kč, pravidelné získávání do-
tací pro FK METAZ Týnec – 1,05 mil Kč.
A dále finanční prostředky pro TJ JAWA
METAZ, SDH Pecerady, městskou knihovnu,
základní a mateřskou školu, kulturní akce
města apod.

Přestavba a oprava školských zařízení 
1. Rekonstrukce a modernizace školní jídelny

– vypracován projekt na rekonstrukci kuchyně
a jídelny a přístavbu nových tříd školní družiny
a mateřské školy. Akce je velmi finančně ná-
ročná – 50 mil.Kč – pravidelně každý rok je
předkládána žádost o dotaci na MF ČR i do roz-
počtového výboru Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR. Jednáme i s poslanci, kteří slibují
podporu. V současné době je v diskusi v zastu-
pitelstvu i rodičovské veřejnosti otázka možné
přestavby školních kuchyní na výdejny jídel
a rozvoz hotových jídel ve spolupráci s EU-
RESTEM. 

2. Oprava základní školy – rozvody energií,
výměna oken, propojení pavilonů – podpo-
rou finančních prostředků pro rozpočet ZŠ bylo
započato již v 2006 s výměnou oken. Z dotač-
ních titulů byly opraveny rozvody tepla a teplé
vody a letos v částce cca 12 mil.Kč dokončena
výměna oken a provedeno celkové zateplení
budov.

3. Rozšíření sportovních kapacit v areálu ZŠ –
rekonstrukce a přístavba tělocvičny –
v rámci stavebních úprav při zateplování školy
byla rozšířena spojovací chodba do tělocvičny
a vznikly prostory pro nářa
ovnu, malý sál po-
hybové výchovy, kabinet a sklad. Realizace sa-
motné přístavby tělocvičny (haly) je vzhledem
k prioritám ve prospěch školního stravování
zatím nereálná. Každoročně je dále podávána
žádost o finanční dotaci na vybudování veřej-
ného venkovního sportoviště v areálu základní
školy.

Předvánoční čas a končící rok 2008 nás nutí
k zamyšlení a k bilancování. Uběhly již dva roky
od doby, kdy Občanská demokratická strana vstu-
povala se svými kandidáty do komunálních voleb
a předložila svůj volební program pro období
2006-2010. Politika na úrovni obcí a měst je
především o spolupráci stran, o poctivosti, praco-
vitosti a o splněných úkolech, kdy je vidět odve-
dená práce a služba občanům. Díky aktivní a kon-
struktivní spolupráci zastupitelů z kandidátky
ODS s vedením města byla v průběhu první polo-
viny volebního období zrealizována podstatná
část volebního programu:

Rozvoj života ve městě a v místních částech
1. Budování kanalizačních sítí v místních čás-

tech města – nejvýznamnější úkol volebního
období téměř dokončen. Více jak 1300 obyva-
tel místních částí je nově napojováno na měst-
skou kanalizaci. Významný přínos pro zlepše-
ní životního prostředí v místních částech!

2. Zokruhování vodovodních řadů v Týnci
u Janovického potoka a Chrástu Na Průho-
ně – nový vodovodní řad zbudován v Chrástě
v lokalitě Na Průhoně. Napojeno nově cca 40
rodinných domů. 

3. Opravy a rekonstrukce komunikací s ulože-
nými inženýrskými sítěmi – realizace v Týnci
v sídlišti v ulicích Husova, 9.května a v nové
lokalitě U hájovny. 

4. Rekonstrukce a rozšíření obecních domků
a sportoviš� pro potřeby obyvatel místních
částí – rekonstrukce obecního domku v Krusi-
čanech, Podělusích a požární zbrojnice v Pece-
radech. Rozšíření dětských hřiš	 ve Zbořeném
Kostelci, sportoviště na Faráku. 

5. Podpora nové bytové výstavby ve vhodných
lokalitách – dokončena poslední etapa výstav-
by Na Kněžině, zahájena výstavba RD U Há-
jovny – město zajistilo položení inženýrských
sítí.

6. Podpora rodiny – zvýšení příspěvku města při
narození dítěte o 50% – návrh prozatím nebyl
přijat.

7. Bezpečnost silničního provozu – zklidňování
dopravy, osvěta pro děti a mládež – nové do-
pravní značení a organizace pohybu chodců
v Týnci na křižovatce u přejezdu, v prostoru
před Metazem, v sídlišti. Měření rychlosti. Pra-
videlné soutěže a osvěta pořádaná Městskou
policií pro žáky ZŠ.

8. Rekonstrukce autobusového nádraží – opra-
vena pouze nájezdová část u hrany chodníku.
Bohužel z majetkových důvodů (cizí vlastník
části plochy) není možné zatím realizovat.

9. Důsledná ochrana poctivých občanů – ka-
merový systém, prevence kriminality – ka-
merový systém v areálu ZŠ, v jednání kamera
u dětského hřiště Motýlek, úspěšné zásahy
městské policie.

10. Dobré podmínky pro soukromé a drobné
podnikání – prodeje pozemků a pozemková
vyrovnání pro podnikatele. Vysoká míra inve-
stičních akcí a rozestavěnosti přivádí do města
dělníky, kteří zde bydlí a stravují se a využí- pokračování na následující straně

Plníme předvolební sliby
(volební program ODS pro komunální volby 2006 a jeho průběžné plnění)

4. Oprava mateřské školy a zvýšení kapacity –
navýšení dvou tříd mateřské školy je součástí pro-
jektu spojeného s rekonstrukcí školní kuchyně
a přístavbou jídelny. Je v jednání zateplení a re-
konstrukce mateřské školy podobným způsobem
jako u ZŠ. 

Podpora aktivit dětí a mládeže, zájmové čin-
nosti a trávení volného času dětí a mládeže
aktivní tvorbou a aktivním sportem
1. Zachovat dotační systém pro organizovanou

činnost dětí a mládeže – dotační systém je za-
chován, výše finančních prostředků – pravidel-
ně nad 500 000,– + 80 000,– podpora záj.čin-
nosti škol. + získávání finančních prostředků
z cizích dotačních titulů. 

2. Výstavba sportovně odpočinkové zóny
v prostoru Farského kopce – akce realizová-
na roce 2008.

3. Výstavba skateového hřiště – realizaci brání
proces schvalování nového územního plánu.
V návrhu nového UP je plocha bývalého skla-
du JAWA určena pro sport. Realizace bude
možná až po schválení UP.

Podpora a rozšiřování pečovatelské služby
a péče o seniory 
1. Zřizování odpočinkových míst ve městě

a v místních částech – oprava stávajících lavi-
ček. Příprava projektu na rozmístění nových la-
viček.

2. Vytváření podmínek pro rozšiřování a zkva-
litňování pečovatelských služeb – Po zrušení
finančního příspěvku na pečovatelskou službu
od Středočeského kraje přijato jednoznačné
usnesení peč.službu zachovat a financovat
službu v roce 2008 plně z rozpočtu města.
Vzhledem k charakteru ubytování v domech
s pečovatelskou službou je prozatím v návrhu
diskutován nový způsob poskytování a finan-
cování pečovatelských služeb. V jednání mož-
nost zřízení rehabilitace v prostorách DPS.

3. Pořádání kulturních akci pro seniory – bo-
hužel nezájem klientů. Na akce chodilo mini-
mum občanů. V současné době probíhá cvičení
pro seniory – návštěva 3-4 osoby. Před DPS
jsou pořádány akce s dechovkou – Setkání de-
chovek. Senioři se účastní ostatních kulturních
akcí města.

Podpora cestovního ruchu jako významný
zdroj příjmu, života a propagace města 
1. Ochrana historických památek – oprava

mříží a vstupu do muzea, oprava brány, údržba
areálu.

2. Podpora projektů pro turistickou atraktivi-
tu a propagaci města – spolupráce s Posáza-
vím o.p.s., propagační materiály, účast na vele-
trzích cestovního ruchu, podpora
podnikatelských aktivit v cestovním ruchu,
podíl na studii turistických možností kolem
toku řeky Sázavy, podány žádosti o dotace na
zkvalitnění turistických a kulturních akcí.
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Jednoznačná podpora cestovního ruchu a zvy-
šování nabídky služeb a zážitků – pravidelné
akce a kulturní představení.

3. Podpora rekreačních možností a sportu. Cyk-
listické stezky – vznikly nové tématické cyklis-
tické trasy v okolí. Příprava projektu na převod
Posázavské cyklotrasy pod hradem Zbořený
Kostelec – přemostění - na levý břeh Sázavy. 

Zlepšení systému péče o životní prostředí,
včetně kontroly a postihů 
1. Kvalitní výsadba a údržba zeleně – služby

předány ČSOP Vlašim – zaručena odbornost
a pravidelnost péče.

