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Milé čtenářky, 
vážení čtenáři,

v tomto vydání Týneckých listů bychom Vás rádi
seznámili s novinkami z města i úřadu. Můžete si
přečíst důležité informace z odboru výstavby, na-
bídku pro vzdělávání seniorů či povinnosti při
kontrole komínů a nabídku města na zajištění
těchto povinností. Zajímavá je také nabídka kul-
turních společenských aktivit.

Z činnosti úřadu a starosty
• Výstavba nového pavilónu mateřské školy byla

úspěšně dokončena. 1. září byl zahájen řádný
provoz. Ještě zbývá dokončit drobné venkovní
úpravy, které se díky deštivému počasí o prázd-
ninách nepodařilo stihnout. Tyto nedostatky by
měly být v nejbližší době odstraněny.

• V ulici Pod Hradištěm byla zahájena výměna
vodovodního řadu. Jde o plánovanou výměnu.
Vodovod ve starém Týnci čeká v následujících
letech postupná obměna. Mělo by tak dojít ke
zlepšení kvality vody.

• Územní plán byl schválen. Na novém územním
plánu se pracovalo již od roku 2004. Na říjnovém
zastupitelstvu byl schválen poslední krok a 19. 10.
2011 nabude nový územní plán účinnosti. Teprve
v posledních fázích projednávání se řešilo něko-
lik závažných témat. Jedno z nich byla trasa ve-
dení přivaděče k plánované dálnici D3. V této
době bohužel není jiná možnost, než zakreslit va-
riantu schválenou Středočeským krajem v územ-
ním celku Benešovsko. Tuto povinnost nám
ukládá zákon. Až stát v budoucnu rozhodne o ko-
nečné variantě D3, bude zastupitelstvo jistě znovu
rozhodovat o vedení a potřebnosti přivaděče.

• Byly dokončeny lokální opravy místních ko-
munikací, koncem října by měly být realizo-

vány souvislé asfaltové povrchy v Chrástu,
Kostelci a Peceradech.

• 24. 10. 2011 v 10.00 hod. proběhne slavnostní
odhalení pamětní desky se jmény týneckých
občanů padlých ve II. světové válce. Velké
díky patří pánům Ing. Ladislavu Žížalovi
a Ing. Luboru Zoufalovi, kteří celou akci in-
iciovali a připravili.

• 27. 10. 2011 od 17.00 hod. Vás srdečně zvu na
slavnostní předání ocenění „významný občan
města“. Zároveň proběhne vernisáž výstavy
malířů Týnecka a veřejné poděkování dárcům
krve.

V září a říjnu bylo na zastupitelstvu mimo
jiné schváleno:
• III. rozpočtové opatření zastupitelstva města

pro rok 2011.

• Složení osadního výboru v Peceradech: Fran-
tišek Ptáčník – předseda, Iva Vrbová, Irena Ja-
lovecká, Galina Žďárská, Jaroslav Žaba, Zde-
něk Radačovský.

• Rozhodnutí o námitkách uplatněných ke kon-
ceptu i návrhu územního plánu a vydání územ-
ního plánu Týnec nad Sázavou formou opa-
tření obecné povahy.

• Ukončení činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Chrást nad Sázavou a převod majetku do
správy jiných sborů.

• Zahájení zasedání zastupitelstva od 17:00 hod.

Milí čtenáři,
přeji Vám příjemné podzimní dny.

Martin Kadrnožka

starosta města

Další zprávy z radnice…
1. Projekt Obnovy zeleně v Týnci 

Výsledek výběrové komise – Český svaz
ochránců přírody Vlašim – vítěz, který nabídl roz-
počet o 91 tis. Kč menší než další dva soupeři. 

Do 15. září 2011 jsme měli termín k předložení
všech dokumentů potřebných k uzavření smlouvy
mezi Státním fondem životního prostředí (v rámci
Operačního programu) a městem Týnec nad Sáza-
vou. Vše jsme v pořádku předali, fond neshledal
žádné nedostatky a čekáme na podpis smlouvy
o uvolnění finanční dotace ve výši cca 5,5 mil. Kč;
realizace projektu je plánovaná do konce roku
2013.

Předpokládáme, že první práce podle časového
plánu projektu by mohly začít na podzim letoš-
ního roku. Záleží na podpisu smlouvy. 

2. Mateřská škola
Zápis do registru škol byl proveden, provoz no-

vého pavilonu byl zahájen 1. 9. 2011, v úterý 30. 8.
2011 proběhlo slavností otevření. Veřejnost, děti,
rodiče se přišli podívat v hojném počtu, děti si oka-
mžitě začaly hrát, rozdávaly se balonky, malovalo
se na obličej. Občerstvení a výzdobu rautových
stolů zajistily kuchařky ze Školní jídelny v Týnci,
moc se jim to povedlo, bylo to ohromující a tímto
jim moc děkuji za pomoc. Den otevřených dveří,
myslím celou akci včetně pohoštění – jídla i pití,
program pro děti i balonky, finančně zajistila firma
Warex, která školku postavila. 

Pro sumář: MŠ navštěvuje 209 dětí (Chrást 34,
nová 50 dětí), přijaty nové učitelky: Štěpánka
Drábová, Naděžda Padevětová, Inka Klubalová,
Lenka Šindelářová, dvě nové síly na úklid: Jana

Petrlíková a Martina Čechová, do kuchyně nový
pan kuchař David Černohorský. Kuchyně v MŠ
prošla přes prázdniny částečnou rekonstrukcí, ku-
chařky se naučily a vaří v novém konvektomatu. 

3. Základní škola 
Ve škole byl také zahájen provoz 1. 9. 2011,

máme 3 první třídy (2 ve staré škole a 1 v nové
škole), což je 62 dětí, celkový počet žáků 452.
O prázdninách proběhla výměna oken v družině
na nové škole a výměna oken jednoho patra v bu-
dově staré školy. Zbytek oken se bude řešit v ná-
sledujících letech podle rozpočtu. Máme jednu
novou paní učitelku – Kristýnu Fraňkovou – stará
škola – 5.B, jednu osobní asistentku – paní Táňu

pokračování na následující straně
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Holcnerovou, je plně hrazená Úřadem práce
a pracuje s jedním žákem, který má individuální
program. Od 1. 10. 2011 po odchodu paní uči-
telky Milady Novotné nastupuje paní Milena
Iblová, jako suplentka školy. 

Řešíme problém veřejného sportoviště v areálu
základní školy, hlavně nekázeň návštěvníků –
kouření, alkohol, odpadky po celém areálu. Po-
máhá městská policie pravidelnými návštěvami,
byl spuštěn kamerový systém, tři kamery zazna-
menávají pohyb na hřišti. Kamery on-line sledují
městští strážníci. Z nahrávek je možné vyhodno-
tit nepřípustné situace. 

4. Kultura ve městě
Všechny plánované a pravidelné kulturní akce

proběhly. Léto bylo deštivé, počasí venkovním
akcím nepřálo, což se odrazilo na návštěvnosti.
Městské slavnosti Týnecký střep a Keltský večer
na hradě jsou ale výjimka, vše se zdařilo, program
byl bohatý a hodnotný, návštěvnost pěkná, akce
skončily v ohlášeném čase a bez problémů. Při-
pravované akce na podzimní čas jsou Odhalení pa-
mětní desky obětem nacismu, vyhlášení Význam-
ných občanů města spojené s veřejným poděko-
váním dárcům krve a vernisáží Malířů Týnecka,
koncert vážné hudby v rámci festivalu Podbla-
nický podzim, Adventní neděle včetně Mikuláše na
hradě. Srdečně vás na všechny akce zvu.

5. Sport ve městě 
Byla nám předána petice za stavbu skateparku

v Týnci, cca 50 dětí, rodičů a učitelů vyjádřilo po-
třebu řešit volný čas a sportovní vyžití náctiletých
dětí. Předložili plánky a návrhy, je potřeba vyti-
povat vhodná místa a vymyslet, jak dál. Jedna vy-
tipovaná lokalita je v areálu Jawy vedle domu
č. 25, druhá se nabízí – staré lesní hřiště směr
Krusičany. 

Potřebu víceúčelového hřiště v Týnci s umě-
lým povrchem cítíme vážně jako potřebu. Do-
tace se nedaří, musíme si pomoci sami. Najít
zdroj – položku v rozpočtu, kterou bychom mohli
věnovat výstavbě hřiště. 

V den státního svátku sv. Václava proběhla
v našem městě nová krásná akce Den pohybu
a zdraví – Česko se hýbe. V době počítačů, náročné
pracovní doby a nesprávného životního stylu u mno-
hých z nás, jsou tyto podněty pro pohyb k nezapla-
cení. Děkuji paní Junové, která zase nezahálela a do-
kázala zmobilizovat a rozhýbat cca 70 dobrovolníků
– pořadatelů a cca 350 lidí z Týnce a okolí. Všem ná-
leží poděkování a uznání. V rámci spolupráce okol-
ních obcí – mikroregionu Týnecko – jsme se s ostat-
ními starosty k této akci osobně přidali a pomohli ji
zpropagovat. Vytvořili jsme v každé obci soutěžící
pětičlenné družstvo a na všech sportovních areálech
ve vytipovaných disciplínách jsme mezi sebou svedli
soutěžní boj, tzn. HRY BEZ VENKOVSKÝCH
HRANIC. Nálada byla soutěživá a přátelská. Město
Týnec postavilo jako jediné převážně ženský tým:
E. Paroulková, I. Marvanová, J. Juzová, A. Bursová
s jedním mužským zástupcem J. Slabihoudem, který
musel v den závodu zastoupit nemocnou K. Hru-
škovou. Bojovali jsme statečně a umístili jsme se na
bedně – 3. místo. Prvním Lešanům a druhým Bu-
kovanům upřímně gratulujeme. Byla to nádherná

akce a jsme rozhodnutí pokračovat ve sportování
i v příštím roce. Myslím, že vznikla další tradiční
akce ve městě Týnec nad Sázavou. 

6. Sociální oblast 
Na podnět obyvatel žlutého pečovatelského domu

byla připravená nová klubovna pro seniory, která
bude sloužit místním ke společnému posezení u ká-
vičky a hudby. Společně se správcovou Ludmilou
Šiňorovou pracujeme na přípravě pravidelných kul-
turních podvečerů s hudbou, které by probíhaly pra-
videlně ve velké společenské místnosti pro seniory
z pečovatelských domů a okolí. Další novou aktivi-
tou pro seniory je zřízení konzultačního střediska
University třetího věku. Prakticky to znamená, že by
zájemci – senioři 50+ nepracující studovali v jed-
notlivých 3měsíčních semestrech vybraná témata.
Cílem je umožnit pravidelné a postupné vzdělávání
této skupiny a pomoci aktivně využít volný čas se-
niorů. Konzultační středisko vznikne pod hlavičkou
Města Týnec, vyučovat se bude v zasedací místnosti
MěÚ v dopoledních hodinách a kontaktní osoby pro
tuto aktivitu jsou Jitka Šebková ze sociálního odboru
a místostarostka Adriana Bursová. Uvidíme, jaký
bude zájem o vzdělávání, jsme připraveni se tomu
věnovat. 

7. Dotace městu
Finanční dotace od krajského úřadu v tomto

roce získalo město Týnec dvě: první – dotace na
výstroj pro výjezdní jednotku hasičů Pecerady ve
výši 200 tis. Kč, smlouva s Krajským úřadem je
podepsaná, může se začít čerpat. Druhou dotaci –
projekt prevence kriminality – Od izolace ke spo-
lupráci – získalo město ve výši 40 tis. Kč a psy-
choterapeutická společnost Gaudia Praha začne
pracovat s vytipovanými problémovými dětmi
a mládeží (partneři: probační a mediační služba
Benešov, sociální pracovnice benešovského úřadu
+ kurátorky pro děti a mladistvé). 

8. Dopravní terminál v Týnci
Studie, jak by mohl společný dopravní termi-

nál v Týnci vypadat, vznikla před léty. My jsme
začali vyjednávat se všemi zúčastněnými stra-
nami o případné rekonstrukci. Oslovili jsme
České dráhy jako vlastníka budov a pozemků
a provozovatele železniční dopravy, SŽDC jako
vlastníka kolejí a Středočeský kraj, jako dalšího
možného investora stavby. Studie se všem líbí.
Pana ing. Balatu, tvůrce studie, jsme pověřili pří-
pravou projektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí, abychom byli připraveni začít stavět,
pokud by se naskytla vhodná finanční dohoda

nebo dotace. Dohodli jsme se na úpravách stá-
vajícího vlakového nádraží s přednostou stanice
Benešov, nabídli jsme možnou pomoc, pomá-
háme při natírání laviček a s udržováním čistoty
okolo. Jde nám o lepší vzhled nádraží.

Milí spoluobčané, už v minulých číslech Týnec-
kých listů jsme vám předložili a nadále předkládat
budeme zprávy z činností jednotlivých odborů
úřadu města. Práce je hodně a doufám, že až si pře-
čtete další číslo našeho zpravodaje, sami si uděláte
úsudek a představu o tom, že každý den, měsíc se
něco děje, něco se podaří, něco se rozpracuje a není
toho rozhodně málo! Jsme vám vděčni za vaše ná-
pady, připomínky a dotazy, protože na úřadě ne-
musíme o všech problémech vědět. Snažíme se je
rychle řešit v rámci našich technických a finančních
možností. Byla bych moc ráda, kdybychom byli
městem spolupracujícím, protože nám jde o stejnou
věc – o dobrý život v našem městě.

Vaše názory, připomínky a dotazy (stručný pře-
hled) – děkujeme za ně:
– úprava a vyčištění chodníku od vzrostlé trávy

v Chrástě u hlavní silnice, úklid u popelnico-
vého stání před potravinami Chrást 

– zastřihnutí živého plotu u hasičské zbrojnice
v Peceradech 

– nedokončené vysekání trávy kolem stromů
a chodníků v Chrástě sídlišti 

– prosba o vykácení vzrostlých dubů na ulici
U Zelených vrat 

– vysekání a úprava pozemků u cest na Farském
kopci, u benzínové pumpy

– větší kontrola pořádku na dětském hřišti u ob-
chodního domu Nori městskou policií

– zajištění kominické firmy pro občany Týnce,
pokud radnice domluví termín a zajistí seznam
občanů, kominická firma bude účtovat obča-
novi cca 50% slevu

– větší pokutování pejskařů, kteří neuklízí ex-
krementy

– oprava chodníků, které se propadly – na Jílov-
ské, pod hotelem, u Vlasáka, u Rohlíčků 

– vyčištění popelnicových stání po nepořádných
občanech u panelových domů v Týnci

– vyčištění dešťových kanálů v Chrástě vesnici
u hlavní silnice 

– upozornění na nefunkční studnu v lokalitě ga-
ráží pod hájenkou

Ať nám tento krásný slunečný podzim vydrží,
na shledanou ve městě

Adriana Bursová, místostarostka

dokončení z předchozí strany

Foto P. Vilímek
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Informace z odborů
Odbor majetku

Evidujeme celkem 6273 poplatníků za od-
pady. V řádném termínu, tj. do 31. 05. 2011,
uhradilo poplatek 5788 poplatníků. V měsíci
srpnu bylo rozesláno 485 upomínek k dodateč-
nému uhrazení poplatku za rok 2011 s termínem
úhrady do konce měsíce září. Poplatníci, kteří ne-
uhradili poplatek na základě upomínky, mohou
v nejbližších dnech očekávat platební výměr
s 50% navýšením poplatku.

Od počátku jara tohoto roku jsou umístěny dvě
klece sloužící k odchytu holubů na střeše domu
č. p. 268 v Jílovské ulici. Bohužel městu nebylo
umožněno umístit klece na družstevní domy
v centru lokality s nejvyšším výskytem holubů,
a proto není odchyt natolik úspěšný, jak jsme do-
ufali. Odchyt byl ukončen v září 2011.

Investiční technik Jiří Vrbata zajišťoval opravy
a investiční akce města. Jsou to například tyto: 
• výstavba nové budovy mateřské školy
• oprava schodiště na Brodcích na lávku k auto-

busovému nádraží 
• oprava povrchu cesty U Janovického potoka

recyklátem 
• asfaltový povrch autobusové zastávky u staré

školy – ulice Benešovská
• rekonstrukce zpomalovacího prahu v ulici Na

Hlinkách (u nové základní školy)
Dále byly po celém městě provedeny a jsou

i nadále průběžně zajišťovány drobnější práce,
jako jsou opravy propadů v chodnících, nátěry
a opravy laviček, nástěnek, autobusových zastá-
vek, opravy místních komunikací po zimním ob-
dobí a přívalových deštích, čištění chodníků, ná-
těry a opravy zábradlí – např. nové zábradlí přes
lávku pod hradem ve Zbořeném Kostelci. Pro-

vedli jsme také úpravu květníků Na Pěší, pomohli
jsme s úklidem a nátěry na nádraží ČD a v jeho
okolí. V současném období byly provedeny nové
nátěry přechodů pro chodce a vyhrazená stání pro
osoby se zdravotním postižením.