30.10.2008 - Ve 21.35 hodin přijato telefonické
oznámení zaměstnankyně LIDLU se žádostí
o zákrok proti dvěma osobám, které odpadko-
vým košem rozbily skleněnou výplň vchodo-
vých dveří. Po příjezdu hlídky MP společně
s hlídkou PČR Týnec na místo byl získán popis
hledaných osob.Hlídky se rozdělily na dvě sku-
piny. První skupina prohledávala okolí LIDLU,
druhá prohledávala prostory podniku METAZ,
kde byly hledané osoby ve 21.50 nalezeny, zadr-
ženy a převezeny na OOP Týnec nad Sázavou
k dalšímu šetření. Jednalo se o dvě osoby v silně
podnapilém stavu. Z důvodu poškození vchodo-
vých dveří LIDLU byly prováděny kontroly ob-
jektu až do příchodu ranní směny. 
Dne 3. 11. 2008 byl odchycen v areálu nové zá-
kladní školy pobíhající pes černé barvy. Jednalo
se o křížence německého ovčáka.

2. Kvalitní údržba čistoty města – posíleny pěší
čety na denní čištění, boj proti vytváření čer-
ných skládek (občas bohužel marný), úspěšné
zásahy proti sprejerům.

3. Zlepšení systému nakládání s odpady – roz-
šiřování možností sběru tříděného odpadu,
osvěta a výchova ve školách.

4. Vyčištění obecních rybníků – Pecerady –
dosud nerealizováno.

5. Péče o koryto řeky Sázavy – protipovod-
ňová opatření – jednání s Povodím Vltavy,
příprava projektu v rámci Posázaví o.p.s na
revitalizaci toku. Vzhledem k nízkému roz-
sahu škod způsobovaných povodněmi je
protipovodňová úprava toku velice finanč-
ně náročná a neefektivní. Po povodních

v roce 2006 byly opraveny z dotačních pro-
středků zničené cesty podél řeky.

Děkujeme voličům za projevenou důvěru a stálou
přízeň. Společně s vedením města se nemáme za co
stydět, jsme pracovitý a schopný tým a mnohé
úkoly jsou ještě před námi. Výsledky naší práce
jsou jednoznačně vidět na zlepšování životního pro-
středí a kvality života ve městě a v jeho místních
částech. Nedostatek finančních prostředků nám bo-
hužel nedovoluje plně realizovat celý volební pro-
gram. Na své úkoly a sliby však nezapomínáme.
Jsou rozpracované a připravené k realizaci.   
Přejeme všem hezké Vánoce a do nového roku
hodně zdraví.

Ing.Miluše Burešová

Dne 5. 11. 2008 byl v okolí Kněžiny odchycen
volně pobíhající pes bígl stáří asi 2 roky.

Psi byli předáni pracovníkům útulku Maršovice.
5.11.2008 - Vandalové opět řádili. Byly poško-
zeny některé značky v Týnci nad Sázavou - na
mostě u LIDLU a u provozovny MONTANA,
kde byla značka odstraněna i s kovovou trubkou,
na které byla přidělána. Strážníci MP značku na-
lezli až v parku za prodejnou VLASÁK. Násled-
ně byla vrácena na své místo. 
6.11.2008 - Hlídka MP byla telefonicky upozor-
něna občankou Zbořeného Kostelce, že v lese za
JAWOU při sběru hub nalezla horské kolo. Po
příjezdu hlídky na místo byla strážníky nalezena
v okolí ještě dvě odcizená kola a dále batoh plný
rybářských věcí. Na místo byla přivolána hlídka
PČR Týnec a věci jí byly předány.Všechny tyto
věci pocházely z trestné činnosti ve Zbořeném
Kostelci. Následně byly vráceny majitelům. 
11.11.2008 - Strážníci MP asistovali na křižovat-
kách u METAZU a pod Společenským centrem
Týnec z důvodu svatomartinského pochodu. Do-
hlíželi na provoz vozidel a bezpečné přecházení
průvodu přes vozovku na přechodech pro chodce. 
15.11.2008 - Hlídka MP nalezla ležící osobu
v silně podnapilém stavu před Společenským
centrem Týnec. Byla předvedena na PČR Týnec
k prokázání totožnosti. Následně byla převezena
do Benešovské nemocnice a poté z důvodu silné
agresivity ji strážníci MP společně s PČR Týnec
převezli do protialkoholické záchytné stanice
Příbram. 
Dne 15.11.2008 byl odchycen volně pobíhající
pes černé barvy na komunikaci mezi rybářskou
chatou směrem na Krusičany.
Dne 17.11.2008 byl předán pracovníkům útulku
Maršovice.

V průběhu listopadu byly upraveny dopravní
značky Začátek obce a Konec obce mezi Týn-
cem a Chrástem. Konec a začátek Týnce byl po-
sunut k železničnímu přejezdu, kde navazuje na
Chrást. Na silnici II/106 mezi Týncem a Chrás-
tem tak platí nejvyšší povolená rychlost
50 km/h. 

Tento úsek využívají často chodci a je pro ně-
velmi nebezpečný. Proto i zde bude Městská po-
licie měřit rychlost. 

Pozor! Změna
dopravního značení

dokončení z předchozí strany

Městská policie informuje... 17.11.2008 - Hlídkou MP byl v prostorách pro-
dejny LIDL odchycen volně pobíhající pes. Byl
zjištěn majitel a byla mu uložena bloková poku-
ta.
V prostorách garáží v Týnci nad Sázavou byl
zjištěn vrak osobního automobilu ŠKODA FA-
VORIT bílé barvy RZ: 7S9 7650. Byl zjištěn
a kontaktován majitel tohoto vozidla, kterému
byla uložena zákonná lhůta na odstranění vraku
vozidla a uklizení nepořádku v okolí vraku po-
cházející z tohoto vozidla.
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Policie Čecké republiky informuje...

Do pátrací akce se v nočních hodinách zapojil
také policejní vrtulník s termovizí. Piloti a poli-
cisté prohledávali místo posledního výskytu po-
hřešované a široké okolí. Po necelých dvou ho-
dinách termovize ženu objevila v Chrástu nad
Sázavou, v lese u vodárny. Piloti proto policisty,
kteří pročesávali okolní les, k místu navedli.
Žena byla živá, ležela schoulená na zemi. Přivo-
laná sanita ji podchlazenou, dehydrovanou
a lehce zraněnou odvezla do benešovské nemoc-
nice.  

Do náročné, ale úspěšné pátrací akce, se zapo-
jilo celkem dvacet policistů z benešovského
okresu, asi deset místních občanů a vrtulník Le-
tecké služby Policie ČR.

Nalezl nevybuchlý granát 
V lese, v katastru obce Strážovice, nalezl jed-

natřicetiletý muž 5. října v odpoledních hodi-

Pohřešovanou babičku našli živou 
V obchodě v Týnci nad Sázavou si 10. listo-

padu v odpoledních hodinách nakoupila třia-
osmdesátiletá důchodkyně. Z nákupu se však
nevrátila domů. 

V podvečerních hodinách oznámila týnec-
kým policistům šedesátiletá žena, že pohřešu-
je svoji maminku. Policisté šetřením zjistili,
že byla naposledy občany viděna ten den ve
čtyři hodiny odpoledne v nedaleké vesnici
v Chrástu nad Sázavou, v chatové osadě Na
Potočině. V těchto místech sedm týneckých
policistů provedlo pátrání. Když pohřešova-
nou nenašli, požádali o spolupráci sázavské
a čerčanské policisty. Ještě předtím však zkon-
trolovali nádraží a další místa, kde by se po-
hřešovaná mohla nacházet, rovněž tak prove-
dli dotazy do zdravotnických zařízeních
v Benešově a v Praze. 

nách munici. Nález oznámil týneckým policis-
tům. Ti místo zajistili a vyžádali si příjezd pyro-
technika. Ten munici označil jako nevybuchlý
dělostřelecký granát ráže 75 milimetrů, německé
výroby pocházející z druhé světové války. Gra-
nát odvezl k bezpečné likvidaci.

Domek nebyl uzamčen
Neuzamčenou vstupní brankou se dostal 4.

listopadu v dopoledních hodinách v osadě Naho-
ruby na pozemek domku neznámý pachatel.
Vnikl do rodinného domku, jehož vchodové
dveře rovněž nebyly uzamčeny a ze zásuvky
nočního stolku odcizil peníze. Poškozené tak
svým jednáním způsobil škodu ve výši sedmi
tisíc korun. 

Policisté občany upozorňují, aby krádežím
předcházeli. Vstupní branky a vchodové dveře
do domů vždy uzamykali a do bytu nepouštěli
žádné cizí osoby.

nprap. Zuzana Stránská 

Ocenění významných občanů města

V pátek 24. října 2008 se uskutečnilo již po sedmé slavnostní oce-
nění významných občanů Týnce nad Sázavou. Z rukou starosty města
pana Zdeňka Březiny převzali zlatou pamětní medaili paní MUDr.
Vlasta Vlčková a pan Josef Zeman.

Paní doktorka Vlčková se narodila v Praze, kde také prožila své dět-
ství i léta studií na gymnáziu a později na lékařské fakultě University
Karlovy, kde vystudovala obor pediatrie.