Účtárna
Od září nastoupila do účtárny nová pracovní

síla, paní Eva Zrzavecká, která byla vybrána ve
výběrovém řízení.

Sociální odbor 
Dne 1. srpna 2011 bylo zrušeno Kontaktní

místo oddělení dávek státní sociální podpory
v Týnci nad Sázavou. Nyní se žádosti podávají
na kontaktní pracoviště Úřadu práce České re-
publiky v Benešově na adrese Dukelská 2080. Na
MěÚ v Týnci nad Sázavou je otevřeno pouze
sběrné místo, a to každé pondělí od 9:00 do 11:00
a od 11:30 do 16:00 hodin. Podávat můžete žá-
dosti o přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky
pěstounské péče, porodné a pohřebné.

Matrika
Mohlo by Vás zajímat – počet obyvatel s trva-

lým bydlištěm podle částí obce ke dni 31. 8. 2011:

Část obce Celkem Muži Ženy
Brodce 351 178 173
Čakovice 175 91 84
Chrást nad Sázavou 793 394 399
Krusičany 165 82 83
Pecerady 468 245 223
Podělusy 181 99 82
Týnec nad Sázavou 3 176 1 556 1 620
Zbořený Kostelec 272 150 122
Celkem 5 581 2 795 2 786

Výše uvedené údaje se také zapisují do kroniky
Týnce nad Sázavou vždy ke konci kalendářního
roku. Kroniku města Týnce nad Sázavou vede
Alena Kyzlinková. Kroniku Podělus vede Iveta
Mrhová.

Odbor výstavby
Připomínáme, že realizace tzv. „drobných sta-

veb“, jako je například kolna, altán nebo pergola
do 25 m2, bazén do 40 m2, plot a podobné stavby
podléhají § 103 stavebního zákona. Tyto stavby
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ale
podléhají územnímu rozhodnutí, či územnímu
souhlasu. Z toho vyplývá, že než stavebník začne
s realizací takové stavby, měl by se informovat
u příslušného pracovníka odboru výstavby na
způsob projednání stavby. Předejdete tím pří-
padnému komplikovanému dodatečnému povo-
lení spojeného s uložením sankce.

Odbor výstavby zahájí v nejbližší době kon-
troly, zda jsou nemovitosti viditelně označeny
číslem popisným nebo číslem evidenčním.
Vlastníci rodinných domů, staveb pro rekreaci
a jiných objektů jsou povinni podle § 31 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, viditelně označit své
nemovitosti předepsanými tabulkami s uvedením
čísla popisného (červená obdélníková tabulka
s uvedením čísla popisného v bílé barvě) či čísla
evidenčního (žlutá obdélníková tabulka s uvede-
ním čísla evidenčního v černé barvě). V případě
ztráty je možné požádat zdejší odbor výstavby
o objednání duplikátu. Cena tabulky je v sou-
časné době 150,- Kč v plastovém provedení
a 177,- Kč za smaltovanou.

SMS informační kanál – služba pro obyvatele
Městský úřad vám nabízí systém zasílání dů-

ležitých informací. Služba SMS InfoKanál
obecní rozhlas „do kapsy“ umožňuje zasílání
důležitých informací z městského úřadu na za-
registrovaná čísla vašich mobilních telefonů for-
mou krátkých textových zpráv (SMS). 

Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky
kdekoli, což je výhodné zejména pro ty z vás,
kteří trávíte většinu dne mimo naše město. Tento

systém je pro vás zcela zdarma, veškeré ná-
klady hradí město. 

Jak službu získat: 
Služba je poskytována všem zaregistrovaným ob-

čanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odes-
lat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu,
na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova.
Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit. 

Pozor! Je důležité přesně dodržet formát zasí-
lané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje
roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefon-
ního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Při
úspěšném přihlášení bude zaslána potvrzovací
zpráva. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení)
jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu
dotyčného občana jako běžná odchozí SMS
zpráva. To znamená, že jediné, co zaplatíte v sou-
vislosti s touto službou, je odeslání jedné SMS při
přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama
ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není.
Veškeré související náklady nese městský úřad. 

Nabídka pro spolky a kluby: chcete rozeslat
pozvánku na vaši akci? Dohodněte se na níže uve-
deném kontaktu na podmínkách rozeslání.

Služba je anonymní, v databázi budou jen vaše
telefonní čísla a nemohou být zneužita. 

S dotazy se obracejte na městský úřad:
Martin Kadrnožka, kadrnozka@mestotynec.cz,
telefon: 724187943, 317701530 

Martin Kadrnožka, starosta

Přihlášení: 
Odeslat textovou zprávu ve znění: 
IK TYNEC REG T1 zasílání všech důležitých zpráv pro Týnec nad Sázavou
IK TYNEC REG T2 zasílání všech důležitých zpráv pro Brodce
IK TYNEC REG T3 zasílání všech důležitých zpráv pro Čakovice
IK TYNEC REG T4 zasílání všech důležitých zpráv pro Chrást nad Sázavou
IK TYNEC REG T5 zasílání všech důležitých zpráv pro Krusičany
IK TYNEC REG T6 zasílání všech důležitých zpráv pro Pecerady
IK TYNEC REG T7 zasílání všech důležitých zpráv pro Podělusy
IK TYNEC REG T8 zasílání všech důležitých zpráv pro Zbořený Kostelec
na telefonní číslo 605 733 680 

Odhlášení: 
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK TYNEC ODREG Tx – číslo zvolte podle odhlašovaného tématu obdobně jako při registraci
na telefonní číslo 605 733 680
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Město Týnec nad Sázavou otevřelo novou školku
Město Týnec nad Sázavou 30. srpna 2011 slavnostně otevřelo novou

budovu mateřské školy. Při této příležitosti si ji mohla prohlédnout i ve-
řejnost. Mateřská škola, kterou děti navštěvují od 1. září, se nachází
v ulici Komenského ve školním areálu. Kapacita mateřské školy je 50
míst.

Nová budova mateřské školy byla postavena během čtyř měsíců. Stavbu
realizovala stavební firma Warex spol. s r.o. S pracemi se začalo v květnu
a od 1. září 2011 bude zahájen provoz. Investorem celé stavby je město
Týnec nad Sázavou a náklady na výstavbu jsou 8,6 mil. Kč. 

Nová budova je postavena na pozemku města Týnce nad Sázavou
v areálu stávající mateřské školy. „Místo, na kterém je nová budova po-
stavená, má mnoho výhod. Je to strategické místo v centru města, jedno-
duchým připlocením zvětšíme areál mateřské školy, takže děti z nové
školky budou moci využívat stávající zahrady. V těsném sousedství areálu
stojí pavilony základní školy“, uvedla místostarostka města Adriana Bur-
sová. „Toto umístění dovoluje do budoucna přemýšlet nad využitím bu-
dovy i k jiným účelům. Pokud by se snížil počet dětí a nebylo by potřeba
tak velké kapacity mateřské školy, menšími úpravami mohou vzniknou pro-
story k využívání pro jiné věkové kategorie našich dětí nebo obyvatel
města,“ dodala místostarostka. 

Prostory budovy jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly různým aktivi-
tám. Veškeré zařízení školky je nové a moderní. Přízemní budova je roz-
dělena na dvě velké místnosti, které budou sloužit dětem jako herna, lož-
nice a jídelna. Samozřejmě nechybí zázemí pro paní učitelky. Dětem bude
k dispozici i velká zahrada s několika herními prvky a příjemným ven-
kovním posezením. O svačiny a obědy se budou starat paní kuchařky, které
budou vařit ve stávající, nově upravené kuchyni v sousední budově. V nové
budově školky bude pouze tzv. výdejna stravy. 

Ve školce budou dvě třídy po 25 dětech. První třída se jmenuje „Rybičky“
a druhá „Sluníčka“. O děti se bude starat tým zkušených učitelek pod ve-
dením ředitelky mateřské školy PaedDr. Janety Jandové. „V novém pavi-
lonu se o děti budou starat dvě zkušenější paní učitelky Lenka Vrbatová
a Eva Pazderová a dvě nové paní učitelky Štěpánka Drábová a Mgr. Inka
Klubalová,“ uvedla ředitelka mateřské školy. 

Pro školní rok 2011/2012 bylo podáno 143 přihlášek, přijato bylo 105
dětí. Na 38 dětí se tento rok bohužel nedostalo. Celková kapacita mateř-
ské školy v Týnci nad Sázavou je nyní 209 míst. V mateřské škole je sta-
noveno školné ve výši 600 Kč měsíčně. 

Město Týnec nad Sázavou přeje dětem i pedagogickému sboru, aby se
jim v nové školce líbilo.

Ze života mateřské školy Týnec nad Sázavou
Po slavnostním otevření nové mateřské školy na konci srpna se ve čtvr-

tek 1. 9. 2011 naplno rozběhl provoz v obou týneckých školičkách i na od-
loučeném pracovišti – MŠ Chrást nad Sázavou.

Během měsíce září obvykle probíhá adaptace nových dětí na prostředí
mateřské školy, která se často neobejde bez ranních slziček a stýskání po
mamince. Není divu – dítě zažívá zásadní změnu ve svém životě, kdy
z úzkého okruhu známých a blízkých členů rodiny vstupuje samostatně
do širšího společenského prostředí.

Většina dětí tento přechod zvládne v poměrně krátké době, některým trvá
adaptace delší dobu – taková je různorodost lidských osobností.

V současné době již naše děti v jednotlivých třídách zvládají základní
činnosti a požadavky, které na ně klade režim dne v mateřské škole – a i ty
malinké se snaží

o samostatné oblékání a stravování. Pomoc učitelky je na začátku škol-
ního roku nezbytná, ale v průběhu dalších měsíců bude méně a méně nutná.
Samostatnost při sebeobsluze je jednou z nejdůležitějších dovedností dítěte
pro další život v MŠ a kolektivu vrstevníků.

Během podzimu ještě proběhnou nezbytné úpravy zahrady za novými
pavilony a rozhodně máme v plánu co nejdříve vybudovat chodník mezi
starším objektem a novými budovami. V rámci vycházek a kulturních akcí
v MŠ totiž často potřebujeme převádět skupinky dětí ze starších do no-
vých pavilonů a opačně.

Doufáme, že nám podzim připraví ještě mnoho slunečných dní – pro zlep-
šení nálady i příjemné vycházky do krásného týneckého okolí.

Janeta Jandová, ředitelka MŠ

www.mstynec.webnode.cz
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Nový objednávkový systém dvou jídel ve školní jídelně Týnec nad Sázavou
Během letošních letních prázdnin byl pořízen

a nainstalován nový systém vydávání a objedná-
vání jídel. Stalo se tak na základě proseb a žádostí
z řad rodičů a učitelů. Tento způsob obsluhy
a možnosti výběru ze dvou jídel je v dnešní době
ve školních jídelnách standardem.

Žáci a cizí strávníci (což jsou učitelé a ostatní
občané města, kteří chtějí odebírat obědy ze
školní jídelny) mají možnost pomocí internetu
a vlastního hesla si vybrat na týden dopředu
obědy ze dvou nabízených jídel jídelníčku, více
na web stránkách: www.jidelna.cz. Pomocí čipu,
který získáte u ředitelky jídelny, získáte u výdej-
ního okénka objednaný oběd a na internetu přes-
nou evidenci odebraných nebo odhlášených
obědů, finanční stav a přesnou kontrolu pro ro-
diče, zda dítě na obědě bylo či ne. 

Práci s čipem už děti trénovaly během měsíce
září. Od října začnou kuchařky školní jídelny
vařit dvě jídla pro žáky nové školy, do staré školy
se během října bude dovážet stále jen jeden druh
jídla. Možnost výběru ze dvou jídel budou mít
žáci staré školy až od listopadu 2011.

Systém je to spolehlivý a jednoduchý, ale sa-
mozřejmě pro všechny zúčastněné nový. Proto
prosím všechny o shovívavost a trpělivost při
menších problémech, které mohou při zavádění
nového systému nastat.

Dobrou chuť k obědu ve školní jídelně.

Adriana Bursová

místostarostka města 

Pokyny pro stravování ve školní jídelně. Pokyny platí od 1. 9. 2011

1. Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci.
2. Přihláška ke stravování – žáci 1. tříd a noví žáci vyplní před započetím stravování ve školní jídelně

u pí Beranové.
3. Placení stravného – při zahájení stravování a každý nový školní rok zaplatí strávníci zálohu na stravo-

vání (21 dnů x cena oběda). Dál se platí skutečná konzumace. Možnosti platby: platba inkasem – rodiče
předají číslo účtu ŠJ 100003401/0800 na pobočce banky, která vede jejich účet a podepíší souhlas s in-
kasem, který musejí donést do kanceláře ŠJ. Platba za stravné bude odečtena z účtu vždy 15. den v mě-
síci. Platba na složenky musí být uhrazena vždy do 20. dne následujícího měsíce. Pokud stravné nebude
včas uhrazené, strávník nedostane oběd, dokud dlužná částka nebude uhrazena. Zálohovou platbou se
vyrovnává červen. Vyrovnání přeplatků probíhá na konci školního roku na nahlášený účet strávníka.

4. Výše stravného – cena za 1 oběd je stanovena ne podle tříd, ale podle věku, kterého strávník dosáhne
v daném školním roce (vyhláška č. 107/2005 o školním stravování). Žáci 7–10 let 24,- Kč (záloha 504,- Kč),
žáci 11–14 let 26,- Kč (záloha 546,- Kč), žáci 15–18 let 27,- Kč (záloha 567,- Kč), cizí strávníci 55,- Kč.
Bezkontaktní žeton si každý strávník koupí v kanceláři ŠJ. Při výdeji oběda se strávník prokazuje přilo-
žením žetonu ke čtečce. Žeton slouží i pro odhlašování a objednávání stravy. Žeton používá strávník po
celou dobu školní docházky (tj. až do 9. třídy). Nevrací se. V případě ztráty či zničení je nutné zakoupit
nový. Pokud strávník zapomene žeton, musí si ráno u pí Beranové vyzvednout tzv. „žolíka“.

5. Doba výdeje obědů – výdej obědů pro cizí strávníky a nemocné žáky (nárok pouze v první den ne-
moci) od 11:00 do 11:30 hod. Pro žáky a zaměstnance školy od 11:30 do 14:00 hod.

6. Odhlašování obědů, objednávky – odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti žáka nebo nemoci
žáka předem, v den školního vyučování do 8 hodin. Odhlašuje se přes objednávkový systém na interne-
tové adrese www.jidelna.cz do půlnoci předešlého dne, dále osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na
tel. č. 317 701 313 do 8 hodin téhož dne. Pro odhlášky nepoužívejte e-mail. Řádně odhlášené obědy se
odčítají z platby. Od října lze vybírat ze dvou jídel (pouze v nové škole). Automaticky je přihlášen oběd
č. 1 jak v nové, tak ve staré škole. Pokud bude chtít strávník oběd č. 2, musí se objednat. Objednávky
(výběr) stravy lze provádět s minimálním předstihem 7 dní (v pondělí lze objednat na další pondělí a dále,
úterý lze objednat na další úterý a dále). Každému novému strávníkovi bude přiděleno uživatelské jméno
a heslo pro používání internetových objednávek.

7. Připomínky, náměty a dotazy k provozu ŠJ na tel. č. 317 701 313 nebo na e-mail na adresu skolni.ku-
chyne@razdva.cz.

Ředitelka Školní kuchyně Týnec nad Sázavou Květoslava Beranová 

KOMÍNY – znáte své povinnosti?
Nové lhůty pro čištění, kontroly a revize ko-

mínů 
Dnem 1. ledna 2011 nabylo účinnosti Nařízení

Vlády (dále NV) č. 91/2010 Sb. o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřo-
vodů a spotřebičů paliv. 

Zároveň se tím zrušila vyhláška č. 111/1981
Sb., o čištění komínů, podle které se dosud řídilo
vše kolem komínů. Podle NV si každý musí po-
čínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu
(dále jen  spalinová cesta) a spotřebiče paliv ne-
docházelo ke vzniku požáru 

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví – výsledkem je
zpráva o kontrole anebo čištění spalinové cesty
– má se provádět 1 x ročně u drtivé většiny sou-
kromých objektů, pro tuto činnost jakožto i pro
ostatní činnosti kominíka jsou vydané zákonné
technické pravidla a nesprávně provedená zpráva
o kontrole anebo čištění je neplatná. Platí pro to
také jen jeden zákonný formulář podle NV
č. 9112010. 

Čištění spalinové cesty provádí odborně způ-
sobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví, s tím že spalinové
cesty pro spotřebiče paliv na pevná paliva do 50
KW výkonu, je možné čistit svépomocí za pod-
mínky, že jednou ročně bude provedena odborná
kontrola a musí být o tomto čištění veden záznam
v požární knize nebo jiné dokumentaci, kterou
uživatel předloží odborně způsobilé osobě při
provádění kontroly. Zároveň kominík nesmí
vydat zprávu o kontrole anebo čištění, pokud není
před kontrolou dokonale vyčištěná spalinová
cesta. Má se provádět 2x ročně na pevná paliva,
1x ročně na plynná paliva, 3x ročně na kapalná
paliva u všech paliv jde o kategorii do 50 KW vý-
konu připojeného spotřebiče paliv. 

Doporučení pro uživatele „komínů“ tzn.
spalinových cest 

Návštěvu kominíka je nejlépe v dnešní době
objednávat telefonicky nebo jinak, a je lépe se
držet stálého kontaktu – jen tak lze totiž zame-
zit, případným falešným kominíkům a podvod-
níkům nebo údajným odborníkům, klamat poc-
tivé lidi hlavně ve smyslu kvality a ceny prove-
dených prací. Výskyt různých podvodníků v po-
slední době bohužel stoupá, hlavně díky přehnané
a většinou nepřesné medializaci novinek o ko-
mínech. Dále při návštěvě nového kominíka resp.
při jeho objednávání si nechte předložit živnos-
tenské oprávnění – originál nebo ověřenou kopii.

Potřebujete vyčistit nebo zkontrolovat komín?

Rozhodli jsme se zprostředkovat pro vás návštěvu kominického mistra. 

V pátek 4. a v sobotu 5. listopadu 2011 
jsme rezervovali termín u kominické firmy. 

Pokud máte někdo zájem v těchto dnech využít služeb kominíka, je nutné se zapsat do seznamu,
který bude vznikat na podatelně městského úřadu. 

Dohodnutá cena pro takto přihlášené zájemce je 350,- Kč za první průduch a 250,- Kč za každý
další. Doprava nebude účtována. Podmínkou je vytvořený seznam zájemců městským úřadem
a minimálně 10 přihlášených.

Výzva je určená POUZE pro občany Týnce nad Sázavou.
(Tato výzva vznikla na podnět jedné občanky našeho města, děkujeme za nápad.)



6 strana, číslo 5 Týnecké listy ročník XXI, říjen 2011

Města a obce z Posázaví podporují novelu rozpočtového určení daní 
Zástupci měst a obcí z Posázaví podporují novelu rozpočtového určení

daní, která má snížit rozdíl mezi nejchudšími obcemi a nejbohatšími městy
v republice. Podle novely se má zvýšit výnos sdílených daní na jednoho
obyvatele v 6 241 menších městech a obcích dohromady až o 14,5 miliardy
korun. Obcím by to pomohlo pokrýt rostoucí náklady spojené s přechodem
kompetencí státní správy na samosprávu, vyřešit problémy s financováním
provozu obecních a městských úřadů i posílit investiční zdroje. 

„Zvýšení příjmu z rozpočtového určení daní by uvítalo každé město
a obec,“ řekl starosta Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka. Podle kalku-
lačky zveřejněné na internetu by to například pro Týnec nad Sázavou, který
má 5 581 obyvatel, znamenalo v městské pokladně navíc 13 milionů korun.
„Co všechno by se za to dalo udělat, si každý umí představit. Trápí nás třeba
špatné silnice, chybějící chodníky, peněz se nám nedostává na rozvoj
a údržbu městského majetku, na školy a školky,“ dodal Martin Kadrnožka.
Týnec nad Sázavou ročně hospodaří se 70 až 80 miliony korun, většina
z nich přitom padne na splátky úvěrů, zajištění veřejných služeb a provoz
úřadu a organizací, které pod něj spadají. Na rozvoj města zbývá řádově
kolem pěti milionů korun. „Je to žalostně málo. V tuto chvíli jsme v situ-
aci, kdy zvažujeme, o které dotace požádáme, abychom měli na jejich spo-
luúčast,“ uvedl starosta. Město má přitom schválený plán rozvoje, o pro-
jekty tedy nemá nouzi. Otázkou ale je jejich financování. 

Obec Teplýšovice, v níž žije kolem 430 obyvatel, by přijetím novely zí-
skala navíc 1,2 milionu korun. Umožnilo by jí to například vzít si úvěr na
stavbu čistírny odpadních vod a kanalizace, na kterou v současnosti nemá
peníze. „Po navýšení daní bychom úvěr dokázali splácet,“ řekl místosta-
rosta Miroslav Kratochvíl. Nesouhlasí s argumenty kritiků novely, že velká
města mají vyšší náklady. „Mají také vyšší příjmy, a to nejenom z daní,
ale i díky širší občanské vybavenosti a pestré nabídce služeb. Další peníze
jim přinášejí podnikatelé a firmy, které v nich mají svá sídla,“ uvedl Mi-
roslav Kratochvíl. Slibům premiéra Petra Nečase o zvýšení výnosu z daní,
který dal nedávno starostům, věří. „Už se to dostalo do takové fáze, že by
se to odvrátit nemělo. Myslím si ale, že ještě dojde k nějakému kompro-
misu,“ konstatoval Miroslav Kratochvíl. 

Novelu rozpočtového určení daní podporuje i starosta Ratměřic Viktor
Liška. „Při 270 obyvatelích, které Ratměřice mají, to dělá skoro půl mili-

onu korun. Částka, kterou máme nyní na investice, by se tím zdvojnáso-
bila. Podporujeme proto změnu, a tím pádem i všechny snahy Sdružení
místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova,“ řekl Viktor Liška. 

Přilepšila by si obec Petroupim, která má necelých 300 obyvatel.
„Chceme, aby rozdělování daní bylo spravedlivější,“ uvedl starosta Jiří
Černý. Obec hospodaří s ročním rozpočtem kolem tří milionů korun, vět-
šina z toho jde na úhradu nákladů spojených s chodem obecního úřadu a ma-
teřské školy, na dotování autobusové dopravy a školní docházky místních
dětí. Na investice nezbude ani milion korun. „Každé navýšení pro nás proto
bude dobré,“ dodal Jiří Černý. 

Premiér Petr Nečas nedávno starostům slíbil, že novelu zákona o roz-
počtovém určení daní vláda schválí do konce října. Podle ní by při rozdě-
lování výnosu z daní velká města neměla dostávat na obyvatele více než
trojnásobek příspěvku pro malé obce. 

Jaroslava Tůmová

Ze svodky městské policie
1. 9. 2011 – Při pochůzkové službě v okolí autobusového nádraží na-

lezli strážníci ležící ženu vedle zastávky autobusů. Na místě zjistili, že se
jedná o silně podnapilou osobu, která byla převezena do svého bydliště
v Týnci nad Sázavou, kde byla předána rodině.

6. 9. 2011 – Strážníci při kontrole starého Týnce zjistili volně pobíhajícího
psa v ulici Krusičanská, který byl odchycen a převezen do kotce vedle městského
úřadu. Po zjištění majitelky psa jí byl po zaplacení blokové pokuty předán.

10. 9. 2011 – Ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec proveden zákrok proti
podnapilé osobě, která narušovala noční klid svým nevhodný chováním.
Na místě byla uložena bloková pokuta.

13. 9. 2011 – Hlídka městské policie při kontrole chatové oblasti Viš-
ňovka odchytla volně pobíhajícího psa, který byl po zjištění majitele a za-
placení blokové pokuty předán majitelce.

14. 9. 2011 – Zjištěna dopravní nehoda v zatáčkách pod hřbitovem. Na
místě byla strážníky řízena kyvadlově doprava až do odstranění vozidla.

25. 9. 2011 – Proveden hlídkou městské policie zákrok v kempu v Náklí
proti podnapilé osobě, která usnula po požití alkoholu ve vozidle na vo-
lantu a hlasitým troubením značně znepříjemňovala ostatním spánek.Vše
bylo na místě vyřešeno domluvou.

27. 9. 2011 – Strážníci přijali upozornění na vznikající černou skládku u fary
v Týnci nad Sázavou. Místním šetřením zjištěn majitel těchto odložených věcí,
proto byla celá věc předána přestupkové komisi v Týnci nad Sázavou.

27. 9. 2011 – Asistence při dopravní nehodě u Janečkovy vily. Řidič do-
dávky zde nedal přednost vozidlu na hlavní silnici a čelně se s ním střetl.

27. 9. 2011 – Při kontrole kempu v Náklí zjištěno, že zde došlo k pora-
nění hlavy malého dítěte.To bylo následně s maminkou převezeno k oše-
tření do Benešovské nemocnice. 

28. 9. 2011 – Asistence při akci Den pohybu a zdraví v Týnci nad Sáza-
vou.

28. 9. 2011 – Spolupráce s PČR Týnec nad Sázavou při dozoru zadržené
osoby, která ohrožovala mačetou hosty herny v Společenském centru
v Týnci.

Městská policie nabízí 
dohled nad domem

Městská policie v Týnci nad Sázavou nabízí Týnečá-
kům možnost zvýšeného dohledu nad vybranými budo-
vami v době nepřítomnosti majitelů. Pokud například
odjedete na dovolenou, strážníci budou v rámci své
služby váš dům kontrolovat a vy se o případných prob-
lémech okamžitě dozvíte. Podrobné informace vám po-

skytne velitel městské policie v Týnci nad Sázavou Tomáš Klenovec
na telefonu 721 285 073.

Ke zvýšení bezpečnosti ve městě využije městská policie i staronové
možnosti měření rychlosti vozidel. Nyní ovšem již bez dopravních zna-
ček upozorňujících na měřený úsek. Tuto možnost vrací obecním po-
licistům od 1. 8. 2011 novela zákona. Nyní již nepotřebné značky však
zůstanou na původním místě v blízkosti školy, aby připomněly řidičům
případné překročení rychlosti bezprostředně po vjezdu do obce. „Tato
opatření společně s častými kontrolami řidičů povedou k větší bez-
pečnosti a snad i ohleduplnosti na silnicích v Týnci nad Sázavou,“ řekl
Tomáš Klenovec, velitel Městské policie Týnec nad Sázavou.
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Nalezena munice 
Zneškodněna na místě 

Nález vojenské munice oznámil 7. září v od-
poledních hodinách na linku 158 šestadvacetiletý
muž. Týnečtí policisté vyjeli do lesního prostoru
nad obcí Krusičany. Místo nálezu zajistili a ces-
tou operačního střediska zajistili příjezd pyro-
techniků. Policisté z expozitury Milovice nález
prohlédli a zjistili, že se jedná o německou dělo-
střeleckou minu ráže 8 cm z 2. světové války,
vzor EGR 38. Vzhledem ke stavu munice roz-
hodli, že bude zneškodněna na místě. Při likvi-
daci nedošlo ke zranění žádné osoby a ani škodě
na majetku. 

por. Bc. Zuzana Stránská

Dopravně preventivní akce 
„Zebra se za Tebe nerozhlédne“

Do celorepublikové dopravně bezpečnostní
akce zaměřené na kontrolu dodržování pravidel
při přecházení pozemní komunikace se v týdnu
od 5. do 9. září zapojili i benešovští dopravní po-
licisté spolu s policistkami Preventivně infor-
mační skupiny Benešov. Policisté v ranních a od-
poledních hodinách dohlíželi v blízkosti základ-
ních škol na bezpečnost dětí při přecházení na
přechodech pro chodce a hovořili s nimi o důle-
žitých pravidlech bezpečného přecházení.

V rámci této akce pod názvem „Zebra se za
Tebe nerozhlédne“ uskutečnily preventistky spo-
lečně s dopravními policisty na základních ško-
lách přednášky týkající se správného přecházení
komunikace a bezpečného chování v silničním
provozu. Závěrem každé besedy pak dopravní
policisté školáky seznámili s činností policie. 

Policisté zavítali do Základní školy Dukelská
a Jiráskova v Benešově, do Základní školy Vor-
lina ve Vlašimi a dále do Základní školy v Týnci
nad Sázavou, Čerčanech, Olbramovicích, Voti-
cích, Miličíně, Sázavě a v Neveklově. Předná-
šky se líbily nejen dětem, ale i kantorům.

nprap. Diana Škvorová

Víkendové nehody na Benešovsku 
Dva mrtví

Dvě dopravní nehody s tragickými následky
prošetřovali o víkendu dopravní policisté. K první
došlo 23. září krátce před půl osmou ranní u Ko-
nopiště. Dvaadvacetiletý řidič Citroenu jel po sil-
nici třetí třídy směrem na Václavice. Najel do
protisměru a čelně se střetl s protijedoucí Škodou
Felicie, kterou řídila třicetiletá žena. Řidička utr-
pěla těžká zranění, se kterými byla převezena do
benešovské nemocnice. Tam také skončily s leh-
kými zraněními její dvě děti ve věku šest a sedm
let, které cestovaly na zadních sedadlech připou-
tané v autosedačkách. Devětašedesátiletá spolu-
jezdkyně pak utrpěla těžká zranění a byla letecky
transportována do pražské nemocnice. Na ná-
sledky zranění však zemřela. Řidič Citroenu byl
také těžce zraněn a i on byl letecky přepraven do
pražské nemocnice, kde byl hospitalizován. 

Policie České republiky informuje…

Policejní komisař zahájil úkony trestního ří-
zení. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu těž-
kého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu
trest odnětí svobody až na čtyři roky. 

Ke druhé nehodě pak policisté vyjížděli o den
později, krátce po šesté hodině večerní. Třiačty-
řicetiletá žena jela s vozidlem Ford Fiesta ve
směru od Sázavy na Benešov. V katastru obce
Choratice, když projížděla mírnou pravotočivou
zatáčku, vjela do protisměru a čelně se střetla se
Škodou Felicia. Utrpěla přitom smrtelná zranění,
kterým na místě podlehla. Osmatřicetiletá řidička
felicie utrpěla středně těžká zranění. Těžce zra-
něna byla i její sedmiletá dcera, která byla umís-
těna a připoutaná v dětské autosedačce. Obě byly
z místa nehody letecky transportovány do praž-
ské nemocnice. 

por. Bc. Zuzana Stránská

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 25. listopadu 2011
– termín uzávěrky je závazný!
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ… 
„Co je psáno – to je dáno…!“

Je mou povinností reagovat na „Stanovisko“ pana
starosty Mgr. Kadrnožky k mému článku „MěÚ
v Týnci nad Sázavou po komunálních volbách“.

Jsem rád, že můj článek „Stanovisko“ pana sta-
rosty byl vytištěn na téže stránce Týneckých listů
č. 3/2011 str. 5. To umožnilo čtenářům porovnávat
a vytvořit si vlastní názor. Musím zdůraznit, že ve
svém článku jsem použil pouze přesné formulace
z dopisu č.j. MÚTnS-0659/2011, který vyřizoval
a na MŽP odeslal dne 18. 2. 2011 pan starosta.

Dalším zdrojem formulací a informací byla „Do-
kumentace vlivů záměru D3 – středočeská část, na
životní prostředí“, kterou MŽP zaslalo na MěÚ
Týnec nad Sázavou k vyjádření.

Již v prvním odstavci „Stanoviska“ mne pan sta-
rosta obvinil z nepřesnosti a manipulace. Proto jej
žádám, aby byl konkrétní a určil, které nepřesnosti
v mém článku objevil a která část je manipulací.

V mém článku nepíši „o neschopnosti nového ve-
dení města“ – jak pan starosta uvádí. Ve třetím od-
stavci „Stanoviska“ si pan starosta opět vymýšlí:
žádnou jinou variantu D3, ani přivaděče, neprosa-
zuji – takže nevím, o čem mluví.

Ve svém článku jsem nikoho nenapadal, ani ni-
koho „neočerňoval“.

Děkuji za radu „poslat trestní oznámení“, je to jen
pouhé gesto. Každý ví, dělá -li vedení města z ob-
čanů hlupáky – není to trestný čin.

Budu konkrétní a začnu od začátku úvah o D3 Po-
sázavím. V roce 2002 vedení města nabídlo město
Týnec pro přivaděč k D3 (je to informace od kraj-
ského úřadu). Tehdy zde pan Kadrnožka ještě ne-
kandidoval. O nabídce MěÚ své občany nikdy ne-
informoval. Tenkrát pan starosta Březina klamal ob-
čany, hovořil o výhodách „připojení Týnce“ k D3,
vytkl, že matu občany. Moji žádost, aby vysvětlil
rozdíl mezi připojením a přivaděčem, nikdy ne-
splnil. 

Spoluobčany, kteří stejně jako já nesouhlasili s D3
Posázavím a s přivaděčem, označil jako „kři-
klouny“.

Čas plynul a v „Dokumentaci vlivů D3 na životní
prostředí“ se píše pravým jménem o přivaděči (únor
2011).

V této dokumentaci je promítnuta, ze stavební
části, realizace přivaděče k D3 – „od Týnce“, tj.
z křižovatky od „Janečkovy vily“ (začátek a konec
přivaděče). Je to další podvod na občany, neboť
k přivaděči budou všechna vozidla přijíždět a z při-
vaděče odjíždět přes centrum Týnce.

Přes tuto skutečnost „Dokumentace vlivů D3 na
životní prostředí“ neřeší ochranu životního pro-
středí v Týnci (hluk, smog, prašnost), ani dopravní
bezpečnost dětí a občanů (nárůst projíždějících vo-
zidel, železniční přejezd).

Ministerstvo životního prostředí poslalo „Doku-
mentaci“ vedení města k posouzení. Vedení MěÚ
však nevyužilo této možnosti a žádné připomínky
nevzneslo a realizaci D3 – západní koridor s přiva-
děčem přes Týnec – preferuje.