V létech 1958 – 1961 byla lékařkou vlašimské interny. V roce 1961
začala pracovat v Týnci nad Sázavou jako obvodní lékařka a plných
30 let obětavě pečovala o zdraví občanů Týnce a okolí. Stejně dlou-
hou dobu se aktivně podílela na činnosti sociální a zdravotní komise
MNV, pomáhala též organizovat činnost v místní organizaci Českos-
lovenského červeného kříže a sama se také na jeho úspěšné práci po-
dílela.

Ve volbách v r. 1994 byla zvolena do městského zastupitelstva,
kde působila po dvě volební období až do r. 2002. V těchto létech
byly uvedeny do provozu dva domy s pečovatelskou službou a paní
doktorka se účastnila přípravných konzultací, podílela se na organi-
začním řádu tohoto zařízení i na způsobu a výběru zájemců o umís-
tění.

pokračování na následující straně
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Soutěž o cenu PhDr. Jiřího Tywoniaka

1)  X. ročník 
Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou

a okolí, Vlastivědný klub města Vlašim a Sdružení
přátel Chotýšan vyhlašují X. ročník "Soutěže
o cenu PhDr. Jiřího Tywoniaka", která je určena
pro žáky druhého stupně základních škol, gymná-
zií a všech typů středních škol na území Benešov-
ska, Vlašimska a Voticka (bývalý okres Benešov)
a pro všechny, kteří zde mají trvalé bydliště.
I. kategorie
pro žáky 6. - 9. ročníků základních škol a 1. - 4. roč-
níků víceletých gymnázií
požadavky: písemná práce v rozsahu 5 – 10 nor-

mostran (60 znaků na řádek, 30 řádek
na stránku) strojopisu (psací stroj, po-
čítač), skládající se z úvodu, statě
a závěru, seznamu použité literatury,
pramenů a obsahu (seznam literatury
a pramenů s obsahem se nepočítají do
normostran)

ceny: 1. místo poukázka na nákup knih
v hodnotě 600 Kč + diplom
2. místo poukázka na nákup knih

v hodnotě 400 Kč + diplom
3. místo poukázka na nákup knih

v hodnotě 300 Kč + diplom
4. a 5. místo - diplom

II. kategorie 
pro studenty 5. - 8. ročníků víceletých gymnázíí
a všech ostatních středních škol
požadavky: písemná práce v rozsahu 10 - 50 nor-

mostran, skládající se z úvodu, statě,
závěru, poznámek a obsahu, případně
příloh (poznámky, obsah a přílohy se
nepočítají do normostran)

ceny: 1. místo poukázka na nákup knih
v hodnotě 1 100 Kč + diplom
2. místo poukázka na nákup knih
v hodnotě  800 Kč + diplom
3. místo poukázka na nákup knih
v hodnotě  600 Kč + diplom
4. a 5. místo - diplom

Témata prací pro obě kategorie:
1. Rok 1939 na Benešovsku, Vlašimsku a Voticku 
2. Rok 1969 na Benešovsku, Vlašimsku a Voticku
3. Volné téma z historie Benešovska, Vlašimska

a Voticka do r.1975

Hotové práce ve dvou exemplářích s přihláš-
kou potvrzenou od příslušné školy je třeba za-
slat do 15. 4. 2009 na níže uvedenou adresu. V při-
hlášce uvádějte jméno, příjmení, adresu svého
bydliště a školy, věk a zvolené téma práce.
Vyhlášení výsledků bude do 31.5.2009.

Práce budou posouzeny tříčlennou komisí slože-
nou z představitelů Vlastivědného klubu města
Týnec nad Sázavou a okolí, Vlastivědného klubu
města Vlašimi a Sdružení přátel Chotýšan. Pro ví-
těze budou připraveny poukázky na nákup knih
v Knihkupectví Daniela v Benešově, knihy je
nutno odebrat do 30.9.2009.

Předávání cen proběhne ve velké zasedací mís-
tnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.
2) Soutěž pro seniory – I. ročník
Soutěž je určena pro všechny seniory z Týnce nad
Sázavou a jeho osad, kteří zde mají trvalé bydliště
nebo se zde narodili.

Témata vzpomínkových a historických prací:
1. Jak jsem se dostal na Týnecko 

2. Co mne v životě bavilo
3. Volné téma z historie Týnecka do r.1989
požadavky: písemná práce v rozsahu 5 - 30 nor-
mostran, skládající se z úvodu, statě, závěru a ob-
sahu, případně příloh (obsah a přílohy se nepočíta-
jí do normostran)
ceny: 1. místo poukázka na nákup knih

v hodnotě 1 100 Kč + diplom
2. místo poukázka na nákup knih
v hodnotě  800 Kč + diplom
3. místo poukázka na nákup knih
v hodnotě  600 Kč + diplom
4. a 5. místo - diplom

Hotové práce ve dvou exemplářích s přihláš-
kou je třeba zaslat do 31. 5. 2009 na níže uvede-
nou adresu nebo přinést na podatelnu MěÚ v Týnci
nad Sázavou. V přihlášce uvádějte jméno, příjme-
ní, adresu svého bydliště, věk a zvolené téma práce.

Vyhlášení výsledků bude do 30.6.2009.

Práce budou posouzeny komisí složenou z před-
stavitelů Vlastivědného klubu města Týnec nad Sá-
zavou a okolí i z dalších osob. Pro vítěze budou při-
praveny poukázky na nákup knih v Knihkupectví
Daniela v Benešově, knihy je nutno odebrat do
31.10.2009.

Předávání cen proběhne ve velké zasedací mís-
tnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.
Adresa: Vlastivědný klub města

Týnec nad Sázavou
nádvoří A.Hodějovského čp.48
257 41 Týnec nad Sázavou

Mgr. Daniel Povolný
předseda VK města Týnec nad Sázavou

dokončení z předchozí strany

Nakonec už jako důchodkyně se vrátila k lé-
kařské praxi. V létech 1994 – 2005 vykonávala
funkci revizní lékařky. Nejprve pro pojiš	ovnu
Garant hospital, později pro Pojiš	ovnu minister-
stva vnitra.

Všichni ji známe jako usměvavou, pečlivou
a oblíbenou paní doktorku.

Pan Josef Zeman se narodil v nedaleké obci
Chleby, kde žil až do roku 1945. Do školy chodil
v Netvořicích a později v Týnci nad Sázavou. 

V r. 1936 se začal učit slévačem ve slévárně
ing. Janečka. Po vyučení jí zůstal věrný po celý

svůj aktivní pracovní život až do r. 1986, tedy pl-
ných 50 let.

Pracoval také v různých funkcích: 16 let jako
pokladník v odborech, 20 let jako pokladník
mysliveckého sdružení, 8 let byl členem Okres-
ního výboru kováků. Dále byl 6 let členem okres-
ní revizní komise ROH a 4 roky působil v reviz-
ní komisi krajské.

Do důchodu odešel v r. 1986 – v té době pra-
coval jako vedoucí oddělení plánování na cechu
sléváren oceli v Metazu.

Pan Zeman měl, a dosud má, velkého koníčka
– chovatelství drobného zvířectva. Ve svazu cho-
vatelů je činný od r. 1957, pracoval ve výboru

této organizace a je jejím členem dodnes. Zastá-
val zde 46 let funkci pokladníka. Za svou přínos-
nou, příkladnou a obětavou práci pro svaz chova-
telů obdržel od Ústředního výboru Svazu
chovatelů ČR v r. 1993 zlatý odznak.

Pan Josef Zeman se zabýval mnoho let cho-
vem králíků, drůbeže, holubů a andulek. Zúčast-
ňoval se mnoha výstav, z kterých přivážel řadu
ocenění. Každoročně se také aktivně podílí na
pořádání výstavy chovatelů v době místního po-
svícení.

Svaz chovatelů si nesmírně váží jeho nezištné
a obětavé práce i jeho zkušeností, a proto jej na-
vrhl k ocenění.

Pro knihovnu v Peceradech
hledáme

dobrovolného
knihovníka/knihovnici,

s datem nástupu
– leden 2009.

Přihlášky podávejte
do 20. 12. 2008

do Městské knihovny
Týnec nad Sázavou.

Tak po roce máme tu Vánoce a vánoční nálada všechny nás ovládá.
Chci Vám jen za sebe poslat pár řádků – příjemné prožití vánočních svátků.

Cukroví s vanilkou, šupinku pro štěstí a spoustu světýlek na našem náměstí.
A co přidat sluníčko sedmitečné k vánočním dárkům?

Usmíváš se?
To je skvělé, to je úěel mého přání – tak šťastné a veselé vánoční rozjímání.

Mnoho štěstí a pohody v novém roce přeje

vaše knihovna
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Postřehy ...

• Při cestě od lávky u Jawy směrem ke Zboře-
nému Kostelci můžete spatřit tato „malebná
zákoutí“. Nepatří snad Brodce také k Týnci?
Zdá se, že ne, protože tu nikdo neuklízí (toto
není náhodný, ale permanentní stav – foto-
grafováno 27.10.2008).

Sedm dní na Madeiře

je název přednášky, která hlavně videofilmem
přiblíží krásy tohoto věčně zeleného ostrova
v Atlantickém oceánu.