Jsou zde dvě vysvětlení:
1. nikdo z vedení města dokumentaci nečetl

nebo
2. MěÚ má jiný zájem, než řešit značné zhoršení ži-

votního prostředí v Týnci nad Sázavou pro své

občany dnes a pro příští generace Týneckých ob-
čanů.
Například vedení městyse Netvořice trvá na sil-

ničním obchvatu. U nás však vedení města ani ne-
dalo „Dokumentaci“ svému zastupitelstvu k vyjá-
dření.

Nerozumím, dle jakého klíče pan starosta rozdě-
luje občany na „úzký okruh občanů“ a největší
množství občanů. Asi to není ze statistiky počtu ob-
čanů, kteří se k problematice D3 – západní koridor
vyjádřili.

Spoluobčané, přemýšlejte o tom, že ze svých daní
platíte vedení města za takto podivné řízení města.

Oldřich Zadražil

Krusičanská 498, Týnec nad Sázavou

Konečné vedení trasy D3 není stále rozhodnuto.
Až se stát rozhodne, kudy trasa povede, jistě pro-
běhne další kolo jednání. Zde budou moci obyvatelé
vyjádřit svůj názor a stejně tak i zastupitelstvo bude
znovu rozhodovat o stanovisku města k tomuto pro-
jektu.

Martin Kadrnožka, starosta

• • •
Úvaha o nestejném metru

Metr je míra délková, která se dlouho stabilizo-
vala na dnešní podobě. Z různých období i krajů
máme jiné vyjádření míry a vždy se dbalo na to, aby
se dala k něčemu známému vztáhnout, aby byla
v různých opakováních přibližně stejná. Tak se nám
dochovaly například stopy, lokty, pídě, kroky, palce
a další. Protože každý má části těla trochu odlišné,
musela se stanovit nějaká standardní podoba, která
se vyřízla ze dřeva, vytesala do kamene a nebo poz-
ději a přesněji odlila z kovu. Ve všech dobách se ně-
kteří snažili míry přizpůsobit svým potřebám. Pod-
vádělo se hlavně ze strany prodejců, to je nasnadě,
upravit standard není až tak pracné.

Dnes máme metr, který platí skoro po celém
světě. Pěkný to příspěvek ke globalizaci, že? Nej-
prve to byla desetimiliontina kvadrátu zemského po-
ledníku, a když se přišlo na různé odchylky Země,
která přece není koule, ale geoid podobný hrušce,
tak se muselo najít jiné vyjádření a sáhlo se k fy-
zice mikročástic. Takže původní metr odlitý ze sli-
tiny platiny a iridia přece jenom trpí roztaživostí
podle tlaku a teploty okolí, se dá kdekoliv napodo-
bit tímto fyzikálním ekvivalentem. V dnešní době
tedy máme přesnost měření vzdálenosti vyřešen
v úrovni tisícin a tisícin milimetru, máme -li k tomu
důvod. Dávné rčení „měřit stejným metrem“ by
mělo z naší mluvy vyvanout, ale má to háček. Metr
se někam musí přiložit a někde udělat výsledná
značka. Stala se z tohoto slovního spojení metafora
k různým chtěným či nechtěným nepřesnostem
a nejen měření hmoty, ale hlavně abstraktních pojmů
jako viny, pravdy, krásy, smutku, apod.

Teprve nyní se dostávám k meritu věci. Měření
stejným metrem je pro mne jako zastupitele něco
jako jeden bod z desatera pro křesťana. Nesmí být
občan(i) v naší obci, který by byl(i) posuzován(i)
jinak než ostatní. Vždy, když mám takový pocit, se
mne zmocňují temné představy a i když se ptám po
důvodech, tak se setkávám s odpovědí, která není
jednoznačná. Dokud u nás nebude panovat prů-

hledná jednoznačnost, nebude všeobecné spokoje-
nosti. K předešlému tvrzení uvedu vybrané příklady.

V diskuzi na internetové stránce města se taza-
tel(ka) – Týnečanka ptá, zda rozšiřování půjčovny
lodí u řeky a zábor břehu je v souladu s územním
plánem. Včasná odpověď vedení je kladná, vše je
v pořádku. Odpověď na dotaz na zastupitelstvu již
je vyhýbavější, v souladu prý částečně není a bude
vše řešeno jako „přestupek“ a příslušně potrestáno.
Dívám -li se do platného územního plánu, tak ani vy-
jádření stavebního odboru vlastně nerozumím, pro-
tože má patrně aktualizovanější verzi než je na webu
města a v papírové podobě běžně přístupné na scho-
dech MěÚ. Jestli byl původní plán v jakémkoliv do-
datečném řízení pozměněn, potom by měla být před-
kládaná jeho poslední aktualizovaná verze. Jiný mne
známý případ žádosti o zalesnění louky je zamítnut
s odůvodněním, že je v rozporu s územním plánem,
i když dotyčný přichází o dotaci podporující zales-
nění. Dobrá, v tomto případě stavební odbor, dba-
jící na dodržování územního plánu, je nekompro-
misní a drží se litery zákona a vyhlášek. I v jiném
mně známém případě jsou pokuty za drobné sta-
vební přečiny (například změna stavebních prvků
v interiéru přestavovaného objektu) nekompromisně
potrestány. Na vše jsou přece tabulky a přílohy k zá-
konům. Ostatně pokuty pomáhají našemu trochu již
napjatému rozpočtu. A tady je kámen úrazu. Po-
trestat podle neprůhledného principu, vždyť lidi se
liší a míra provinění není dobře měřitelná. Taky ně-
komu se dá odpustit pro polehčující okolnost „je to
poprvé“ a někoho potrestat pro výstrahu. Tomu se
dá rozumět. Jen přesně vědět proč a jestli za tím není
něco jiného. 

Korunu mému dojmu o nestejném metru všemu
dalo závěrečné schvalování územního plánu. Ma-
lými krůčky s různými zdůvodněními jsou někteří
odmítnuti, jiným se výrazně pomůže. A tím, že ně-
komu dáme parcelu do stavebního a jinému ne, je
zaděláno na diskuzi o kamarádění, klientelizmu či
ještě něčem horším. Uvedu několik příkladů bez
uvádění jmen a konkrétních parcel, které však znám.
Katastr Krusičany – majitel pozemku chce pozemek
zemědělské půdy do stavebního, navazuje na zá-
stavbu Úročnice. Nelze to ale udělat z důvodu ur-
banistického, protože to není doporučeno (ale ne za-
kázáno) v jednom z posudků nadřízených orgánů.
Tento posudek však autor zpracoval na popud za-
davatele, tedy města. Hned v sousedství ale jinému
majiteli ze zemědělského objektu penzion a stavební
plochy do biokoridoru zařadit lze, aniž by se někdo
zabýval dopady na ráz krajiny a další důsledky. Ve
Zbořeném Kostelci má majitel jednoho pozemku
zájem o vznik stavební parcely na zemědělské půdě
v ploše, kterou jsme se rozhodli ponechat v země-
dělském využití se zdůvodněním, že v lokalitě není
možné vybudovat vodovod a není k dispozici cestní
síť. Výjimka v zařazení do stavební v tomto případě
je prosazena se zdůvodním, že parcela je oplocená
a tvoří jeden celek, dle pana starosty došlo k chybě
při zákresu do územního plánu. Je snad oplocení
důvod k přesunutí do zástavby? A proč bylo povo-
leno oplocení? Podle stavebního odboru se to stalo
nezaviněnou chybou jednoho úředníka. Kdo a jak
posoudil chybu jako nezaviněnou se nepíše. Jiný
v osadě Chrást chce ponechat pozemek v ochran-
ném pásmu železnice ve stavebním a je mu vyho-
věno se zdůvodněním, že ve starém územním plánu
to tak také bylo. K tomu třeba dodat, že starý územní
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pokračování na následující straně

plán není dogma, protože neměl vyznačená právě
ochranná pásma jako např. biocentra či biokoridory.
Podobně je tomu v dalším případě v Krusičanech,
kde byla vypuštěna ze zástavby plocha v místě, které
bude ovlivněno hlukem z budoucí dálnice. Na ní
však na poslední chvíli bylo vydáno povolení k na-
pojení na sítě, i když o podobě územního plánu již
víme několik měsíců a hned na počátku se bude
muset řešit tento rozpor a nebo je to jen důvod k obe-
jití územního plánu.

Jak je vidět, tak příklady o možném dvojím metru
jsou a to z úsporných důvodů nejmenuji další. Ne-
měli bychom mít na obci ombudsmana, který by se
tím zabýval?

Luděk Šefrna

Pokud chci při opakovaných měřeních jedním
„metrem“ dosáhnout stejného výsledku, musí být za-
jištěny stejné podmínky. To se u uvedených příkladů
nestalo.

U půjčovny lodí se dotazy týkaly různých staveb
– oplocení, regálu a terasy. Odpovědi byly jasné
a rozhodně ne vyhýbavé. Stavební úřad zde postu-
poval v souladu se zákonem a srovnatelným způso-
bem s jinými stavebníky.

Pokuty za drobné stavební přečiny nejsou žádnou
novinkou. Stavební úřad je uděluje již mnoho let. Za
srovnatelné přečiny je i srovnatelná pokuta. O výši
pokuty rozhoduje zpravidla celý odbor, nikoliv jen
příslušný referent. Myslím, že tím je vyloučena za-
ujatost referenta vůči stavebníkovi. Navíc proti roz-
hodnutí o pokutě je možné odvolání, které řeší Kraj-
ský úřad Středočeského kraje.

Naprosto odmítám tvrzení o „kamarádění, klien-
telizmu či ještě něčem horším“ při schvalování
územního plánu. O územním plánu rozhoduje 17 za-
stupitelů. Hlasování o jednotlivých zmíněných pří-
padech nebylo „těsné“, ale téměř jednohlasné. Kru-
sičany – posudek byl nezbytný, požadoval ho kraj-
ský úřad. Město autorovi ruku rozhodně nevedlo.
Důvodem pro nezařazení plochy je především zábor
zemědělské půdy a poloha v odlehlé lokalitě (ná-
kladná dostupnost základních potřeb – zimní
údržba, veřejná doprava, svoz odpadů…). Sousední
„penzion“ není – jak píše pan doktor – pouze pen-
zion, ale mnohem širší „ostatní občanská vybave-
nost“. Pokud by zůstalo stávající využití (chov ka-
chen), rodinné domy by v okolí nikdy nevznikly kvůli
ochrannému pásmu (zápach). V Kostelci se sporný
pozemek nevyužívá jako zemědělská půda. Chyba
úředníka se stala v roce 2005 a již v té době bylo
využití pozemku navrženo stejně jako dnes. Respek-
tujeme tedy původní návrh. Chrást – pro stavbu
v ochranném pásmu železnice je nezbytné stanovi-
sko drážních úřadů. To může být i negativní. Pak ke
stavbě domu nedojde. Vlastník pozemků o tomto ri-
ziku nepochybně ví. Poslední příklad z Krusičan je
v souladu se zákonem. Když stavebník požádá o sta-
vební povolení (se všemi náležitostmi), musí ho sta-
vební úřad vydat. Projednávání územního plánu na
to nemá vliv. Informace o novém územním plánu
byla pro stavebníka dostupná. Plocha byla z vý-
stavby vypuštěna na základě požadavku dotčeného
orgánu, který jsme povinni respektovat.

Udivuje mě, že pan doktor, který platí za odbor-
níka v oblasti využití území, tyto souvislosti nezná
nebo si je nezjistí. Mohl bych se ptát stejně: nejsou
v tom osobní zájmy?

Martin Kadrnožka, starosta

• • •
Rok po komunálních volbách – ohlédnutí

Uplynul rok od komunálních voleb a následného
ustanovení nového zastupitelstva. Na rozdíl od toho
předchozího je ovšem převaha vládnoucí opravdu
velmi široké koalice oproti opozičnímu seskupení
značná. Nelze se tedy divit, že převaha moci
mnohdy vede k tomu, že hlas opozice není vysly-
šen. Škoda, pluralita názorů s širokou konstruktivní
diskusí je dle mého názoru vždy ku prospěchu věci.

Územní plán
Za nejdůležitější skutečnost za uplynulé období

považuji to, že se podařilo uzavřít kapitolu schva-
lování nového územního plánu. I přes mé osobní vý-
hrady, které vůči takto pojaté koncepci mám, chápu
její důležitost pro další směřování rozvoje města.
Děkuji všem, kteří se osobně dostavili na jednání za-
stupitelstva, kde se tato záležitost projednávala.
Myslím, že výtky ze strany vedení města, že diskuse
k tomuto tématu je na poslední chvíli, nebyla na
místě. Vyhlášená veřejná diskuse ke změnám
v územním plánu proběhla v období prázdnin a do-
volených a ve zcela časově nevhodné době. Do-
mnívám se také, že občané nedostali potřebné množ-
ství informací, zejména řady vysvětlení k této věci.
Do Týneckých listů by se bezesporu vešly.

Nová mateřská školka
v této souvislosti si pamatuji na velmi bouřlivá

zasedání minulého zastupitelstva, kde se střetly dva
názory. Jeden, obhajující školku v pronajatých pro-
storách Společenského centra, event. firmy Fercom
(toto velmi tvrdošíjně prosazovalo tehdejší vedení
města spolu s ODS a části KSČM) a druhý, prosa-
zující výstavbu školky nové. Toto se nám podařilo
nakonec prosadit. Největší zásluhu na tom má be-
zesporu Pavel Korec, který celý projekt předběžně
připravil. Pamatuji si, jak na dalším zasedání zastu-
pitelstva se p. Hudrlík pokoušel ještě realizaci pro-
jektu zvrátit. Doufám, že se v ní děti i učitelky budou
cítit dobře.

Zahájení provozu otevřelo honosné pohoštění.
Uvítala bych, kdyby ty tisíce vydané za pohoštění
pro návštěvníky a také pro VIP osoby, byly vydány
spíše na vybavení školičky, ať je platil kdokoliv.

Komunikace
Tak jsme byli ujišťováni na jednání zastupitelstev

v minulých letech, že toto volební období, kdy už
máme za sebou plynofikaci, kanalizaci, se budeme
věnovat komunikacím. A myslím, že bychom to
našli i v mnoha volebních programech. Zatím ale nic
nenasvědčuje tomu, že by otázka kvality, údržby,
natož dalšího rozvoje komunikací, byla na řadě. Po
opakovaných urgencích alespoň namalovat pře-
chody pro chodce od Metazu k Lidlu a u odbočky
k Trojánkům, aby chodci neuskakovali před jedou-
cími auty, bylo na posledním jednání vedením města
řečeno, že se jedná o finančně nákladnou věc. Tenhle
argument se dá použít vždycky.

Hradní areál
Poněkud mě znavilo upozorňovat stále dokola na

havarijní stav barokní brány. Při poslední opravě
byly použity zřejmě na stříšku brány nekvalitní
cihly. Ty pak mrazem praskají a opadávají v po-
měrně velkých kusech. Vysázený břečťan není tedy
pro parádu, ale drží zeď pohromadě a brání případ-
nému úrazu. Až budete stát ovšem před dřevěnou
informační tabulí, jste na místě nejzrádnějším, neboť
nad Vaší hlavou stojí silně poškozená replika vázy
nesmírné váhy.

Zastupitelé
K přílišné obměně zastupitelského sboru oproti

minulým obdobím nedošlo, byť bych si jeho „om-
lazení“ přála. Nicméně je pro mě velmi pozitivní
skutečností to, že valná většina mladých lidí, které
jste měli možnost vidět na kandidátce VV v komu-
nálních volbách, nyní pracuje v odborných komi-
sích města a jejich zájem o dění veřejné není pod-
míněn pouze osobním či skupinovým prospěchem.

Myslím, že naši uvolnění zastupitelé nám také zů-
stali dlužni zveřejnění svých podnikatelských akti-
vit, které měly být zveřejněny do jednoho roku ode
dne jejich zvolení do funkcí.

Zakončím toto krátké roční bilancování přáním
veselého posvícení a nepolevujte, prosím, ve svém
zájmu o věci veřejné. 

A. Čečilová

Veškeré rozhodování probíhá naprosto demokra-
ticky. Většina rozhodnutí je předem projednána
v dalších orgánech města (komise, výbory, rada)
a výsledné usnesení – schválené většinou zastupi-
telů – je tedy třeba respektovat. 

Věci Veřejné i paní doktorku mohu ujistit, že pro-
středky schválené zastupitelstvem v rozpočtu na
opravu a údržbu komunikací jsou a budou účelně
čerpány. Kde všude je popsáno v tomto vydání Tý-
neckých listů. Požadavky na přechody vypadají ro-
zumně, ale v požadovaných místech nejsou z bez-
pečnostních a technických důvodů realizovatelné
(nikoliv finančních).

Při opravě brány byly použity materiály dle po-
žadavku památkářů – ty mají bohužel krátkou ži-
votnost. Rozhodně nešlo o nekvalitní materiál.

Uvolnění zastupitelé nikomu nic nedluží. Ozná-
mení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení
o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a ozná-
mení o příjmech, darech a závazcích podávaná ve-
řejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, podali ve stanoveném termínu do ve-
řejně přístupného registru. Překvapuje mě, že po to-
lika letech v zastupitelstvu tyto základní principy
paní doktorka nezná.