Madeiru budeme poznávat spolu s panem Ja-
roslavem Ouřadou v sobotu 24. ledna 2009 –
„odlet“ bude ve 14,00 hod. a návrat v 16,00 hod.,
vše v zasedačce MěÚ v Týnci nad Sázavou.

Pořadatel, Český zahrádkářský svaz v Týnci
nad Sázavou, zve k účasti i nečleny ČZS.
Vstupné dobrovolné. 

Nabídka kulturních pořadů

Plesová sezona
ve Společenském centru TÝNEC
10. 1. 2009 Myslivecký ples zač. 20.00 hod

informace: Jiří Frischmann,
tel.: 317 703 341
hraje skupina CODA

23. 1. 2009 Květinový ples taneční školy Salta
zač. 20.00 hod

informace Karel Maršálek,
tel: 603 162 163

31. 1. 2009 Ples města 5. ročníkzač. 20.00 hod
hraje Taneční orchestr Pacholata
vstupné: 150,- Kč přízemí,
100,- Kč galerie, 
50,- Kč galerie pro seniory
předprodej: Turistické informační 
centrum 

14. 2 . 2008 Hasičský ples zač. 20.00 hod
hraje skupina CODA
informace: Roman Hudrlík,
tel: 731 217 218

15. 2 . 2008 Dětská maškarní diskotéka
zač. 14.00 hod

informace: Roman Hudrlík,
tel: 731 217 218

28. 2. 2009 VI.Školní ples zač.20.00 hod
hraje skupina Pavla Kolorose
informace p. Adriana Bursová,
tel.: 775 255 949

vstupné: 150,- Kč
13. 3. 2009 Rybářský ples zač. 20.00 hod

hraje skupina Horváth Band
informace: Zdeněk Urban,
tel: 737 306 035

21. 3. 2009 Maškarní ples sportovců
zač. 20.00 hod

bohatá tombola týneckých
podnikatelů
hraje skupina Horváth Band
informace: Stanislav Janda,
tel: 721 355 969
předprodej: Trafika paní Bláhové
vstupné: 120,- Kč

Přehled kulturních akcí leden – březen 2009
28. 1. 2009 Zájezd do Divadla Na Fidlovačce

zač. 19.30 hod
divadelní představení
„Můj báječný  rozvod“

laskavá komedie irské autorky Ge-
raldine Aron, kterou věnovala všem,
kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami
v hlavní a jediné roli předvádí exce
lentní výkon Eliška Balzerová
vstupné: 300,- Kč
příspěvek na dopravu: 60,– Kč/osoba

12. 2. 2008 Zájezd do Hudebního divadla
Karlín zač. 19.00 hod
muzikál Carmen
příspěvek na dopravu: 60,– Kč/osoba

26. 2. 2008 Zájezd do Hudebního divadla
Karlín zač. 19.00 hod
muzikál Carmen
příspěvek na dopravu: 60,- Kč/osoba

28. 3. 2009 Odemykání Sázavy zač. 10.30 hod
již tradičně pod budovou Bisportu
Dědek Sázava odemkne svým kouzel-
ným klíčem řeku pro všechny vodáky
informace: Bisport, tel.: 317 701 460

Veletrhy cestovního ruchu
15. – 18. 1. 2009 Go – Regiontour Brno

prezentace města Týnce nad
Sázavou na 19. mezinárodním 

veletrhu cestovního ruchu
– Výstaviště Brno
15. – 16. 1. otevřeno pro odbor-
nou veřej nost, vstupné:  
500,– Kč
17. – 18. 1.  otevřeno veřejnost
vstupné: celodenní pro 
jednotlivce 80,- Kč
rodinné 140,- Kč
zlevněná (důchodci, studenti) 
40,– Kč

5. 2. – 8. 2. 2009 Holiday World Praha 
prezentace cestovních příleži-
tostí a turistických možností 
na 17. středoevropském vele-
trhu cestovního ruchu v Praze
- areál Výstaviště

• Jako bájný Damoklův meč visely nad hla-
vou občanů Zbořeného Kostelce při cestě
do Týnce dva stromy zaháknuté zajímavým
způsobem do sebe. Hrozily spadnutím od
jarní vichřice až do 3. listopadu, kdy byly
konečně poraženy.

• Tato fotografie zcela nevystihuje špatný stav
části chodníku u přechodu na Jílovské ulici
v Týnci, ale kdo tam chce přecházet, jistě mi dá
za pravdu. Bylo by potřeba ještě před zimou
provést opravu, jinak dojde k úrazu!

• Jako doplněk k tradičním posvícenským výsta-
vám zahrádkářů a chovatelů uspořádaly ženy
z Týnce a okolí výstavku ručních prací. Náv-
štěvníkům, kterých přišlo 350, se vystavené
práce moc líbily.
V pondělí 29. prosince v 15,00 hodin se opět

sejdeme v restauraci V Náklí.
V. Holasová, Zbořený Kostelec

pokračování na následující straně
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dokončení z předcházející strany

5. – 6. 2.  otevřeno pro odbor- nou veřejnost,
vstupné: 500,- Kč
7. – 8. 2.  otevřeno veřejnost

DALŠÍ INFORMACE:
Turistické informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2 , Týnec nad Sázavou
Tel: 317 729 050, 775 290 032
Mail: ic@centrumtynec.cz
www.centrumtynec.cz, www.mestotynec.cz

MUZEUM BENEŠOV
do 23.12.2008 Šperk - secesní repliky - 

autor Vladislav Mašek

Otevřené expozice 
Historie města Benešova a okolí
Náš pluk

REGIONÁLNÍ MUZEUM JÍLOVÉ U PRAHY
Leden, únor 2009
do 11.1.2009 Vánoční ozdoby
do 18.1.2009 Střední škola řemesel se představuje – výstava student-

ských prací
do  1.2.2009 Až zase jednou ... – komorní výstava z darů muzeuv r.

2007
17.1.-22.2.2009 Krajinou Ladislava Kulhavého – autorská výstava obra-

zů
24.1.-1.3.2009 Malované hedvábí – Martina Poustecká v cyklu AD

HOC
7.2.-22.3.2009 Jílovské potravinářské učiliště

Vánoční ozdoby

Historie výroby vánočních ozdob je poměrně krátká. Lze ji přibližně da-
tovat do posledních sto padesáti let. Z původně vedlejšího produktu vznik-
lého při výrobě bižuterie v domácích dílnách se stal v průběhu první polo-
viny 20. století zajímavý obchodní artikl. Výroba skleněných ozdob se
rozšířila z Německa i do českých zemí, nejprve na Jablonecko, poté na
Hořicko a Vsetínsko. Skleněným historickým ozdobám však předcházely,
ale zároveň jim i konkurovaly, ozdoby z rozličných materiálů, zejména
z papíru, vaty, skleněného vlákna. Často šlo o skutečně drahé luxusní
předměty vyráběné strojově.

Vzhledem k tomu, že vánoční ozdoby se v českých muzeích vystavují
jako samostatné exponáty zcela sporadicky, využilo Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy možnosti zapůjčit si takovouto výstavu ze Středočes-
kého muzea v Roztokách u Prahy. Exponáty z roztockého muzea byly do-
plněny sbírkovými předměty z jílovského muzea a ze soukromé sbírky
paní Jiřiny Glombové.

Betlémské světýlko

„ ... červená se line záře, červená se line záře, oheň, oheň, hřeje ruce,
barví tváře ...“

Jako každým rokem, tak i letos putuje věčný oheň z Betléma do celého
světa, konkrétně do 25 zemí. Letecky do Lince a odtud vlakem dále i do
České republiky.

Do Prahy doputuje 20.12. a i u nás bude možnost si plamínek připálit.
Pro některé se Betlémské světlo na Vánoce stalo již nevyhasínající tra-

dicí, stejně jako jeho plamen. Jiní na svou příležitost teprve čekají. Není
lepší pocit než ten, že vám doma hoří plamínek stejný, jako mnoha lidem
na celém světě. To jsou věci, které nás všechny spojují.

Všem přejeme š	astné a veselé Vánoce plné radostných zážitků a poho-
dy prožitých se svými nebližšími a přáteli.

Budeme se na vás těšit 23.12.2008 od 17:00 do 18:00 u Vánočního stro-
mu před obchodním domem NORI v Týnci nad Sázavou.

Za 3. skautský oddíl z Týnce nad Sázavou (TYSAN) Tereza Pavlíková 
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Do posledního místa zaplněný sál Společenské-
ho centra v Týnci nad Sázavou přivítal v pátek 21.
listopadu jednoho z nejvýraznějších vynikajících
mladých českých houslistů Pavla Šporcla, dále
jednoho z nejlepších violoncellistů české hudební
scény, člena Nostitzova kvarteta Petra Šporcla
a vynikajícího klavíristu Petra Jiříkovského, sólis-
tu, který spolupracuje s řadou významných orches-
trů a dirigentů.

V programu koncertu zazněla díla Antonína
Dvořáka a Ludviga van Beethowena. Koncert se
konal v rámci Podblanického hudebního podzimu

Z koncertu ..... a finanční podpory Městského úřadu v Týnci nad
Sázavou a Středočeského kraje.

Koncertní večer byl krásným a nezapomenutel-
ným zážitkem pro všechny posluchače, kteří se ne-
chali unášet Šporclovým mistrovstvím a kouzelný-
mi tóny jeho modrých houslí s doprovodem klavíru
a violoncella.

Po skončení koncertu se uskutečnila malá auto-
gramiáda spojená s prodejem nejnovějších CD
Pavla Šporcla.

Tento hudební svátek navštívilo 400 posluchačů
z Týnce i okolí a všichni se vraceli do svých do-
movů naplněni krásnými a radostnými pocity z to-
hoto jistě nevšedního hudebního prožitku.

Rozsvícení

vánočního stromu

V neděli 30. listopadu se sešli týnečtí občané
pod vánočním stromem, jehož rozsvícením
bylo přivítáno období adventu. K předvánoční
náladě přispělo i vystoupení tanečního souboru
Benešáček.
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Drakiáda
Mateřské centrum Motýlek pořádalo jako již

několik let i letos Drakiádu. Po propršené so-
botě vykouklo v neděli 9. listopadu sluníčko,
a tak jsme se rádi sešli v 15 hodin na louce pod
lesem (K Zeleným vratům) se svými draky. Vítr
nám také trochu zafoukal, takže draci nakonec
každému alespoň chvíli létali. Bylo i pár jedin-
ců, kteří svého draka pouštěli, dokud nepadla
tma. Pro všechny příchozí byl k dispozici oheň
na ohništi u laviček. Každý si opekl donesené
dobroty a pak se povídalo, děti si vybarvovaly
pamětní list s drakem, chvíli chodily na chů-
dách nebo si kopaly s míčem a jinak dováděly.
Akce se mi líbila, proběhla nenuceně a v klidu.
Jen na slibované brambory pečené v popelu ne-
došlo. Tímto se tedy všem omlouváme. Tma
nás zastihla dříve, než jsme stihli spálit dosta-
tek dřeva na popel. Příští rok se polepšíme
a i brambory budou. Děkujeme všem za účast –
přišlo až 30 rodin s dětmi, děkujeme za krásné
počasí a těšíme se za rok nashledanou.

Svatomartinský lampiónový průvod
Tento rok pořádalo MC Motýlek společně

s Ochotnickým divadelním spolkem Netopýr
v pořadí 6. Svatomartinský lampiónový prů-
vod. Již tradičně průvod vyrazil 11. 11. po páté
hodině od Domu s pečovatelskou službou
v Týnci nad Sázavou do zahrady Společenské-
ho centra. Průvod se malebně vinul ulicemi
a přes most. Ta spousta světýlek, lampionů a lu-
cerniček svítila do tmy Týnce a nesla vzkaz
všem lidem o tom, abychom následovali sv.
Martina a otevřeli svá srdce všemu dobrému,
pokoře, úctě a pomoci druhým. V zahradě Spo-
lečenského centra na všechny čekal oheň pro

MC MOTÝLEK zahřátí, společně s teplým čajem a svatomartin-
skými rohlíčky. Ochotnický divadelní spolek
Netopýr zajistil krátký program - zazpívali
jsme si společně svatomartinskou koledu, do-
zvěděli se o životě a činech sv. Martina a také
několik pranostik vážících se k tomuto svátku.
Dětem se rozsvítilo v očích, když se na scéně
objevil rytíř Martin a při boji s protivníkem mu
od meče odskakovaly jiskry. A pak jsme se pus-
tili do těch výborných svatomartinských rohlíč-
ků, samozřejmě bylo důležité se s někým o roh-
líček podělit, povídali jsme si a hřáli se u ohně.
Letos se sv. Martin bohužel dostavil jen na lát-
kovém koni. Živého koně jsme nestihli zajistit,
a tak se moc omlouváme a doufáme, že příští
rok se budete zase moci těšit na průvod v čele
s Martinem na opravdovém bílém koni.

Děkujeme všem, kteří přišli svým světýlkem
podpořit tuto znovuobnovenou tradici. 

Velké poděkování patří Ochotnickému diva-
delnímu spolku Netopýr a Adrianě Bursové za
rychlou přípravu kulturního programu; skupině
historického šermu Páni z Týnce za scénku z do-
bové krčmy; dále pekařství Červený za výborné
svatomartinské rohlíčky, které upeklo pro tuto
akci zdarma; Společenskému centru Týnec za
zapůjčení zahrady a jeho následný úklid také
zdarma; Městskému úřadu za vytištění letáků;
Městské policii a SDH Týnec n. Sázavou za do-
hlížení na bezpečnost akce.

Přeji všem, a	 je dobré skutky provázejí celým
příštím rokem a za rok se těšíme na shledanou.

Dílny v MC Motýlek
Děti s maminkami se v rámci páteční dílny Ši-

kulové zúčastnily několika výtvarných projektů
vyhlašovaných v Kouzelné školce. Nejdříve jsme
tvořily želvičky, potom lvy a nakonec vesmír.
Všechna díla vznikala za přispění všech dětí na

velký formát papíru a následně se odeslala do Kou-
zelné školky. Moc děkujeme vedoucí dílny Moni-
ce Valtošové za její nápady a pomoc při tvoření.

V listopadu také nově proběhly dvě večerní
dílny pro dospělé. 18. listopadu jsme společně
tvořili panenky z květináčů a 25. listopadu jsme
vyráběli adventní věnce. Moc děkujeme Monice
Valtošové a dalším aktivním maminkám z MC
Motýlek za přípravu materiálu na tyto dílny a ná-
slednou pomoc při vyrábění. Kapacita se naplni-
la, takže je vidět, že je o dílny zájem. Rádi by-
chom proto s večerními dílnami pro rodiče
pokračovali, a to vždy jednou do měsíce. Těšíme
se, že přijdete mezi nás nejen tvořit, ale také si
při dílně jen tak poklábosit a dát něco dobrého.

Za Mateřské centrum Motýlek
napsala Adéla Svobodová
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Mateřské centrum – MOTÝLEK 
Týnec nad Sázavou

ve spolupráci s paní Hankou  Čečerlovou
připravují

MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
nový kurz začínáme v pondělí 19.ledna

ve 13:30h v MC Motýlek.

Čtyři odpolední setkání naplněná masážemi,
olejíčky, aromaterapií a sdílením všeho, 

co k miminkům, ale i větším dětem patří.
Na posledním setkání si 

zájemci mohou ušít vlastoruční hračku. 

Je nutné se přihlásit předem na tel. 776 006814
kapacita je omezena

Cena celého kurzu:
300,- členové MC / 350,- ostatní

Těší se na vás Hanka Čečerlová

24 hodin ve vlaku 26.–28.9. 2008 – skauti, skautky, R&R

Mé přemlouvání ostatních, abychom v kostý-
mech z 60. let vyrazili již od klubovny, bylo
úspěšné. A tak už u kulturního domu si nás fotil
nějaký pán. Pozornost jsme poutali i v Benešo-
vě - jak jinak. V klubovně benešovských skau-
tů se postupně sešli všichni účastníci. Během
večera jsme si vybrali postavu, kterou jsme
hráli (taneční mistr, dohazovač, Němec..). Poté
jsme byli podle parfému Chanell rozděleni do 4
skupin. Po přednášce pana Křižíka následovalo
losování měst, která určovala naše 24hodinové
putování. Po pročítání vlakových řádů, které
byly každému k dispozici a vymýšlení co nej-
výhodnější trasy, všem třeštila hlava. První dvě
skupiny se vydaly na cestu již v jednu hodinu
ráno. Přičemž měl vlak samozřejmě zpoždění.
Zamávali jsme si z okénka bílým kapesníčkem
a byli fuč.

Zbylé 2 skupiny odjížděly až kolem čtvrté
ranní. Od 8:00 jsme měli každou hodinu splnit
jeden úkol, z čehož jeden byl i nafotit fotoro-
mán. Od 21:30 jsme se opět začali sjíždět do
Benešova, kde na nás v klubovně čekala veče-
řeeeee – neuvěřitelné, jaký my měli hlad.

Ráno byla "rozcvička", vyhodnocení akce
a rozdání diplomů:

nejvíc km: 998 
nejzápadnější město: Beroun
nejdelší zpoždění: 45 min
nejjižnější město: Břeclav
Nakonec byl turnaj v ufobale ve skateparku

a cesta domů.

více článků a fotografií naleznete také na
našem internetovém blogu na adrese:
www.tysan.blog.cz

Turnaj v ufobale = Benešov Open
4.– 5. 10. 2008

Organizátoři Benešov open měli to štěstí, že
jsme jejich pozvání na tuto akci přijali.