Martin Kadrnožka, starosta

• • •

Trochu jiný projev při otevření školky
Dovoluji si předložit fiktivní projev starosty

města při příležitosti otevření školky 2. září letoš-
ního roku. Následující názory se v žádném případě
netýkají skutečného názoru našeho pana starosty
a jejich fikce spočívá v mé projekci do imaginární
postavy ceremoniáře, přičemž předložené myšlenky
jsou moje a jsou poplatné opozičnímu menšinovému
názoru v zastupitelstvu. Věřím, že tato forma vý-
měny názorů je prospěšná demokratickým princi-
pům vedení města a bude přijata v tomto duchu.

Dámy a pánové, milé děti,
otvíráme novou školku a je mým upřímným přáním,
abyste vy, děti, do ní chodily s radostí a abyste se
tady dobře připravily na život. Je to sice trochu nad-
nesené, ale vím ze své učitelské praxe, že děti s kva-
litním předstupněm ve školce, kde se u nich zfor-
muje intelekt v souladu s etikou a upevňováním so-
ciálních vztahů, jsou méně problémové. Právě od
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takových nových lidí můžeme s větší pravděpodob-
ností očekávat obrodu naší společnosti, tolik prosy-
cené různými nešvary. Stavba školky se prosazovala
velmi těžce. Uvědomovali jsme si její potřebu na roz-
díl od předchozího vedení, které v diskuzi o nutnosti
nové školky po předvídatelném nárůstu počtu mla-
dých rodin dostavbou sídliště Kněžina, tuto cestu od-
mítalo s tvrzením, že to je soukromá záležitost ro-
dičů, případně odkazovali na soukromou školku.
Také s možností získat dotace na novou školku se
mnoho pokazilo. Vedení na rozdíl od jiných okolních
obcí propáslo termín podání žádosti s odkazem na
nedokazatelný převis v poptávce po místech. S tímto
handicapem jsme tedy vstupovali na zastupitelstvu
do diskuze o školce v předchozím roce a musím říci,
že diskuze byla velmi tvrdá. Opozice nám rozbila
kvalitně připravený plán na otevření soukromé
školky, kde by byli žáci městem dotováni a město
platilo nájem na její užívání. Nakonec opozice pře-
svědčila i několik doposud s vedením města loajál-
ních zastupitelů, kterým ekonomické zdůvodnění
bylo dostatečným argumentem. Po tak velkém za-
dlužení města ze stavby kanalizace se sice nikomu
moc do nového úvěru nechtělo, ale představa, že za
pronájem soukromé školky za pět let vydáme tolik,
co investujeme do naší a nové a po pěti letech bu-
deme zcela pány nad vlastním majetkem a budeme
s ním nakládat podle zdravého rozumu, nakonec zví-
tězila. Dnes jsem tomu rád, protože ekonomické dů-
vody, pohled na hezký interiér, moderní vybavení
a konečně i vaše zářící očka, mne v tom utvrzuje.
Omlouvám se vám, vy malá škvrňata, že jsem zašel
do tak pro vás nesrozumitelných a nudných pasáží,
ale pro dospělé jsou to důležité informace. To víte,
na zastupitelstvu takto promluvit nemohu, tam by
se opozice poťouchle usmívala a naše koalice by to
mohla brát jako určitou slabost.

dokončení z předchozí strany Ještě malý dovětek. Po dostavbě domu s pečova-
telskou službou jsme zavedli hezký projev díkůvz-
dání tomu, kdo se o prosazení stavby nejvíce za-
sloužil, vyvěšením pamětní desky na průčelí bu-
dovy. Jaké jméno bychom tedy měli vytesat do ka-
mene? Je to přirozeně těžké rozhodování a raději
bych ho nechal na příštích zastupitelích. 

A nyní bych Vás rád pozval na prohlídku interi-
éru školky a malé pohoštění, které připravily naše
milé kuchařky ze školní jídelny. Té školní jídelny,
kterou se nám také podařilo uhájit před různými re-
organizačními návrhy včetně zrušení.

Luděk Šefrna

Nezbývá, než vytesat do kamene a pověsit na bu-
dovu: za doby Luďka Šefrny v opozici byla posta-
vena společností Warex tato budova mateřské školy.

Do úst jsou mi vkládány pro mě naprosto nepři-
jatelné názory. Řešení školky bylo v zastupitelstvu
demokraticky projednáváno a jedna varianta ze
dvou reálných byla těsně schválena. Poté také zre-
alizována. Pokud chtěl pan doktor zdůraznit své zá-
sluhy, myslím, že to mohl učinit mnohem slušnějším
způsobem…

Martin Kadrnožka, starosta

• • •
Po přečtení výše uvedených příspěvků a ohlédnutí

se za skoro jedním rokem působení ve své funkci mě
napadla jediná otázka.

Proč tolik zpochybňování, narážek až urážek?
Proč v případě úspěchu tolik negace! Snažíme se
a pracujeme, jak jen to jde, aby vše bylo dobré.

Co s tím dělat? Jak z toho ven?
Na veřejném zasedání zastupitelstva města na za-

čátku října jsem vyzvala všechny přítomné zastupi-
tele, zástupce různých politických stran, ke spolu-
práci mezi koalicí a opozicí. Můžeme mít každý jiný
názor na daný problém, to je v pořádku, můžeme di-

skutovat a předkládat různé řešení a návrhy, mů-
žeme se za svůj názor „rvát“, ale poté nastupuje hla-
sování zastupitelů, nejvyššího orgánu města, které
rozhodne, jaký bude postup. V této chvíli by měli být
všichni připraveni výsledek přijmout, ať už je pro
danou stranu pozitivní nebo negativní. Je rozhod-
nuto, splníme odhlasovaný úkol a pracujeme dál.
Jde nám přece všem o naše jedno město.

Konkrétní příklad z článku pana Šefrny: v minu-
lém období se vedly náročné diskuse ohledně MŠ,
byly předloženy různé možnosti, ale hlasováním zví-
tězil návrh opozice – stavba nové budovy MŠ na
úkor pronájmu navržený koalicí. Úspěch? Prohra?
Výsledek! Zvolení zástupci města začali pracovat,
aby bylo rozhodnutí splněno. A podařilo se. Město
Týnec a jeho občané mají novou a krásnou mateř-
skou školu. Měli bychom být všichni spokojeni, že se
dílo podařilo. A jak vidíte sami, po přečtení pří-
spěvků, asi nejsme. Zase se najdou takoví, kteří
budou vše zpochybňovat, říkat jinak, než bylo,
vlastně si říkat jen tak něco. Psát eseje, zamyšlení,
pohádky. 

V článku paní Čečilové jsou černé na bílém po-
ložena některá obvinění, která se nezakládají na
pravdě. Konkrétně – majetková přiznání jsme sa-
mozřejmě v řádném termínu sepsali a podle zákona
uložili. To, že paní doktorka dodnes nezná zákonem
daný postup a své tvrzení si před zveřejněním ani
neověří, je věc druhá. Mě samotnou to přimělo se
ozvat a bránit se. 

Vrátím se zpátky k výzvě, k výzvě ke spolupráci,
ke společným diskuzím, ze kterých vzniknou dobrá
rozhodnutí pro naše město. Urážky a ponižování
nechme před dveřmi. 

Těm, kteří ještě čtou tyto řádky, děkuji za jejich
čas. 

Adriana Bursová, místostarostka města

Začátek plný nových nadějí v MC Motýlek
S radostí shledáváme, že se na naše nové kurzy

i herny hlásí noví zájemci, stejně jako sklízíme
velmi kladnou odezvu u nových dobrovolníků –
maminek, které nabízejí své dovednosti a zkuše-
nosti i pomocnou ruku.

Zcela se naplnily kurzy hudební školy Yamaha
i kurzy keramiky pro děti, u obou aktivit jsme ote-
vřeli pro velký zájem dvě skupiny. Nadále pokra-
čují dvě výtvarné dílny pro menší i větší děti Tvo-
říkové a Šikulové, nyní pod vedením Vlaďky To-

máškové, od října se rozběhne opět Hravé cviče-
níčko pro děti zhruba od 2 do 4 let ve čtvrtek do-
poledne, stejný den odpoledne bude probíhat opět
Zimní herna. Pondělní dopoledne se snad brzy ob-
noví Baby klub s cvičeníčkem pro děti do 1 roku,
aby i maminky s nejmenšími měly svůj program.
Od listopadu začneme s kurzem Jógy pro děti před-
školního věku (4–6 let) v pondělí odpoledne. Od
září také v úterý dopoledne nabízíme výpomoc pro
maminky dětí od 2 let Hlídáček, který má stále
volné kapacity. Je však nutné děti na hlídání den
předem objednat, podrobnosti se zájemci dovědí na
našich stránkách www.mcmotylek.cz.

V neděli 25. 9. proběhla díky spolupráci MC
Motýlek a Montessori centra na louce pod lesem
Drakiáda. Při běhu se pár dráčků i navzdory slu-
nečnému bezvětří vzneslo, ovšem vyrobit si dráčky,
zasoutěžit si a opéci buřtíky mohly všechny děti i se
svými rodiči. Organizátorky Lenka Molitorisová
a Adéla Svobodová se však domluvily, že se pokusí
uspořádat ještě jednu drakiádu, kde by draci díky
větru létali přece jen ochotněji.

Nyní se chystáme na další podzimní bazárek
podzimního a zimního ošacení a potřeb pro děti,

pokračování na následující straně
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Tolik knih jako v knihovně doma mít nemůžete
Již řadu let se obvykle v prvním říjnovém

týdnu častěji cituje slovo KNIHOVNA. Je to
proto, že právně v tomto období po celé repub-
lice probíhá Týden knihoven. Letos už 15. roč-
ník. Většina knihoven se snaží, podle svých mož-
ností, přispět k propagaci nějakým mimořádným
prográmkem.

Knihovny byly zřizovány k účelům vzdělá-
vání, k získávání nových vědomostí. V součas-
nosti slouží hlavně k radosti a potěšení a její čte-
náři bývají obvykle nejpočetnější zájmovou sku-
pinou v místě. Prostory knihovny jsou otevřeny
všem, nejen registrovaným čtenářům, ale i těm,
kteří se chystají knihovnu navštívit třeba i poprvé
ve svém životě. To se ale obyvatelům Týnce stát
nemůže. Už od mateřské školy děti knihovnu pra-
videlně navštěvují, a protože ta „naše!“ je tu hez-
kých pár desetiletí, prošlo kolem regálů už ně-
kolik generací.

Chodíte do knihovny? Výborně – choďte dál!
Nechodíte? Zkuste to!

• • •
Autorské čtení

V těchto dnech najdete na knih-
kupeckých pultech zbrusu novou
knihu, která se úzce dotýká našeho
kraje – Sázava, řeka protkaná že-
leznicí.

Sázava – u nás snad není jiná
řeka, která by se vpila do tolika
lidských srdcí i osudů. Na horním
toku pomáhala ještě ve středo-
věku při tamní stříbrné horečce.
Tam také, ale hlavně na středním
toku, mlela v ryze zemědělské
krajině obilí a řezala dřevo; to navíc ještě nesla
na svých vlnkách nejdřív jen jako polenové,
později svázané ve vory a prameny. Z požárec-
kých lomů vozila do Prahy kámen. Její síla po-
háněla hamry ve zdejší „době železné“. Na je-
jích březích vyrostly proslulé sklárny a stála tam
centra vzdělanosti: Sázavský klášter ani klášter
žďárský nejsou jediné. Žďár, Přibyslav, Havlíč-

kův Brod, Světlá, Ledeč, Zruč, Český Šternberk,
Rataje, Sázavy (tři obce se po ní tady jmenují!),
Čerčany, Týnec – a snad i Jílové – to jsou jen
větší korálky na jejím náhrdelníku; menších je
nepočítaně. Ještě koncem 19. století se Sázava
seznámila s železnicí a to ji poznamenalo nej-
víc. Od Žďáru nad Sázavou po Davli, nebo,
chcete -li i proti proudu, od Davle do Žďáru.
Dráha nejdřív sloužila průmyslu, obchodu a pře-
pravě jako takové. Později, ale ne o mnoho, při-
spěla železnice ruku v ruce s řekou Sázavou
k rozvoji fenoménu jinde snad ani nevídanému:
trampingu, tábornictví a chataření. A zeptejte se
vodáků a skautů na Sázavu!

O ctitele nemá nouzi. Která z našich řek má po-
dobný osud?

Autor této krásné knihy pan Václav Větvička
se uvolil odpovědět na tři převážně nevážné
otázky:

Jak se slučuje vaše povolání botanika s pu-
továním po českých řekách?

Říční vodou jsem byl pokřtěn, na vltavských
březích prožil nejútlejší mládí, od
12 let už na pramicích nebo na
kanoi – ale jen tak z Modřan do
Zbraslavi a zpátky. Od střední
školy každé prázdniny padly na
oltář té které naší řeky – ale vždy
jen té, po jejíchž vodách jsme do-
jeli domů – tj. v povodí Vltavy. Od
shora až dolů – tedy tudy, kde bylo
sjízdno. Díky mému říčnímu za-
měření neměl můj vedoucí diplo-
mové práce práci se zadáním di-
plomové práce: Rozšíření trnov-
níku akátu ve vltavském údolí, pří-

padně na přilehlých tocích. A tak nezbylo, než
břehy projít pěšky. Tehdy jsem si myslel, že jsem
byl druhý po Smetanovi. V mých knížkách se do-
zvíte, že to se Smetanovou prioritou bylo jinak.

V Botanickém ústavu akademie věd jsem se
dílem plahočil po suchopárech a planých růžích
a dílem po mokřadech. O ty není nouze při bře-
zích řek.

Kdyby nebylo botaniky a mapování kytek po
vlastech českých, nikdy bych nemohl sestavit
žádné své „vlastivědné“ Dobré jitro (natož napsat
dobrojitrnickou knížku). Kdyby nebylo mých ka-
noistických choutek, sotva bych si dovolil pustit
se do tří řek. I těch knižních.

Znáte Sázavu jako aktivní vodák, putující
tramp nebo jako turista z oken Posázavského
pacifiku?

Tak, tak i tak. Jen ten tramp v onom klasickém
slova smyslu jsem nebyl. Ale po březích jsem
chodil i pěšky. Na prázdniny jsem jezdíval do Be-
nešova. Když ne na kole, tak Pacifikem. Div ne
od domu k domu. Jsou ale místa, kousky sázav-
ských břehů, kam má noha, k mé lítosti, ne-
vstoupila. Na té horní, střední i dolní Sázavě. Ale
ještě je čas to napravit.

Kdybyste byl Vodní muž, kterou část Sázavy
byste si vybral k pobytu? 

To jsem na rozpacích
Předpokládám, že tazatel měl na mysli Was-

sermanna, po česku hastrmana. V tom případě
bych si vybíral tišinu s hlubokou tůní, kde bych
se bratřil se sumci a jinou šupinatinou. Vybíral
bych v takovém případě i ta místa, kde by do zmí-
něných tišin bylo lze tu sem tu tam zatáhnout ně-
jakou dívčinu. Pak by, po Erbenovsku, co chvíli
po dívčině zavířilo se v hlubině.

Ale taky lze nahlížet na Vodního muže jako na
etapu Železného muže, tu plaveckou. Pak, abych
se tolik nenadřel, bych volil prudší úseky, tu část
toku, která by byla rychlejší, než dokážu aktivně
plavat. Ovšem raději ne Stvořidla. Tam bych se
sice nenadřel, ale dozajista odřel. Jako když cho-
dívají dřenice.

Jako Václav Větvička bych si ale vybral kte-
rýkoliv, ba kdejaký kousek Sázavy mezi úpatím
Šindelného vrchu a soutokem s Vltavou.

Pokud Vás tato upoutávka zaujala, přijďte 30. lis-
topadu v 17:00 hodin do městské knihovny, kde
se bude konat autorské čtení s následnou auto-
gramiádou (knihy zde bude možné zakoupit).

I. N.

který proběhne 15.10., a ze vzdělávacích akcí nás
čeká 24. listopadu již druhá logopedická předná-
ška s Mgr. Voldřichovou na téma Vývoj řeči
u předškoláků se zaměřením na hravé metody je-
jího rozvoje. S otazníkem zůstává konání works-
hopu Agrese a jak s ní, pokud se nám jej pro malý
počet přihlášených nepodaří zorganizovat letos,
mohou se zájemci těšit na opakování nabídky
někdy během prvního čtvrtletí příštího roku.

Zdá se, že i naše mateřské centrum prošlo další
vlnou výměny svých aktivních členů i běžných
uživatelů, což je v podobných zařízeních obvy-
klým jevem, a my věříme, že se to stalo i díky na-
bídce nových kurzů a hlavně díky širší obezná-
menosti veřejnosti s našimi webovými stránkami,
díky nimž aktivně a pružně komunikujeme se
svými příznivci.
Renata Veselá, org. koordinátorka MC Motýlek
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SKAUT V TÝNCI = 3. skautský oddíl TYSAN
Rádi přivítáme do svých řad nové zájemce! 
Přijďte na schůzku a poznejte nás, jací doo-

pravdy jsme – lepší než mnoho slov a slibů je
vlastní zkušenost!