Vydali jsme se v sobotu ráno vlakem do Be-
nešova. Následně pak bohužel pěškobusem.
Až na hřiště. Dali jsme dohromady jedno druž-
stvo statečných vlčat a jedné světlušky, dvě
družstva skauti + skautky a jeden tým rover-
ský. Roveři měli také funkci jako rozhodčí.
Všechna naše družstva si vedla skvěle s ohle-
dem na své proporce (proč jsou všichni ostatní
tak velcí?). Nastala pauza na oběd, kdy skoro
všichni odešli a my se snažili nějak zabavit (sa-
mozřejmě jsme si také snědli oběd). Hra na po-
licajty a demonstranty měla úspěch, ovšem je
trochu nebezpečná, jak se záhy ukázalo, když
v ještě plném zápalu hry (sice už po jejím
skončení) Štěpán neš	astnou náhodou spadl
a zlomil si ruku - následoval odvoz maminkou
do nemocnice a pak se sádrou domů. Po cca 2
hodinách se vrátili i ostatní a turnaj pokračo-
val. S vyhlášením výsledků se čekalo na Voti-
ce, protože ti se šli koupat do bazénu. To už
ovšem naše vlčata (i s Maruškou) musela odjet pokračování na následující straně
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dokončení z předcházející strany

domů. Nakonec naši dopadli takto: Vlčata - 3. místo, Tygři - 4. místo,
Býci - 5. místo.

Začalo se stmívat (velmi rychle, prostě najednou byla tma, jako
kdyby někdo zhasl), a tak jsme sklidili všechny stopy včetně obrovské-
ho hangáru a vydali jsme se do klubovny. Měli jsme nakoupenou úžas-
nou večeři, když v tom nám řekli, že vařič mají zamknutý ve skřínce, ke
které nemají klíče – stane se (sakra, sakra, sakra). Promítli jsme si fotky
z vlaků, tábora, následně jsme se ponořili do nostalgické nálady při pro-
mítání fotek cca 4 roky starých. Následovalo vyměňování názorů na
proběhlou akci a její hodnocení (to se ví, že jsme tam nespali sami).

Vstávali jsme v devět a v deset jsme opustili klubovnu tak nějak v pů-
vodním stavu (snaha byla). V Čerčanech, kde jsme čekali půl hodiny,
jsme si snědli snídani a rozdělili si suroviny na včerejší neuskutečněnou
večeři. V Týnci jsme byli něco kolem tři čtvrtě na dvanáct a vydali se
do svých domovů.

Za 3. skautský oddíl z Týnce nad Sázavou (TYSAN)
Tereza Pavlíková (Exprees)

FOTBALOVÝ TURNAJ

Ve středu 15. 10. 2008 se na staré škole konal fotbalový turnaj družin
z nové a staré školy. Byly 4 týmy, 2 týmy 1. a 2. tř. a 2. týmy 3., 4., 5. tř..

Nejdříve vystoupily roztleskávačky, které nacvičila pí Hranostýlová
a pan učitel Vyskočil k tomu hrál na kytaru písničku Kopací, kterou
složila pí Anna Svobodová a pan učitel Vyskočil, kterému bych chtěla
poděkovat, že zařídil zvukovou aparaturu. 

Pak začal zápas, rozhodčí byl pan Chmelař, kterému bych chtěla po-
děkovat, že nám dělal po celou dobu rozhodčího a půjčil dresy. Nejpr-
ve hráli malí a stará škola dala gól, když dohráli, hráli velcí a nová
škola vyrovnala na 1:1. Pak hráli zase malí a zase dala stará škola gól,
bylo to tedy 2:1. A poslední zápas hráli velcí a stav zůstal 2:1 pro sta-
rou školu.

Nakonec bylo vyhlášení a udělování cen, ale ještě předtím vystoupi-
ly zase roztleskávačky pí Hranostýlové s doprovodem pana učitele Vy-
skočila. Stará škola vyhrála pohár a nová pamětní list.

Moc se mi to líbilo a doufám, že fotbal bude zas.
Anna Podaná 5.b.

Vodáci pěšky do Sedlčan

8. – 9. 10. 2008
Přišel podzim, vody je málo, na kolo moc

deštivo, na běžky není sníh, což takhle vyra-
zit pěšky? Jak řekli, tak udělali. Z původně
přihlášených šestnácti účastníkůodpadlo ně-
kolik méně odolných, ale zbývajících dvanáct
bylo vzhledem k sobotnímu dešti docela sluš-
ným výsledkem.

Vyrazili jsme v sobotu ráno autobusem do
Křečovic a odtud po červené značce směr
Zhorný, Paseky, rozhledna Drahoušek, Ose-
čany a podle Mastníka přes Chalupy do Sedl-
čan. Neustále pršelo, a tak deštníky a pláštěn-
ky byly docela cennou rekvizitou. Vzhledem
k tomu, že viditelnost byla mizerná, nás ani
nemrzelo, že jsme si předem neobjednali
klíče k rozhledně Drahoušek. Také hospoda
v Osečanech byla ještě zavřená, a proto jsme
pokračovali dále podle potoka. Naším cílem
byla ubytovna TJ Tatran v Sedlčanech a ná-

sledně útulné teplo hospody U Krčína. Po pří-
chodu do Sedlčan konečně přestalo pršet.
V hospodě jsme chutně povečeřeli a náš zjev
vyvolal v paní kuchařce tak silné pohnutí, že
nám přinesla každému výborný jablkov_
koláč (samozřejmě zadarmo). V tento sychra-
vý a deštivý den jsme urazili 13,5 km.

Nedělní ráno bylo sice mlhavé, ale slibova-
lo pěkný den. Vyrazili jsme směrem na Čer-
vený Hrádek, Kosovu Horu, Štětkovice, Mi-
nartice, Miláčov a Vrchotovy Janovice
s prohlídkami parků na Červeném Hrádku
a ve Vrchotových Janovicích – celkem cca
15 km.

Krásný nedělní den nám byl odměnou za
propšenou sobotu, a tak se dá říci, že se výlet
vydařil a prověřil naše možnosti.

Dali
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Výstava drobného zvířectva

Poslední říjnový víkend bývá v Týnci posvícení a u jeho příležitos-
ti se každý rok koná výstava drobného zvířectva. Nebylo tomu jinak
ani letos. Předpově
 počasí nebyla pro nás moc dobrá, ale nakonec
nám počasí přálo a sluníčko nás hřálo. V nově otevřeném areálu vedle
městského úřadu začalo vše již ve čtvrtek odpoledne, kdy 29 přihlá-
šených chovatelů začalo navážet zvířata tak, aby byla do 20 hodin
všechna na místě a každé ve své kleci. Nejdůležitějším dnem pro cho-
vatele byl pátek. Od 8 hodin posuzovatelé prohlíželi jedno zvíře po
druhém a každému přidělovali body. V 16 hodin bylo vše hotovo a již

bylo jasné, kdo si odveze pohár za nejlepší zvíře ve své kategorii. Cel-
kem bylo vystaveno 79 králíků, 50 holubů v klecích, 17 voliér holubů
a 15 voliér drůbeže. K vidění byl i zlatý bažant, který byl umístěn ve
voliéře zvané „selský dvůr“. Dále byla k vidění prasátka minesota, ka-
merunské kozy a okrasné ptactvo.

Soudružky hrají čtverečky

Začíná se topit. Rozdělat starým papírem je
hračka, vždy se nějaký najde, hlavně když
sběr vázne i zadarmo. Stále se při tom něco
zajímavého dozvídám, by	 na podpal dávám
mimo reklam přečtené noviny, které se rychle
stávají stařinami. Jakmile chci zmačkat něja-
kou stránku novin, začnu trpět dovedností ab-

solventa kurzu rychločtení. Úhlopříčně otes-
tuji text, zjistím, že je nesmírně zajímavý
a čtu. Nechápu, jak mohl projít procesem čte-
nářské výtěžnosti. Hlavně se mi to stává s Re-
spektem, ale nejsem si jistý, jestli nezapomí-
nám, co jsem již kdy přečetl. Občas se mi
dostane do ruky něco staršího, ani nevím, jak

se tyto „skoroarchiválie“ objeví. Když uklí-
zím temná zákoutí, jsem pozornější, abych
nespálil nějakého Krameria, nedej bože per-
gamen či papyrus. Nejvíc se pobavím starým
Dikobrazem a ještě starším Výběrem. U prv-

pokračování na následující straně

A te
 již k výsledkům hodnocení. V kategorii králík bylo uděleno
devět čestných cen a jedna cena „šampión výstavy“. Čestnou cenu zís-
kali tito chovatelé: př. Franěk – belgický obr divoce zbarvený, př. Fra-
něk – belgický obr železitý, př. Křenková – německý obrovitý strakáč
černobílý, př. Zazvonil – velký světlý stříbřitý, př. Šiňor E. – velký
světlý stříbřitý, př. Šiňor M. – novozélandský červený, př. Škréta –
burgundský, př. Chobotský – tříslový černý.

Šampión výstavy př. Škréta – velký světlý stříbřitý.
V kategorii holubi - voliéra byly uděleny čtyři čestné ceny a jedna

šampión výstavy. Čestnou cenu získali tito chovatelé: př. Zazvonil – mo-
ravský pštros černý, př. Pohunek Fr. – moravský pštros červený, př. Po-
hunek Zd. – český stavák žlutý sedlatý, př. Sedmík – český stavák modrý
sedlatý. Šampión výstavy př. Pýcha – polský rys modrý šupinatý.