Schůzky:
Vlčata (chlapci 1.–4. třída ZŠ) Středa 16:00 –

17:30
Světlušky (děvčata 1.–4.třída ZŠ) Pátek 15:00 –

16:30
Skauti (chlapci 5.–9. třída ZŠ) Úterý 16:00 –

17:30
Skautky (děvčata 5.–9. třída ZŠ) Pátek 15:00 –

16:30

všechny podrobnější informace o našem pro-
gramu i kontakty na jednotlivé vedoucí naleznete
na našich internetových stránkách:
www.tysan.blog.cz nebo nás kontaktujte na 
 emailové adrese: tysan.skaut@seznam.cz

za 3. skautský oddíl Týnec nad Sázavou,

TYSAN, Tereza Pavlíková

Turnaj v Ufobale 2011
Stalo se už tradicí, každý rok na podzim, roz-

hýbat naše tělo na ufobalovém turnaji. Letos jsme
to samozřejmě neporušili a v sobotu 10. září se
naše početná týnecká skupina přesunula pomocí
aut do Neveklova, kde se letošní ročník konal.
Vezli jsme s sebou i tři putovní poháry, pro kaž-
dou kategorii jeden, které jsme minulý rok vy-
hráli a samozřejmě se nám je nechtělo v Neve-
klově nechat. S odhodláním se všechna naše
družstva pustila do hry. Turnaje se krom nás úča-
stnily skautské oddíly z Neveklova, Kamenice,
Votic, Vrchotových Janovic a Vlašimi. Družstev
bylo tedy opravdu hodně, hrálo se zároveň do-
konce na pěti hřištích. V pauzách mezi zápasy
jsme si také užili plno zábavy, a tak nám celý den
rychle utekl a už tu bylo vyhlášení výsledků.
Letos jsme si sice neodvezli všechny tři poháry,
ale jeden se nám přece jen vrátil do Týnce. Ale
mnohem lepší než ten pohár byl přece jen velký
dort, který jsme také vyhráli. Ten jsme si jako za-
slouženou odměnu vychutnali až tady v Týnci,
kam jsme se hned po vyhlášení vrátili.

Hana Kadrnožková
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Ohlednutí za sezónou 2011 na týneckém hradě 
Městské slavnosti Týnecký střep se letos opět konaly první sobotu

v srpnu. Skupina Berounští měšťané nám připravila poutavý program – še-
rmovalo se, děti si prohlédly výzbroj, všechny diváky nadchla skupina Bra-
Agas, která u nás vystoupila poprvé a to s obrovským úspěchem. I když
nám dvakrát sprchlo, návštěvníkům to nijak nevadilo. Bylo vidět, že letošní
léto už nás všechny pěkně vycvičilo. Lidé vytáhli deštníky a sledovali pro-
gram dál, nebo krátký déšť využili jako příležitost k prohlídce hradu
a muzea. Stánků se nám letos sešlo také hodně, tak si snad každý odnesl
něco malého pro radost. Celý den s dětmi tvořil na hrnčířském kruhu ke-
ramik Martin Tysl. Dále si děti mohly vykovat podkovičku s kovářem.
Večer už bylo krásně, tak si všichni užili koncert hudebního dua Ale-Jo!
a ohňovou show, která městské slavnosti jako každý rok zakončila.

V pátek 26. srpna se všichni milovníci netopýrů opět sešli u nás na hradě
při dalším ročníku celoevropské akce – Netopýří noc. Petra Schnitzerová,
která nás nocí každoročně provází, nám přivezla na ukázku handicapované,
ochočené netopýrky, které si děti a jejich rodiče mohli v přízemí hradní věže
prohlédnout a ty odvážnější děti i pohladit, pozorovali jsme i jejich krmení.
Ve třetím patře u kolonie netopýra velkého byla prohlídka s výkladem a na
našem letním pódiu se děti vesele bavily při netopýří diskotéce. A neto-
pýří byla doslova. Vyzvali jsme děti a jejich maminky aby si na netopýří
noc připravily masky. A netopýrků se nám sešlo opravdu hodně. Asi dva-
cet dětí za úžasné masky dostalo odměny a sladkosti. Po krásné a velice
zajímavé přednášce spojené s promítáním jsme obdrželi od Společnosti pro
ochranu netopýrů ČESON certifikát „Náš soused je netopýr“ za spolupráci
při ochraně netopýrů vázaných na úkryty v lidských stavbách, kterého si
velice vážíme. Netopýří noc již tradičně zakončila procházka k řece s ul-
trazvukovými detektory.

V sobotu 3. září se hrad otevřel
všem milovníkům divadla. Probí-
hal další ročník Ochotnického di-
vadelního festivalu, který každo-
ročně pořádá naše týnecké di-
vadlo Netopýr. Na úvod se jak
děti, tak dospělí pobavili kouzly
a komikou Oty Klodnera. Děti ze
souboru DDS Bystřice zahrály
pohádku Kouzelník Dik. U ro-
tundy vystupovala skupina histo-
rického šermu Equites, Marek
Vyskočil a Lucie Kyptová zahráli

písničky z divadelních představení. Na premiéru pohádky ochotnického di-
vadelního spolku Netopýr se sešel úctyhodný počet diváků. A pohádka
O třech vlcích a jedné Karkulce za to opravdu stála. Herci a jejich reži-
sérka Anna Svobodová sklidili zasloužený aplaus. Od osmi hodin večer

Týnecký střep – Berounští měšťané

Týnecký střep – skupina BraAgas

Z netopýří noci

Z netopýří noci
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hrálo divadlo Mimochodem z Ledče nad Sázavou, francouzskou, lehce
lechtivou komedii Monsieur Amédée. Asi mohu říci za všechny, že kome-
die to byla opravdu vydařená. A pokud budete mít někdy příležitost ji někde
zhlédnout, určitě neváhejte. Aplaus, který divadelníci z Ledče sklidili, byl
obrovský.

V sobotu 1. 10. se uskutečnil v pořadí již šestý ročník Keltského večera.
Toto rozloučení se sezónou a létem nám letos slavnostně zahájil dudácký
a bubenický band The Rebel Pipers. Vystupující v krásných tradičních kos-
týmech nám zahráli několik skladeb. Poté nás svým tanečním uměním po-
těšily členky z klubu irských tanců Rinceoirí, který je nejstarším tanečním
souborem, zabývajícím se irskými tanci v ČR. Kdo měl zájem, mohl se
zúčastnit také výuky irského tance přímo na pódiu. Zahrály nám kapely
Fiannan, K.O. z Týnce nad Sázavou, Hakka Muggies a večer zakončila
kapela RíRá a ohňová show. Po trošku nestálém létě nám počasí vyloženě
přálo a bylo nádherně. Návštěvníků se také sešel veliký počet, takže se roz-
loučení s uplynulým létem opravdu povedlo. Na hradě se ani pro letošek
ale nekončí. Ještě se budeme setkávat při tradičních adventních nedělích
a při Mikuláši s čerty a andílky. Ráda bych ještě na závěr poděkovala všem,
kteří pomáhali při organizování a přípravách akcí i při jejich realizaci. A sa-
mozřejmě všem návštěvníkům, kteří si letos udělali čas a k nám na hrad
zavítali. Doufám, že se jim u nás líbilo a že příští rok přijdou zas. Budu se
na Vás všechny moc těšit.

Magdalena Timplová

kastelánka hradu Týnec n/S

The Rebel Pipers – dudáci Diváci na Keltském večeru

Rinceoirí – irské tance

Zájmové kroužky

Vznikl nový kompletní seznam zájmových
kroužků pro děti a dospělé na území města
Týnec nad Sázavou. Ne všichni o všem vědí,
a pokud rodiče pro svá dítka nebo sami do-
spělí hledají obojí vyžití v našem městě,
usnadní jim tento přehled rozhodování a slo-
žité shánění informací. 

V těchto Týneckých listech, které už tak
jsou dosti objemné, vám předkládáme pouze
webový odkaz na tento přehled:
http://www.mestotynec.cz/page.php?fp=
spolecnost/sport&artid=944
(v hlavní nabídce Společnost, část Zájmová
činnost, článek Přehled kroužků a činností).

Aktualizování nebo doplňování přehledu
zájmových kroužků provádí pí Nedrová
317/701530, nedrova@mestotynec.cz.

A. Bursová
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Cena města Týnce nad Sázavou
V sobotu 17. 9. 2011 se ve Společenském cen-

tru v Týnci nad Sázavou uskutečnila tradiční ta-
neční soutěž CENA MĚSTA TÝNCE NAD SÁ-
ZAVOU v rámci projektu „Týnecká setkání“.
Jedná se o postupové soutěže ve standardních
a latinsko -amerických tancích ligy juniorů, mlá-
deže a dospělých kategorií A a B. K vidění byly
nejlepší taneční páry České republiky – celkem
se zúčastnilo 125. 

Ani vysoký věk nemusí být překážkou výletu do oblak 
Paní Milušce Hruškové z Týnce nad Sázavou se v sobotu 3. září splnil

velký sen – proletěla se horkovzdušným balonem. Že to není nic mimo-
řádného? Ale je, pasažérka totiž výlet do oblak dostala ke svým 90. naro-
zeninám. A tento úctyhodný věk je mezi pasažéry balonového létání oprav-
dovou raritou. Přestože let balonem patří mezi nejbezpečnější sporty, má-
lokdo má ještě v 90 letech odvahu nastoupit do koše, řekla Tereza Šmí-
dová ze společnosti Ballooning CZ. 

Let balonem dali Milušce Hruškové jako dárek k dubnovému životnímu
jubileu její blízcí přátelé. „Bylo to veliké překvapení, před tím mne nic ta-
kového ani nenapadlo, letěla jsem jen letadlem k moři. Moc jsem se ale

těšila,“ přiznala. Její očekávání bylo o to větší, že krajinu, nad níž letěla,
zná. Bydlí totiž v penzionu pro seniory v Týnci nad Sázavou a blízko má
i chalupu, kterou postavil její tatínek. 

A jak let prožívala, nebála se? „Bylo to úžasné, letěli jsme přes zámek
Konopiště, nad stromy, utrhli si z nich lístky, viděli zajíce, koroptve a pak
jsme vystoupali až do výšky 350 metrů, jak říkal pan pilot. Bála jsem se
trochu přistání, aby to s námi nebouchlo, ale vůbec ne, bylo to heboučké
přistání. Ani jsem nevěděla, že už stojíme. Moc chválím pana pilota a nej-
raději bych letěla co nejdříve zase,“ svěřila se. 

Paní Miluška má na svůj věk výbornou kondici. „Nesedím doma jako
jiné babky a nestěžuji si na nemoci, ale chodím na výlety, ujdu i 9 kilome-
trů. Ale hlavně mne udržuje to, že jezdím na chalupu a tam sekám svou
louku,“ prozradila. Let balonem absolvovala se svojí přítelkyní, jak říká
„skoro dcerou“, která dostala letenku k 60. narozeninám. Celou dobu z paní
Milušky sršela energie a smála se: „To budou babky z penzionu koukat!“
Obavy z letu na ní rozhodně nebyly znát a po přistání se ptala: „Kdy pole-
tíme zase?“ 

A jak takový výlet do oblak vypadá? Před startem se zkontrolují letenky,
rozbalí se balon, do bubliny se nažene ventilátorem studený vzduch, který
se následně ohřeje hořáky, tím se balon s košem zvedne, pasažéři si nastoupí
a může se letět. Letí se ve výšce do 500 metrů. Balon se pohybuje po větru,
který má v různých výškách i různý směr. Pilot řídí balon tak, že ohřívá-
ním vzduchu v balonu mění vztlak, a tím i výšku letu, aby využil rozdíl-
nosti směru větru. Po přistání následuje přípitek sektem a každý vzducho-
plavec dostane na památku dárkový certifikát. 

Tereza Šmídová, Jaroslava Tůmová

Hlavním pořadatelem akce je Město Týnec nad
Sázavou a Taneční škola SALTA Jitky a Karla
Maršálkových, Český svaz tanečního sportu, Po-
sázaví o.p.s. a Středočeská divize ČSTS. Na sou-
těži se sponzorsky podílely firmy Tiskárna
ROCK MÉDIA – Týnec nad Sázavou, FEMAT
spol. s r. o. Praha, AV servis Týnec nad Sázavou
a Společenské centrum TÝNEC a Posázaví
o. p. s.
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ŘÍJEN 
So 22. 10. DÍVČÍ VÁLKA Zač. 17.30 hod.
Premiéra představení divadelního spolku Studio 3, historická veselohra
od Fr. R. Čecha, Vstupné: 50,- Kč (dospělí), 30,- Kč (děti), 80,- (rodinné
vstupné), Společenské centrum TÝNEC, Pořadatel: Studio3 
Po 24. 10. ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY Zač. 10.00 hod.
Odhalení pamětní desky se jmény padlých týneckých občanů ve II. světové
válce, před Městským úřadem v Týnci nad Sázavou, Pořadatel: Město
Týnec nad Sázavou
Čt 27. 10. VÝZNAMNÝ OBČAN Zač. 17.00 hod.
Každoroční ocenění občanů Týnce nad Sázavou, kteří se významnou měrou
podíleli na životě nebo událostech ve městě, ocenění je spojeno s verni-
sáží výstavy „Malíři Týnecka“ a veřejným poděkováním dárcům krve,
Městský úřad Týnec nad Sázavou, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
28.–30. 10. VÝSTAVA „MALÍŘI TÝNECKA“
V prostorách Městského úřadu v Týnci nad Sázavou, otevřeno: v pátek 7.00
– 14.15, So, Ne 8.00 – 17.00, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
29.–30. 10. VÝSTAVA ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
Prodejní výstava drobného zvířectva, v prostorách vedle Městského úřadu
v Týnci nad Sázavou
Pořadatel: Český svaz chovatelů

LISTOPAD
So 5. 11. PODBLANICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL Zač. 19.00 hod.
„Setkání hvězd“ – Jaroslav Svěcený (housle) a jeho hosté – Martina
 Kociánová (mezzosoprán), Kateřina Englichová (harfa) a Žofie Voláková
(flétna), Společenské centrum TÝNEC,
Vstupné: 200,- Kč, Předprodej a informace: Turistické informační cen-
trum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032,
e-mail: ic@centrumtynec.cz, Pořadatel: Sdružení profesionálních a dob-
rovolných kulturních pracovníků a Město Týnec nad Sázavou
Pá 11. 11. II. PROUDLOUŽENÁ ZÁKLADNÍHO Zač. 19.00 hod.

TANEČNÍHO KURZU
Společenské centrum TÝNEC, Informace u pořadatele: PaedDr. Blanka Ta-
káčová, 775 615 503, blanka@takacova.cz, www.takacova.cz
Pá 11. 11. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD Zač. 17.00 hod. 
Akce pro děti – lampionový průvod začíná u Mateřského centra Motýlek
v Okružní ul., končí na zahradě Společenského centra TÝNEC, stanoviště
s rozličnými úkoly pro děti, sladké odměny, Pořadatel: Mateřské centrum
Motýlek, Týnec nad Sázavou
So 26. 11. DIVADELNÍ ODPOLEDNE
V podání divadelního ochotnického spolku Netopýr představení pro děti –
KARKULKA, představení pro dospělé – SATURNIN, začátek odpoledne
– vstupné bude upřesněno na plakátech.
So 27. 11. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Zač.: 16.00 hod.
Adventní čas začíná – tradiční akce pro dospělé i děti před obchodním
domem NORI, 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 27. 11. I. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ Zač. 14.00 hod.
TÝNEC

Tržiště vánočních dárků a dekorací, výstava vánočních dekorací a zvyků,
16.00 hod. VERNISÁŽ výstavy obrazů Ladislava Žížaly, 18.00 hod. kon-
cert v rotundě – Eva Hanychová, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou –
Městské muzeum

PROSINEC
Pá 2. 12. VĚNEČEK Zač. 19.00 hod.
Závěrečný ples základního tanečního kurzu, Společenské centrum TÝNEC,
Informace u pořadatele: PaedDr. Blanka Takáčová, 775 615 503,
blanka@takacova.cz, www.takacova.cz
Ne 4. 12. II. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ Zač. 14.00 hod.

TÝNEC
Vánoční minitržiště, koledy, svařené víno, 15.30 hod. koncert v rotundě –
Sbor sv. Jiří, 17.00 hod. koncert v rotundě – děti ze ZŠ Týnec nad Sáza-
vou, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum
Pá 9. 12. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO Zač. 20.00 hod.

KURZU PRO DOSPĚLÉ
Informace u pořadatele: PaedDr. Blanka Takáčová, 775 615 503,
blanka@takacova.cz, www.takacova.cz
Ne 11. 12. III. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ Zač. 14.00 hod.