V kategorii holubi – klec byly uděleny čtyři čestné ceny: př. Hřebí-
ček – king modrý černopruhý, př. Franěk – koburský skřivan, př. Šen-
feld – texan, př. Dub – štraser modrý.

V kategorii drůbež byly uděleny čtyři čestné ceny a jedna cena šam-
pión výstavy. Čestnou cenu získali tito chovatelé: př. Novotný – hem-
šírka, př. Matys – vyandotka tmavě vlnitá, př. Müler – husa česká, př.
Krejčí – kachna pižmová. Šampión výstavy př. Holakovský – kachna
ruánská.

Součástí výstavy byla i loterie, ve které bylo možno vyhrát zajíma-
vé ceny, o čemž se přesvědčily hlavně děti. 

Všem držitelům čestných cen a titulů šampión výstavy srdečně gra-
tulujeme a přejeme jim, aby byl příští rok pro ně, ale i pro ostatní cho-
vatele úspěšný.

Chovatelé ZO Týnec by chtěli touto cestou poděkovat Městskému
úřadu v Týnci nad Sázavou za pomoc, kterou jim poskytl při zřizová-
ní nového areálu, ale i za spolupráci při výstavě. Dále bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům, a to hlavně firmě Martin Jirků – výkup
železa a druhotných surovin. Děkujeme také všem návštěvníkům vý-
stavy a příští rok na další výstavě na shledanou.

výstavní výbor ZO ČSCH Týnec
nad Sázavou
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ODKUD SE VZALO
PF…?

Psal se rok 1827, kdy si hrabě Karel Chotek
z Vojnína a Chotkova uvědomil, že ho už prostě
nebaví vždy na konci roku navštěvovat všechny
své nesčetné známé a příbuzné, osobně jim po-
třást rukou a přát vše nejlepší do dalšího nové-
ho roku. Okruh jeho přátel byl nemalý, a tak se
není čemu divit. Hrabě se ale obával, že by mohl
být ve vyšších společenských kruzích pokládán
za nezdvořáka, což by určitě byl, nebýt jeho
skvělého nápadu, jak tuto situaci jednoduchým,
leč originálním způsobem vyřešit.

U Josefa Berglera, prvního ředitele pražské
kreslířské akademie, si hrabě Chotek nechal vy-
robit gratulační lístky, které svým příbuzným
a známým rozesílal poštou. Tak vzniklo první
české novoroční blahopřání, což je naše nynější
novoročenka. 

Na přelomu 19. a 20. století český grafik
a malíř Viktor Stretti vepsal na novoroční bla-
hopřání dvě francouzská slova "pour féliciter" –
v překladu znamenají "blahopřání k". Nu a PF
byla na světě. Zajímavá je i skutečnost, že tato
dvě písmenka jsou pouze naší specialitou, na
novoročenkách z jiných zemí se tato zkratka ne-
objevuje.

Nechte se inspirovat

POCHOUTKY NA SILVESTRA 

Sýrová pomazánka
ingredience: majonéza, tvrdý sýr, uvařená
vejce, sůl
postup: Sýr nastrouháme a smícháme s majo-
nézou a s nadrobno nasekanými vajíčky. 
Podle chuti přisolíme. 

Celerová pomazánka
ingredience: máslo nebo majonéza, strouhaný
celer, vejce, pepř, sůl, pár kapek citonové š	ávy 
postup: Máslo nebo majonézu smícháme s na-
strouhaným celerem, s nasekanými vajíčky,
osolíme, opepříme a zakapeme citronovou š	á-
vou.

Hořčicová pomazánka
ingredience: majonéza, uvařená vejce, hořčice
(podle chuti kremžská, plnotučná apod.), sůl 
postup: Majolku smícháme s nadrobno naseka-
nými vajíčky a hořčicí a podle chuti přisolíme.

Salámová (šunková) pomazánka
ingredience: majonéza, uvařená vejce, měkký
salám nebo šunka, sůl, pažitka 
Postup: Vajíčka nasekáme na drobné kousky,
přimícháme na jemno nakrájený salám, majo-
nézu a pažitku. Pomazánku podle chuti přisolí-
me.

Sardinková pomazánka
ingredience: máslo, sardinky, uvařená vejce,
hořčice, sůl, citronová š	áva 
Postup:Máslo utřeme se sardinkami, vajíčka
nasekáme na drobné kousky a smícháme s hoř-

čicí, máslem a sardinkami. Vše přisolíme a za-
kapeme citronovou š	ávou. 
Sloní žrádlo 
ingredience: 0,5kg točeného salámu, 1 skleni-
ce majonézy, 1 větší cibule, sterilované okur-
ky, 2 lžíce plnotučné hořčice, 2 lžíce kečupu,
pár kapek oleje.
Postup: Salám, okurky a cibuli semeleme
v mlýnku na maso. Olej, hořčici a kečup do-
hromady chvíli povaříme - pak necháme vy-
chladnout. Nakonec to vše smícháme a přidá-
me sůl a pepř podle chuti.

Rybí pomazánka 
ingredience:plechovka olejovek, cibule,
máslo, hořčice, sůl
Postup: Rybky (bez oleje) rozmixujeme spolu
s máslem, hořčicí a nakrájenou cibulí a podle
chuti osolíme. 

Třená niva
ingredience: plísňový sýr Niva, máslo 
Postup: Nivu rozdrobíme a utřeme spolu
s máslem. Většinou není nutné přisolovat,
protože Niva bývá dost slaná. 

Čabajková pomazánka
ingredience: čabajka, dunajská klobása, máslo,
cibule 
Postup: Čabajku a dunajskou klobásu semele-
me, nakrájíme nadrobno cibuli a vše smícháme
spolu s máslem. Pokud si přejeme pikantnější
příchu	, můžeme vše zasypat špetkou pálivé
papriky.

Pomazánka z uzeného sýra
ingredience: Máslo, vařený žloutek, uzený sýr 
Postup:Máslo utřeme se žloutkem a přidáme
nastrouhaný sýr. Podle chuti přisolíme.
Tvarohová pomazánka s křenem 
ingredience: 250 g tučného měkkého tvarohu,
1,5 dl mléka, sůl, křen, pažitka. 
Postup: Tvaroh rozšleháme s mlékem a se solí,
přidáme čerstvě nastrouhaný křen, drobně na-
krájenou pažitku a řádně promícháme.

Pomazánka z taveného sýra
ingredience: 200 g taveného sýra, 60 g másla, 2
vejce vařená natvrdo, 8 lžíc mléka, 100 g měkké-
ho salámu, sůl, hořčice, sterilovaná okurka, pažit-
ka nebo petrželka. 
Postup: Tavený sýr a vejce nastrouháme na jem-
ném struhadle. Salám a okurky nakrájíme na drob-
né nudličky. Máslo utřeme do pěny, přidáme sýr
a vejce a po lžících vmícháme mléko. Osolíme,
přidáme hořčici a ušleháme do pěny. Pak do toho
vmícháme salám a okurky a jemně nakrájenou ze-
lenou na	. Opět promícháme, případně dosolíme.

Sýrová pomazánka s česnekem
ingredience: 150 g Eidamu vcelku, 1 malá ma-
jolka, 5 stroužků česneku. 
Postup: Sýr nastrouháme na jemnější nudličky,
přidáme rozmačkaný česnek a spojíme s ma-
jolkou. Většinou neochucujeme, ale je možné
pomazánku přisolit. 

Sýrová pomazánka s ořechy 
ingredience: 1 balíček žervé, 100 g tvrdého
sýra, 50 g ořechových jader, 2 – 3 lžíce mléka,
hořčice, sůl.

ního jsme hledali ve vtipech jinotaje, které
prošly cenzurou, náznaky jsou mnohdy cen-
nější, než přímočarost. U druhého osobité
kresby většinou beze slov s nepřekonatelným
suchým anglickým či lechtivým francouz-
ským humorem. A právě jsem se zasmál upří-
mně nad naším místním časopisem rozsahu
Týneckých listů. Zůstává mi však divný pocit,
že jsem se měl zamyslet a vzít si ponaučení.

V poslední chvíli jsem totiž zachránil závodní
číslo 3 časopisu Brodecká JAWA ze 4. října 1951.
Osm stran budovatelského nadšení, kdy již
jenom názvy článků nutí člověka, aby se začetl
a obohatil svůj rozhled. Krásná analýza meziná-
rodní situace je např. na druhé straně. Škoda, že
autor neměl téma radaru. Ale k tomu mému za-
smání. V článku „Malá hra ve velkých rozmě-
rech“ je odpově
 soudruha Lebedy na předchozí,
mně neznámý kritický článek soudruha Bárty
o „pracovním nasazení“ zaměstnanců mzdové
kanceláře. Z „obranného“ článku soudruha Lebe-
dy vyjímám pouhou polovinu. Příjemné počtení.

„Soudruh Bárta ve svém článku kritisoval
práci mzdového oddělení našeho závodu a vyt-
knul osazenstvu, že z dlouhé chvíle hrají jakési
„čtverečky“. Není mi přesně známo, jaký pod-
klad má právě soudruh Bárta pro svou kritiku.

V naší bývalé kanceláři, kde byli s námi i sou-
druzi úkoláři, však byl před časem soudruh Ne-
užil, který prý viděl soudružky, jak hrají uvede-
nou hru. Myslím, že bych mohl právem
obdivovat výborný zrak (možno říci sokolí) to-
hoto soudruha, kdyby na vzdálenost asi 10 metrů
viděl přesně soudružky, hrající čtverečky. Nemo-
hu ho však obdivovat z toho důvodu, že nepoklá-
dám jeho „vidění“ za pravděpodobné. Domní-
vám se totiž, že bych musel vidět mnohem lépe
a jasněji tyto soudružky sám, vzhledem k celkem
malé vzdálenosti, rozhodně daleko menší, než
soudruha Neužila. Je zcela vyloučeno, že bych
jednání soudružek ve mzdové kanceláři připustil.

Protože jsem to sám neviděl, pokládám vidění
soudruha Neužila za neopodstatněné. Mohl se
jistě zmýlit na takovou vzdálenost, protože od
něho samozřejmě neočekávám nesprávný
úmysl.…. Administrativní zaměstnanec zcela
jistě nedostává svou mzdu zadarmo, pokud
ovšem poctivě a řádně vykonává své povinnosti.
I v Sovětském svazu, který je nám příkladem
v hospodářském rozvoji svých národů za těch ně-
kolik let od poslední války, mají úřednický apa-
rát, který je nutnou složkou pracujících vrstev ná-
roda a naprosto není považován za méněcenné
pracovníky.“

Luděk Šefrna

dokončení z předcházející strany

pokračování na následující straně
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Moderní 
ãistírna pefií 

zhotovuje pol‰táfie a pro‰ívané
pfiikr˘vky do 24 hodin z na‰í 

sypkoviny rÛzn˘ch barev. 
Pfii vût‰í zakázce sami 

pfiivezeme a odvezeme zdarma.

Adresa: 
Janeãek, âsl. armády 333

Jílové u Prahy 
tel.: 606 312 174

241 952 354 – veãer

Postup: Žervé utřeme s mlékem, hořčicí a se solí, vmícháme jemně na-
strouhaný sýr a hrubě pokrájené ořechy a dáme na chvíli proležet. Po-
mazánku pak podle chuti dochutíme. 
Hermelínová pomazánka 
ingredience:1 Hermelín, 40 g másla, 2 – 3 lžíce kysané smetany nebo
bílého jogurtu, 1 vejce natvrdo, 50 g měkkého salámu, malá sterilova-
ná okurka, 1 stroužek česneku, mletá paprika, hořčice, sůl. 
Postup:Změklé máslo utřeme se solí, jemně nastrouhaným vejcem
a smetanou. Hermelín rozmělníme vidličkou a dobře promícháme se
směsí. Dále vmícháme jemně pokrájený salám a okurku, rozetřený čes-
nek, papriku, hořčici a necháme v chladu rozležet. 

Sýrová pomazánka s jablky 
ingredience: 100 g másla, 2 Lučiny, 100 g strouhaného tvrdého sýra, 2
lžíce sekané pažitky, 2 nakyslá jablka, sůl.
Postup: V misce utřeme máslo s Lučinami, přidáme sůl, strouhaný sýr,
pažitku a najemno nakrájená jablka. Promícháme a bohatě mažeme na
krajíčky chleba nebo veky a zdobíme čerstvou zeleninou (rajčata, kapie,
salátová okurka, ředkvičky apod.). Tato pomazánka je výborná i pro děti. 

Česneková pomazánka 
ingredience: 4 stroužky česneku, 4 lžíce oleje, hrst jader vlašských oře-
chů, citrónová š	áva, pažitka, petrželka, sůl. 
Postup: Česnek utřeme se solí v misce, zakapeme olejem a přimícháme
ustrouhaná jádra ořechů a jemně usekanými zelenými natěmi. Ochutí-
me citrónovou š	ávou a dáme vychladit.

Vajíčková pomazánka
ingredience: 6 vajec, 1 pomazánkové máslo, 1 lžička obyčejné hořčice,
3 stroužky česneku, sekaný libeček, petrželka, sůl.
Postup: Natvrdo uvařená vejce oloupeme, nastrouháme a spolu s más-
lem je utřeme do pěny. Dochutíme utřeným česnekem, libečkem a hoř-
čicí. Mažeme a zdobíme petrželkou. 

Sýrová roláda 
ingredience: 2 balíčky plátkového sýra, 100 g šuny (plátky), 2 lžíce ste-
rilované kapie, 4 vejce, lžíce másla, sůl, pepř, pažitka 
Postup: Sýr v obalu (neotevřeném) vhodíme do vařící vody a 20 minut
vaříme na mírném ohni. Potom ho vyjmeme, vyndáme ze sáčku a vá-
lečkem rychle rozválíme na obdélníkový plát. Rozválený plát pokryje-
me šunkou, přidáme smaženici z vajec na másle se solí (předem připra-
venou), nadrobno nasekanou kapii a pažitku, lehce popepříme
a svineme do rolády (povrch můžeme poprášit sladkou paprikou). Ro-
ládu zabalíme do alobalu, aby se nemohla rozvinout a necháme nejmé-
ně hodinu vychladit. před podáváním roládu vyjmeme z alobalu a na-
krájíme ostrým nožem na plátky. 

Krabí koktejl 
ingredience: 1 balení zmražených krabích tyčinek, 150 gr majonézy-
light, 1 lžíce kečupu, sůl, 1 lžička worcesteru, 1 dl smetany ke šlehání,
citron, 1 sterilovaná okurka, listy hlávkového salátu, 1 jablko, červená
paprika, petrželka.
Postup: Majolku rozmícháme spolu s kečupem, špetkou soli a worces-
terem. Přidáme drobně nakrájenou sterilovanou okurku a na nudličky
nakrájené jablko. Nakonec přidáme ušlehanou smetanu a jemně na-
strouhané zmražené krabí tyčinky. Směs vložíme do ledničky. Před po-
dáním koktajl vložíme do koktailových sklenek, vyložených listy hláv-
kového salátu. Na ozdobu použijeme snítky petrželky, proužky červené
papriky a na okraje sklenek zavěsíme po řezu plátek citronu.

dokončení z předcházející strany

Pro pobočku firmy Audiolight service  s.r.o.
v Říčanech hledáme pracovníky

na tyto pozice:

– Junior Developer 
(Zkušenosti alespoň s jedním z jazyků:
Python, C, PHP, Java, Perl., Znalost SQL,
UML, IDEF4, Linux výhodou)

– Vedoucí provozu
– Účetní /Asistentka účetní
– Osvětlovač
– Zvukař
– Řidič skupiny „C“ 

(vnitrostátní  nebo mezinárodní doprava)
– Prodavač  světelné a zvukové techniky
– Servisní technik (elektro)

Své CV zasílejte na:
e-mail: kralova.veronika@audiolight.cz

Tel.: +420 773 900 023
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Redakční rada Týneckých listů
přeje svým čtenářům a dopisovatelům

krásné a radostné Vánoce, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v roce 2009.

Z
Tři králové K+M+B

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný Tří
králů, je svým obsahem téměř totožný s vá-
nočním svátkem Narození Páně. 

V tento den se Kristus zjevuje i nevěří-
cím, či jinověrcům a v postavách svatých
králů K+M+B je zosobněno přijetí Krista
za krále všech. Scéna klanění králů přináše-
jících dary k betlému připomíná hold vel-
možů a králů vasalských zemí nově koruno-
vanému králi. 

Svátek Tří králů odjakživa doprovázely
různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je
zažité žehnání domů, při němž se na dveře
svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u
nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to
ale patrně počáteční písmena jmen Třech
králů - Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se
lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
Christus mansionem benedicat - Kristus
žehnej tomuto domu.
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 275

950 891 111

POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337

MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 

756 390

NEMOCNICE 317 756 111

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 252 285

ELEKTŘINA 840 850 860

PLYN  centrální ohlašovna – 1239

(v prac. době) – 317 722 044

(po prac. době) – 737 200 960

VODA 608 241 037

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 800 101 109

602 121 134

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

(nepřetržitě) 800 123 456

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

p. Harvan – elektroinstalace 603 763 092

p. Maštalíř – kabelová televize (tel./fax) 317 855 355

(mobil) 723 487 873

Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

Způsob hlášení úniku zemního plynu, poruchy nebo havárie
na plynovodních místních sítích a přípojkách, případně
regulačních stanicích plynu a vysokotlakých rozvodů plynu:
1. Jméno a příjmení občana, ktetrý únik, poruchu nebo

havárii hlásí.
2. Název obce nebo města s únikem, poruchou nebo havárií.
3. Přesnější určení místa úniku, poruchy nebo havárie (ulice,

upřesnění blízkosti větších budov, firem apod.).
4. Zpětné číslo volaného.