TÝNEC 
Vánoční minitržiště, koledy, svařené víno, 15.30 galerie muzea – diva-
delní vánoční pásmo, 18.00 hod. koncert skupiny Jazz s.r.o. Zdeňka Kor-
bela, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum
Út 13. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ Zač. 17.00 hod.
Zasedací místnost MěÚ, Pořadatel: ZUŠ Týnec nad Sázavou
Pá 16. 12. VÁNOČNÍ ZUMBA S GALINOU Zač. 19.00 hod. 
Zumba párty ve Společenském centru TÝNEC, vstupné: 150,-, Pořadatel:
Historický klub, o. s.
So 17. 12. POPELKA NA LEDĚ Odj. 12.00 hod.
Zájezd do Tesla Areny na lední revue, hlavní role: Popelka – Jelena Jova-
novič (zpívá a mluví Lucie Bílá), princ – Konstantin Gavrin (zpívá a mluví
Ondřej Ruml), Vstupné: 690,- Kč, děti do 5 let včetně bez nároku na místo
k sezení ZDARMA, příspěvek na dopravu: 100,- Kč, děti 50,- Kč
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
Ne 18. 12. VÁNOČNÍ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.
Taneční odpoledne s dechovou hudbou, hraje Týnečanka, Pořadatel: Město
Týnec nad Sázavou
Ne 18. 12 IV. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ Zač. 14.00 hod.

TÝNEC
Soutěž o nejlepší vánoční cukroví, minitržiště, koledy, 15.30 hod. koncert
v rotundě – Marie Veselá, emeritní sólistka Národního divadla, 18.00 hod.
koncert v rotundě – Agnatha, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – měst-
ské muzeum
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PŘIPRAVUJEME
Čt 12. 1. OSMÝ SVĚTADÍL – zájezd na muzikál Zač. 19.00 hod.
Divadlo Kalich, muzikál s písněmi legendární skupiny Elán, VHODNÉ
JAKO VÁNOČNÍ DÁREK, vstupenky do 3.–5. řady, 699,- Kč, předpo-
kládaný příspěvek na dopravu 100,- Kč, odjezd 17.00 hod., ZÁVAZNÉ
OBJEDNÁVKY DO KONCE LISTOPADU v Turistickém informačním
centru, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032,
e-mail: ic@centrumtynec.cz
So 16. 6. DEKAMERON – zájezd na otáčivé hlediště 
NOVINKA V REPERTOÁRU, Giovanni Boccaccio – komedie plná vzru-
šujících dobrodružství, vtipu a lásky autorské dvojice Martin Glaser a Olga
Šubrtová, 700,- Kč, předpokládaný příspěvek na dopravu 300,- Kč, od-
jezd 17.00 hod., ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY DO KONCE LEDNA v Tu-
ristickém informačním centru, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 317
729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky

Město Týnec nad Sázavu
K Náklí 404, Týnec nad Sázavou
tel: 317 701 431
mail: radnice@mestotynec.cz
www.mestotynec.cz

Informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
tel: 317 729 050, 775 290 032, mail: ic@centrumtynec.cz
www.centrumtynec.cz

M sto Týnec nad Sázavou ve spolupráci
s Vlastiv dným klubem m sta a eským svazem bojovník za svobodu z Benešova

Vás zvou k ú asti na vzpomínkové akci

se jmény padlých týneckých ob an
ve II. sv tové válce

pond lí 24. íjna 2011
v 10.00 hod.

p ed M stským ú adem v Týnci nad Sázavou

Bližší informace:
Turistické informa ní centrum, Klusá kova 2, Týnec nad Sázavou

Tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
_____________________________________________________________________________________________________ 

po ádá zájezd do TESLA ARENY na p edstavení na led  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupné: 690,- K , d ti do 5-ti let v etn  zdarma (bez místa k sezení) 
Vstupenky budou zakoupeny jen na základ  závazné rezervace. 

P ísp vek na dopravu: 100,- K , d ti 50,- K  
P edpokládaný odjezd: 12.00 hod. z autobusového nádraží 

 

ZÁVAZNÉ REZERVACE NEJPOZD JI DO 24. 10. 2011 

Rezervace a p edprodej: 

tel: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz, 
Turistické informa ní centrum - budova Spole enského centra TÝNEC 

Klusá kova 2,  257 41 Týnec nad Sázavou 

Kouzelný muzikál na led  Popelka je tv rci 
p ipravován jako pohádkový p íb h z období 
baroka. Každého si ur it  získá nad asová 
variabilní scéna, nesoucí veškeré prvky 
pohádkové fantazie. 
Diváci se mohou t šit na p ekrásné dobové 
kostýmy, fascinující sv telnou kompozici, 
filmovou projekci a kouzelné efekty, dopln né 
filmovou animací. 
 
Hudba: Petr Malásek 
Texty písní: Václav Kopta 
 
POPELKA  
 

Jelena Jovanovi  / LUCIE BÍLÁ 
 
PRINC  
 

Konstantin Gavrin / OND EJ RUML 
 

M sto Týnec nad Sázavou 
Vás zve na tradi ní spole enskou akci v rámci projektu  

TÝNECKÁ SETKÁNÍ 

 

 

OCEN NÍ  
VÝZNAMNÝCH OB AN  M STA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

spojené s  
 

ve ejným pod kováním dárc m krve 

a 
následované vernisáží výstavy malí  Týnecka  

 
 
 

 

 

ve tvrtek 27. íjna v 17.00 hodin 

 
 
 

 

v prostorách  
M stského ú adu v Týnci nad Sázavou 

 



18 strana, číslo 5 Týnecké listy ročník XXI, říjen 2011

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
_____________________________________________________________________________________________________ 

po ádá zájezd do DIVADLA KALICH na MUZIKÁL 

 

 

 

 

 

Nejslavn jší písni ky skupiny Elán 
doprovázejí p íb h ze sou asnosti. Mladá 

dívka se z ekne rodi i podporovaného 
vztahu s mužem z lepších kruh  a s novým 

p ítelem se poddává up ímné touze bez 
ohledu na  spole enské p edsudky, zdraví i 
d sledky. Jejich milenecká idyla sice dosáhne 
napln ní, ovšem št stí m že být pomíjivé… 
D j muzikálu  je voln  inspirovaný románem 
francouzského dramatika Alexandra Dumase 
ml. Vznešenost odvrácené tvá e osudu 
povyšuje p íb h o dám  s kaméliemi na 

nad asový p íb h láska.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupné: 699,- K  
Vstupenky budou zakoupeny jen na základ  závazné rezervace. 

P edpokládaný p ísp vek na dopravu: 100,- K  
P edpokládaný odjezd: 17.00 hod. z autobusového nádraží 

 

ZÁVAZNÉ REZERVACE NEJPOZD JI DO 30. 11. 2011 

Rezervace a p edprodej: 

 

tel: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz, 
Turistické informa ní centrum - budova Spole enského centra TÝNEC 

Klusá kova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou 

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
 

po ádá výlet do metropole Ma arska a historického láze ského m sta Györ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Na programu bude okružní projíž ka m stem - panorama dunajského b ehu /výhled z hory 
Gellért s Citadelou/, Hradní tvr  –  procházka starým m stem - Matyáš v kostel, Rybá ské 
bašty, královský hrad. P esun do ásti Pešti - prohlídka okolí budovy parlamentu, chrám sv. 
Št pána, slavná Andrassyho t ída a Nám stí milénia – Hösök tér. V podve erních hodinách 
procházka známou obchodní t ídou Váci s návšt vou oblíbené tržnice. Ubytování v hotelu ETAP 
v okrajové ásti m sta. 
Druhý den po snídani odjezd do blízkého nákupního st ediska, možnost nákupu typických 
ma arských specialit. Poté p esun do m sta Györ. Zde návšt va velkých moderních termálních 
lázní Rába Quelle, odpoledne relaxace ve zdejších lé ivých bazénech krytých i venkovních. Ti 
co nemají zájem o lázn   - možnost procházky starým centrem m sta s hradem. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Cena zájezdu: 1900,-K  na osobu + cca 3500,- HUF na vstupy 
V cen  je zahrnuto: doprava autobusem P BUS TOUR Josef Pešek,        

služby pr vodce - dr. Dana Obrová a ubytování se snídaní. 
Pojišt ní lé ebných výloh není v cen  zahrnuto, je t eba uzav ít individuáln . 

______________________________________________ 
 

ástka za zájezd bude vybírána: ZÁLOHA 900,- p edem p i p ihlášení spolu 
s místem v autobuse do konce ledna 2012, DOPLATEK do 15.4.2012. 

HUF na vstupy – budou vybrány až v autobuse.  
 

Rezervace již nyní osobn  i telefonicky do 30.1.2012 
na tel: 317 729 050, 775 290 032 – Turistické informa ní centrum TÝNEC 

Klusá kova 2 – budova Spole enského centra TÝNEC 

21.4. – 22.4. 2012 
odjezd z autobusového nádraží ve 4.00 hodin 

p edpokládaný návrat ve 24.00 hodin 

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU PO ÁDÁ ZÁJEZD NA DIVADELNÍ P EDSTAVENÍ 
 

ESKÝ KRUMLOV  
- otá ivé hledišt  –  

 

NOVINKA V REPERTOÁRU   
GIOVANNI BOCCACCIO - komedie plná vzrušujících dobrodružství, vtipu a lásky  

autorská dvojice Martin Glaser a Olga Šubrtová 

„DEKAMERON“ 
sobota 16. 6. 2012 

 
 

 
 
 

Na tel: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz, 
Turistické informa ní centrum - budova Spole enského centra TÝNEC, Klusá kova 2,  257 41 Týnec nad Sázavou 

 

Cena vstupenek 700,- K  
P edpokládaný p ísp vek na dopravu 300,- K  

 

 

ZÁVAZNÉ REZERVACE p ijímáme do konce LEDNA. 
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Senioři, pojďte studovat!
Město Týnec nad Sázavou se zapojilo do

projektu Virtuální Univerzity třetího věku.
Díky tomu Vám nabízíme možnost aktivně vy-
užít Váš volný čas. Pojďte s námi studovat!
Univerzitu může studovat člověk ve věku 50+,
bez stálého zaměstnání. Celý vzdělávací cyklus
obsahuje 6 semestrů. Předpokládaná doba
studia (3 roky) se může podle požadavků stu-
denta prodloužit (lázně, zdravotní prob-
lémy…). Nemusíte proto absolvovat celé stu-
dium v časové návaznosti, můžete semestr vy-
nechat a poté opět pokračovat.

Virtuální Univerzita třetího věku je aktivita
s více jak dvacetiletou historií. V současné době
probíhá v různých podobách na téměř všech če-
ských univerzitách a vysokých školách. V sou-
časné době je v ČR nabízeno více jak 400 růz-
ných vzdělávacích programů. Tento druh studia
navštěvuje zhruba 20 000 seniorů. A jak že se sta-
nete opět studentem?

V první řadě se musíte zaregistrovat v našem
konzultačním středisku. Konzultační středisko
a místo pro konání přednášek pro Týnec nad Sá-
zavou a jeho blízké okolí se nachází v budově
Městského úřadu ve velké zasedací místnosti
v přízemí. 

Vaší jedinou povinností se následně stane účast
na přednáškách a vypracování zadaných testů. Na
konci každého semestru obdržíte pamětní list. Po
úspěšném ukončení studia (6 semestrů) získáte
certifikát o absolutoriu Virtuální Univerzity tře-
tího věku.

Způsob výuky je následující: nejdříve shléd-
nete aktuální přednášku, po které následuje di-
skuse a nakonec kolektivní závěrečný test k ově-
ření získaných znalostí. Následujících 14 dní
slouží k samostudiu. Jednotlivé přednášky si stu-
denti mohou pouštět na počítači. Komu však tato
forma přednesu nevyhovuje, jsou k dispozici tiš-
těné přednášky, tzv. sylaby.

Své studium si student -senior platí sám. Ceny
za semestr se pohybují v rozmezí od 150 Kč do
300 Kč.

Srdečně Vás zveme na úvodní přednášku „As-
tronomie“, která se uskuteční dne 24.10.2011 od
10:00 do 12:00 hodin ve velké zasedací míst-
nosti MěÚ v Týnci nad Sázavou. Právě zde zí-
skáte veškeré informace potřebné pro Vaše bu-
doucí studium.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Více informací:
Jitka Šebková – sociální odbor
tel: 317 701 937, 724 258 024 
email: sebkova@mestotynec.cz

Adriana Bursová – místostarostka
tel: 317 701 931, 602 369 116
email: bursova@mestotynec.cz

www.mestotyne.cz
www.e-senior.cz

Moje sdělení
Divím se lidem, kteří si stále na něco stěžují. Já si nestěžuji na nic. Život

přece žijeme hlavně proto, abychom si ho užili a také se něco naučili. Já
už nyní dobře vím, jak má žít správný člověk – v lásce a odpuštění všem.
Ani nemáte ponětí, s jakými pocity vstávám a s jakými pocity uléhám večer
ke spánku, když mám za sebou hezké dny, které si ale utvářím já sama. Pře-
četla jsem si nějakou literaturu, jež takto hovoří o lásce k druhým a o od-
puštění všem. Vždyť máme příklad v samotné přírodě, jak se snaží být
hodná a laskavá a kolik krásy nám nabízí v každý roční čas. Ať je to jaro,
léto, podzim, zima. A my se musíme, a je to naše povinnost, přidat takto
k přírodě. Zastavit se ve svém chvatu, jímž plno lidí žije, udělat si čas a jít
do přírody, naslouchat jejímu tichu a pozorně sledovat její krásu, kterou
nám nabízí v každém ročním období.

Miluše Drsková
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Týnec nad Sázavou již osmnáctým rokem spojen s vodáky
Malé poohlédnutí za letní sezónou 2011
Cíl, vize: Bisport se chce zaměřovat nejen na

vodáky, ale na širokou obec, která má zájem ak-
tivně odpočívat v přírodě – od toho se také od-
víjí změna používaného názvu na Bisport outdo-
orové centrum. Ale postupně.

Vodácká sezóna se pomaličku chýlí ke konci,
a tak nastal čas nad ní popřemýšlet a nechat řeku
Sázavu odpočinout od návalu vodáků i nevodáků.
Toto léto bylo opravdu nevyzpytatelné a nejvíce
se k němu hodí výrok ze slavného Menzlova
filmu Rozmarné léto: „Tento způsob léta zdá se
mi poněkud nešťastným.“ Slunce a vedro střídal
velmi často chlad, déšť, vítr a nechyběly i kroupy.
Voda na českých řekách prudce stoupala a pak
se zase kamsi ztrácela. Většina vodáků odkládala
svůj vodácký výlet až na poslední chvíli, a tak
předpovědět, co se bude o víkendech na řekách
dít, nám spíše připadalo jako věštění z křišťálové
koule než reálné předpoklady.

Bisport pro své vodáky připravil v letošním roce
opět pár akcí věnovaných především pro děti. Pro-
šli jsme si akcemi: Čarodějnická Sázava, Pohád-
ková Sázava, Vodníci z Posázaví, Řeka plná slu-
níček a Pohár mistra kormidelníka. Sluníčko nám
však svítilo pouze na Pohádkovou Sázavu. Ales-
poň tento den nám i dětem déšť nepokazil. Nu což,
my si to hezké počasí vybereme napřesrok.

V Bisportu jsme pro své hosty připravili
spoustu novinek a zajímavých akcí. Již druhým
rokem je v provozu lanový park s dvěma lanov-
kami nad řekou. Obohatili jsme náš instruktorský
tým a jelikož se nám již návštěvníci vracejí a při-
vádějí s sebou i své kamarády, myslíme si, že park
je opravdu super a všichni si to v korunách stromů
opravdu užívají. Děkujeme instruktorům –

Aničce, Káťě, Pavlovi i druhému Pavlovi, Ada-
movi, Davidovi, Ivetě, Tereze i Monče za výbor-
nou práci v lanovém parku. Staré známé třímístné
kanoe Turan postupně nahrazují dvou až třímístné
Dagy. Chvilku potrvá, než si na ně všichni zvyk-
nou, ale pevně věříme, že i tato kánoe najde své
obdivovatele a věrné příznivce. A co stará dobrá
Coloráda? Tak ta už nejsou a nebudou. Nové rafty
Denali je bezvadně nahradily. Někteří si možná
již všimli, že jsme se rozšířili i na Slovensko.
Ano, letos poprvé půjčovali kanoe a rafty i tam.
A věřte, je to nezapomenutelný zážitek. Řeka
Hron je kouzelná a peřejnatá řeka a kemp Fort
Geronimo, se kterým jsme navázali spolupráci,
nabízí dokonalé zázemí včetně příjemné obsluhy
pana majitele a jeho ženy (výborná piva, spaní
v sudech, indiánské teepee, dětské hřiště).

Nesmíme opomenout novinky z Týnce nad Sá-
zavou

Letos vyrostly nové záchody s převlékárnami
a občerstvení přímo u řeky. Byla otevřená krásná
letní terasa v Restauraci nad řekou, která má zají-
mavé kouzlo a oběd s šumící řekou pod Vámi či ve-
čeře u petrolejové lampy jistě stojí za vyzkoušení.
Za nové zázemí děkuje tým Bisportu především Já-
rovi, jelikož bez něj, bez jeho energie a chutě, by
toto asi nikdy nevzniklo. Děkujeme.

Bylo toho poměrně dost a doufáme, že je to vše
ku prospěchu Vás – našich hostů.

A teď již k hlavnímu tématu – ZAMYKÁNÍ
SÁZAVY

Děda Sázava se pomalu chystá svým kouzel-
ným klíčem slavnostně uzamknout Sázavu a tra-
dičně vyprovodit vodáky na jejich poslední kou-
zelnou cestu po „Zlaté“ řece. Jako každý rok si

splují jeden z nejkrásnějších vodáckých úseků
u nás. Řeka se pod Týncem zařezává do hlubo-
kého údolí se strmými stráněmi, kde si v kamen-
ném řečišti vytváří četné větší či menší peřeje. Na
cestě je čeká sedm jezů a nejedno úskalí. Pod
Medníkem sídlí několik známých trampských
osad (např. Toronto) a je možné, že jim z tramp-
ské chaty „Poslední peřej“ zamává i všem dobře
známý vodák a bezva kamarád Jára Čulík –
pokud ovšem nebude mezi vodáky na řece.

Ahoj, těšíme se na Vás na břehu řeky Sázavy.

Za Bisport Markéta Pazderová

Softball v Peceradech??
SOFTBALL, co je to vlastně za hru? Na pohled

vypadá složitě a nepřehledně. Ve skutečnosti však
jde o to oběhnout 4 mety po perfektním odpalu
a tím získat pro své družstvo bod. Každý, kdo si
jednou vyzkoušel někde softball, si asi řekl:
„Dobrý, to bych si občas rád zahrál.“ Jenže kde?

Přesně do této kategorie hráčů řadím celou naši
rodinu. Ukažte mi aktivní sport, kde si mohou spolu
zahrát děti s rodiči a prarodiči, chlapci a dívky spo-
lečně a všichni budou spokojeni. To je asi ten hlavní
důvod, proč se tím zabývám. Teprve následně mě ale

napadlo, že je to také ideální možnost pro místní mlá-
dež, jak si nezávazně zasportovat. Takových mož-
ností v našem městě pro omladinu opravdu mnoho
není. Kdysi se dokonce hrával softball také v Kos-
telci, jak si někteří pamětníci jistě vzpomenou.

Jaká je tedy má představa?? Zcela nezávazně
bychom se scházeli v neděli odpoledne na fotba-
lovém stadionu v Peceradech a postupně dali spo-
lečně dohromady jasnější rámec softbalovému
dění. Myslím, že by bylo časem možné a vhodné
rozdělit se na dvě party, ale to už předbíhám.

Kdy začneme?? To právě záleží na každém z Vás.
Vybavení je nákladné, a proto TJ Jawa Pecerady po-
třebuje znát Váš zájem. Ideální, jak se vyjádřit, je
napsat zprávu na fotbalpecerady@email.cz a záro-
veň hlasovat v naší anketě na www.fotbalpece-
rady.cz, kde se také můžete dočíst něco více o soft-
balu. Budeme rádi za každý názor a také Vás bu-
deme informovat o aktuální situaci.

Kromě toho probíhá stálý nábor malých fot-
balistů ve věku od 6 do 8 let. Doufám, že se brzy
potkáme na stadionu v PECE. 

Za TJ Jawa Pecerady 

Vladimír Chmelař – předseda TJ
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Česko se hýbe
Ve středu 28. 9. 2011 se od 9.00 do 16,00 hodin v Týnci nad Sázavou

hýbalo 351 občanů. V rámci celorepublikové akce „Česko se hýbe“ při-
pravili, z pověření Středočeské krajské asociace sportu pro všechny, pro
své spoluobčany trenéři a cvičitelé Odboru sportu pro všechny Tělový-
chovné jednoty o. s. Týnec nad Sázavou „Den pohybu a zdraví“. 

Na přibližně 34 stanovištích rozptýlených v zahradě SC Týnec n. S., ve spor-
tovních areálech v Náklí a Bisportu a na kurtech u mostu se 70 organizátorů
staralo o sportovně i nesportovně založené občany, jakéhokoliv věku a zdra-
votního stavu, kteří si vyzkoušeli své sportovní schopnosti a dovednosti. 

Pódium v zahradě SC bylo celý den k dispozici zájemcům o různé formy
cvičení při hudbě. Pod vedením kvalifikovaných cvičitelek aerobiku, power
jógy, zumby se na něm celý den střídaly ženy i děti a vytvořily příjemnou atmo-
sféru v zahradě. Pro cvičení měly k dispozici step bedýnky, trampolíny i šátky.
Ve volných chvílích mohli diváci sledovat vystoupení tanečního kroužku ze Zá-
kladní školy v Benešovské ulici a oddílu sportovní gymnastiky odboru SPV. 

Volně k dispozici byla spousta tradičních, netradičních i speciálních po-
můcek, jako například flexibary (pružné tyče), gumy, balanční podložky,
chůdy, špalky, tunel, skákací pytle, lana, různé druhy házecích pomůcek
a mnoho dalších. Návody na jejich použití, předvedení a záchranu měli na
starosti také cvičitelé a trenéři sportu pro všechny a sportovní gymnastiky.
Asi nejvíc se účastníci „vyřádili“ na trikke (trojkolkách) a pedalech (šla-
pačkách), které měli k dispozici spolu s dalšími balančními pomůckami
na silnici před SC. Zájem byl i o taekwon -do.

Překvapivě málo zájemců bylo o instruktáž a praktickou vycházku s holemi
(nordic walking) a přednášku o cholesterolu a zdravé výživě. Škoda, možná
kdyby se veřejnost více zajímala o prevenci, byl by menší nával u lékařů. 

Volejbalové a tenisové dovednosti se zkoušely a zdokonalovaly pocho-
pitelně na kurtech u mostu. Volejbal a tenis byl doplněn o švihadlo a na-
hazování kruhů na tyče. 

pokračování na následující straně
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Volejbalisté úspěšně bojují v nové sezóně
Pro nový ročník Krajského přeboru II. třídy si

volejbalový svaz pro nás přichystal překvapení.
Oproti minulým sezónám nám ve skupině zbyla
pouze TJ Sokol Vlašim a TJ Tatran Sedlčany.
A tak prověříme síly s týmy KV Dobříš, TJ Lo-
komotiva Beroun, TJ Sokol Komárov, TJ Sokol
Roztoky a TJ Spartak Hořovice, za který ještě
v loňském roce hrávala naše bývalá opora Pepa
Semrád. Dnes už je vše jinak a Pepa se vrátil do
našich řad. 

Novou sezónu jsme zahájili na našem hřišti
v sobotu 27. 8. 2011 proti Lokomotivě Beroun.
Začátek nebyl zrovna z říše snů, přesto jsme ví-
tězství vydolovali v tie -breaku a úspěšný vstup
do sezóny podtrhli jasnou výhrou v druhém zá-
pase.

O týden později jsme opět na domácí půdě hos-
tili KV Dobříš. V prvním utkání jsme si s proti-

vníkem poradili ve třech setech a v druhém klání
jsme si dovolili pouze jedno klopýtnutí. Po dvou
odehraných kolech jsme se usadili na špici ta-
bulky!

První místo v naší skupině jsme jeli hájit na
horkou půdu do Hořovic. Povedený vstup do zá-
pasu jsme bohužel nedokázali dotáhnout do
úspěšného konce a podlehli v tie -breaku 14:16.
Náladu jsme si spravili ve druhém zápase, kde
jsme domácím nedali šanci a připsali si jasné ví-
tězství.

Před našimi diváky jsme se znovu představili
v půlce září proti tradičnímu okresnímu rivalovi
TJ Sokol Vlašim. Hosté do té chvíle nezískali je-
dinou výhru a ani u nás jim pšenka moc nekvetla,
i když jsme měli dost namále. Po vydřené výhře
v tie -breaku jsme se radovali z výhry i ve druhém
duelu a opět se vyšvihli do čela tabulky!

Zpátky na zem, do skutečné reality, nás dostal
„výlet“ do Roztok. Domácí nám na svém hřišti
nedali sebemenší šanci na úspěch a poslali nás
domů s pěkným debaklem.

Nepovedený výkon jsme se snažili napravit na
domácím hřišti proti TJ Tatran Sedlčany. S am-
biciózními mladíky jsme si poradili v obou utká-
ních shodně 3:1 na sety a opět se dotáhli na čelo
tabulky.

V posledním kole podzimní části KP II. nás
bude čekat těžký souboj v Komárově, kterým
uzavřeme úspěšné účinkování v sezóně.

Po skončení podzimní části mistrovské sezóny
budou muži vypomáhat našim děvčatům v Okres-
ním přeboru smíšených družstev, kdy se jednou
měsíčně budou střetávat na turnajích s týmy KK
Benešov, Zbořený Kostelec, Nespeky, Čerčany,
Votice a Kácov. 

Zároveň na přelomu listopadu a prosince
budou naše děvčata pořádat tradiční vánoční tur-
naj smíšených družstev v týnecké tělocvičně. 

Přes zimu nebudou zahálet ani naše nejmenší
volejbalové naděje, které se poprvé seznámí s še-
stkovým volejbalem na turnajích v Čerčanech
(5. 11.), v Postupicích (17. 12.),v Divišově
(14. 1.), v Týnci (31. 3.) a v Kácově (24. 4.).
Mladší ročníky poté opět budou sbírat zkušenosti
na turnajích v minivolejbale.

Přesné termíny všech turnajů a další informace
se dozvíte na našich internetových stránkách
www.vktynec.tym.cz.

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta

Momentka z utkání Týnec – Beroun

Naše výsledky v KP II na podzim 2011
So 27. 8. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Lokomotiva Beroun 3:2 (-20,16,-23,11,7)

3:0 (22,17,18)
So 3. 9. VK TÝNEC nad Sázavou – KV Dobříš 3:0 (20,26,16)

3:1 (-22,19,19,22)
So 10. 9. TJ Spartak Hořovice – VK TÝNEC nad Sázavou 3:2 (-19,-20,20,19,14)

0:3 (-10,-16,-21)
So 17. 9. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Sokol Vlašim 3:2 (-23,22,-24,18,11)

3:1 (-18,20,16,19)
So 24. 9. TJ Sokol Roztoky – VK TÝNEC nad Sázavou 3:0 (10,20,15)

3:0 (17,22,18)
So 1. 10. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Tatran Sedlčany 3:1 (16,22,-32,17)

3:1 (-20,25,17,21)
So 8. 10. TJ Sparta Kutná Hora – VK TÝNEC nad Sázavou Skončilo po uzávěrce 

Týneckých listů

Společné foto po utkání Týnec – Vlašim

V Náklí byla umístěná stanoviště sportů. Ty za-
stoupil softbal, florbal, fotbal a z méně známých
ale zajímavých, to byly bocca/petanque, wood-
boll, kubb. U dětí měli největší úspěch poníci,
kteří bezmála pět hodin poslušně vozili malé zá-
jemce. Bisport zajišťoval vodácké vyjížďky na ka-
noích a raftech. Nemůžeme ani opomenout velký
zájem o lanové centrum, které bylo obloženo zá-
jemci až do konce určeného programu.

Celodenní pestrou nabídku sportů a zábavy vy-
užili i zástupci šesti obcí sdružených v týneckém

mikroregionu. Jejich pětičlenná družstva soutě-
žila v 10 vybraných disciplínách. Týnec se umís-
til na výborném 3. místě, zvítězilo družstvo
Lešan, 2. místo obsadilo družstvo Bukovan,
bramborovou medaili za 4. místo získali zástupci
Chářovic, na 5. místě skončily Chleby a na 6.
Václavice.

Poděkování za zdařilou akci si zaslouží ze-
jména cvičitelé, trenéři a instruktoři z oddílů SPV,
SG a volejbalu TJ o. s. Týnec n. S., fotbalového
klubu TJ JAWA Pecerady a FC Fercom Týnec
n. S., Tenisového klubu Týnec n. S., Jezdeckého
klubu Český Dvůr, Outdoorového centra Bisport.

Dále patří díky těm, bez jejichž vydatné podpory
by jistě nebyl Den pohybu a zdraví tak rozsáhlý,
tj. Městu Týnec n. S., Společenskému centru
Týnec n. S., Informačnímu centru Týnec n. S.,
Středočeské krajské asociaci sportu pro všechny,
Regionálnímu centru sportu pro všechny, Měst-
ské policii Týnec n. S., firmě Faktor+, VZP, ti-
skárně Polygos a hlavně – krásnému počasí.

Doufáme jen, že pokud se bude tato akce v bu-
doucnu opakovat, setkáme se s větší účastí.

Věra Junová, TJ Týnec n. S.

dokončení z předchozí strany
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ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU 
 
Rytmus Benešov poskytuje od r. 2003 podporu lidem  
s mentálním postižením. Postupn  se podpo ená skupina rozší ila i o 
lidi s duševní nemocí a lidi s t lesným a jiným zdravotním 
postižením.  

 
Cílem naší práce je aktivní zapojení a seberealizace ve spole nosti  
a to zejména p i pracovním uplatn ní v b žném prost edí. 
 

Jsme registrováni Ministerstvem práce a sociálních v cí jako 
poskytovatel sociální rehabilitace.  

 
Od po átku je naší hlavní inností Podporované zam stnávání, které má za cíl zvýšení dovedností 
lidí s postižením a jejich motivace a podpora p i získání a udržení zam stnání na otev eném/b žném 
trhu práce. 
Dále je v nabídce Tranzitní program, skupina Sebeobhájc , kurzy na zvyšování praktických 
dovedností, motiva ní kurzy a poradenství osobám se zdravotním postižením.  
 
Služby jsou poskytovány: 

 v prostorách organizace v centru Benešova (naproti pošt , adresa viz dále) 
 i v p irozeném prost edí uživatele, v míst  bydlišt , v rodinném prost edí  

- podle pot eby, na základ  individuálního plánu uživatele.  
 
S uživateli pracujeme p evážn  individuáln  s vhodn  navázanou skupinovou prací. Cílem služeb je 
zejména zvyšování samostatnosti v dovednostech, které vedou k za len ní uživatele do spole nosti. 
 
Služby poskytujeme uživatel m bezplatn . Náš provoz je financován St edo eským krajem, 
m stem Benešov. 
 
 
 
 
Kontaktovat 
nás m žete denn : 
 
F.V.Mareše 2056 
(budova naproti eské pošt ) 
256 01 Benešov                                              

:  317 742 742 

    mobil:  773 391 182  Pavla Fleischhansová – vedoucí služby 

  777 222 131  Lukáš Laichter – editel 
 
M žeme p ijet za vámi. Osobní návšt vu u nás  
doporu ujeme p edem domluvit, abychom byli p ítomni.  
 

   benesov@rytmus.org        WWW     http://benesov.rytmus.org 
 
 

            
 
Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány St edo eským krajem v rámci projektu „Základní sí  sociálních služeb ve St edo eském kraji“ 
financovaným na základ  rozhodnutí OPLZZ-ZS22-11/2009 o poskytnutí dotace z Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost Evropského sociálního 
fondu. 
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P  J  O V N A
ná adí, stavební a zahradní techniky

K a r e l  Š O B Í Š E K
P e c e r a d y  1 2 3

T ý n e c  n a d  S á z a v o u

t e l.:  6 0 3  5 1 7  8 2 9  
P i zap j ení TEPOVA E KOBERC  v listopadu a prosinci

1 nápl  ZDARMA
Platí p i p edložení tohoto inzerátu.

    VVODA –TOPENÍ-PLYN                   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOVOSO s. r. o. 

 montáž rozvod  vody 
 topení, podlah.vytáp ní 
 kanalizace 
 montáž plynu, vzduchu 
 centrálních vysava  
 tepelných erpadel 
 solárních panel  

Jednatelé: 
       BRHEL MIROSLAV, Týnec n. Sáz.
       tel.+420 728 122 518 
       mira.brhel@seznam.cz 

      BRÁZDA PETR, B ežany 
      tel.+420 777 096 625 
      petrbrázda@email.cz Památný dub u silnice na Krusičany
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NOV  OTEVÍRÁME - rozši ujeme služby 

 
PERMANENTNÍ MAKE-UP 

KOSMETIKA 
PEDIKÚRA 

 
Od 6. 9. 2011 nabízíme výše uvedené služby ve 

žlutém pe ovatelském dom   
v Týnci nad Sázavou, Okružní ulice,  

druhé podlaží – REHA studio 
vždy sudé úterý a lichý tvrtek 

 

Lobková (Bublová) Mirka 
(kosmeti ka-pedikérka s 12letou praxí) 
objednávky p ijímáme na telefonním ísle 

 775 253 733 
 

P ijd e si odpo inout 
T šíme se na Vaši návšt vu :o)) 
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Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 950 891 111
POLICIE ČR 158 974 871 740

317 701 336 (fax)
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

POHOTOVOST 317 756 485 
NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 222 785

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN 1239 – nepřetržitě
VODA 608 241 037

777 241 036
KANALIZACE + DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE 608 241 044

777 241 036

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 800 101 109
602 121 134

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 800 123 456
(nepřetržitě)

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

p. Harvan – elektroinstalace 603 763 092
p. Maštalíř – kabelová televize 317 855 355 (i fax)

602 358 138 (mobil)

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.


