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Milé čtenářky,
vážení čtenáři,

přinášíme Vám nové informace z města i úřadu.
Můžete si přečíst o důležitých změnách ve vydá-
vání občanských průkazů a u vyřizování dávek
hmotné nouze. Stavební úřad Vás seznámí se zá-
kladními postupy projednávání staveb. Proběhla
také celá řada významných společenských a kul-
turních akcí – odhalení pamětní desky se jmény
týneckých občanů padlých ve II. světové válce,
ocenění významných občanů města, koncert
„hvězd“ v rámci festivalu Podblanický hudební
podzim. Věřím, že to bude příjemné čtení.

K adventu patří také tradiční nedělní program
v městském muzeu. Přijďte se podívat, rád se
s Vámi potkám. A ještě přidávám pozvánku na
ples města Týnec nad Sázavou. Bude v sobotu 4.
února 2012 ve Společenském centru. K tanci
a poslechu pro Vás bude hrát Čejka band.

Z jednání rady
• Budova městského úřadu a zdravotního stře-

diska byla přepojena na dodávku elektřiny od
Teplárny Týnec. Byl tak učiněn další krok pro
snížení provozních nákladů úřadu.

• Výběrovým řízením (nejvyšší nabídce) byl při-
dělen městský byt v čp. 275. Do výběrového
řízení se přihlásili 2 zájemci.

• Rada projednala změnu nájemného v měst-
ských bytech. Od 1.1.2012 je nová cena nájmu
63 Kč/m2. Tato změna se týká pouze bytů v čp.
275.

• Bylo projednáno a schváleno IV. – VII. roz-
počtové opatření rady města.

• Byly schváleny drobné příspěvky pro ČSOP
Vlašim na provoz Záchranné stanice pro živo-
čichy a TJ Zora Praha na podporu činnosti ne-
vidomých a slabozrakých sportovců.

• Bylo schváleno nové organizační schéma
MěÚ. Byl zrušen sociální odbor a odbor vnitř-
ních věcí. Náplň těchto odborů byla převedena
pod kancelář tajemníka. Tato změna by měla
přinést úsporu mzdových prostředků.

• Rada projednala a schválila Plán zimní údržby
2011/2012. Proti minulé sezóně byly optima-
lizovány trasy techniky.

V říjnu byl na mimořádném zastupitelstvu
projednán Posudek záměru „D3 – Středočeská
část“. Zastupitelstvo schválilo požadavky na
omezení negativních dopadů k jednotlivým va-

riantám a po dlouhé diskuzi rozhodlo i nadále
preferovat západní variantu.

Z činnosti úřadu a starosty
• Příprava rozpočtu města na rok 2012 je

v plném proudu. V prosinci ho projedná fi-
nanční výbor a rada, v novém roce bude před-
ložen k projednání zastupitelstvu. Rozpočet
bude muset reagovat na varovná prohlášení
o propadu ekonomiky. To bude znamenat ome-
zení výdajů v provozních výdajích, investicích,
ale i v běžné údržbě stávajícího majetku.

• Pracuje se také na přípravě žádostí o podporu
z dotačního programu Středočeského kraje.
Žádat budeme na výstavbu nové nádrže na čis-
tírně odpadních vod, na rekonstrukci kabin na
kurtech, na opravu střechy muzea a hradní
brány a na podporu sportovních akcí.

• Proběhla diskuze nad cenou vodného a stoč-
ného. Cena zůstane od ledna zachována. Změní
se pouze sazba DPH na 14%. Další změna cen
čeká držitele psů – mění se poplatek za psy.

• Pokračujeme v tvrdých opatřeních vůči nepla-
tičům (byty, poplatky). Dlužné částky jsou dů-
sledně vymáhány, neplatiči nájemného vystě-
hováni.

• Městská policie provádí mimo jiné kontrolní
akce zaměřené na rychlost vozidel, prodej al-
koholu nezletilým a úklid psích exkrementů.

Milí čtenáři,
přeji Vám pohodové prožití Vánoc a požehnaný
nový rok.

Martin Kadrnožka
starosta města
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CZECH POINT v Týnci nad Sázavou

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla

Týneckých listů bude

v pondělí 30. ledna 2012
– termín uzávěrky je závazný!

&

Informace z odborů městského úřadu
Stavební odbor

Jistě jste zaznamenali, že kde dni 19. 10. 2011
vstoupil v platnost nový územní plán města
Týnce nad Sázavou. Platí tedy nový (upravený)
způsob využití pozemků ve městě i v jeho přile-
hlých osadách.

Vzhledem k tomu DOPORUČUJEME kaž-
dému zhotoviteli stavby, aby se předem infor-
moval na zdejším stavebním odboru o podmín-
kách realizace, a to především před započetím
zpracovávání projektové dokumentace plánované
stavby. Předejdete tak nesouladu dokumentace
s novými regulativy územního plánu. Je možné
požádat o územně plánovací informaci na využití
pozemku, či realizaci již konkrétní stavby (for-
muláře jsou běžně dostupné na webových strán-
kách města, v podatelně MěÚ nebo přímo v kan-
celáři odboru výstavby).

V minulém vydání TL jsme zmínili tzv.
„drobné stavby“ což je např. kolna, altán a per-
gola do 25 m2, bazén do 40 m2, plot apod. V tomto
čísle bychom se zaměřili na postup projednávání
staveb, které nejsou považovány za drobné
stavby, tj. stavby garáží, kůlen, pergol, parkova-
cích stání o půdorysném rozměru větším než
25 m2 a nesplňujících požadavky § 103 staveb-
ního zákona. Tyto stavby podléhají územnímu
a stavebnímu řízení, jehož projednávání trvá cca
3 měsíce ode dne podání žádosti. K těmto stav-
bám je nutné předložit projektovou dokumentaci
zpracovanou oprávněnou osobou, tj. s „kulatým
razítkem“ příslušné autorizace, vyjádření správců
sítí (většinou jsou to O2, ČEZ, RWE, Technické
služby) a vyjádření Městského úřadu Benešov,
odboru životního prostředí. Rozsah potřebných
dokladů je nejlépe předem projednat s Ing. Kráč-
merovou, nebo v její nepřítomnosti i s jiným pra-
covníkem odboru.

Tyto stavby dle § 160 stavebního zákona smí
provádět pouze stavební podnikatel se zajištěním

přítomnosti stavbyvedoucího, tzn., že tuto stavbu
stavebníci nemohou provádět svépomocí.

Příště budeme informovat o druzích územního
rozhodnutí a způsobu jejich projednávání.

Matrika
Novela zákona o občanských průkazech –

důležité upozornění
Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti novela zákona

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
Od výše uvedeného data budou občanské prů-

kazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem nebo občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji vydávány pouze na ob-
cích s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), tj.
Benešov, Vlašim, Votice atd. Končí možnost
žádat o vydání občanského průkazu na úřadě
v Týnci nad Sázavou.

Občané budou moci od výše uvedeného data
žádat o vydání občanského průkazu na jakékoliv
ORP. Podání žádosti není tedy vázáno na místo
trvalého pobytu jako u cestovních dokladů.V pří-
padě podání žádosti o občanský průkaz se bude
postupovat procesně stejně jako u cestovních do-
kladů. Občan bude vyfocen úředníkem a bude po-
řízen jeho vlastnoruční podpis určený k jeho dal-
šímu digitálnímu zpracování. Vlastní fotografie
tedy již nebude potřeba.

V případě, že dojde ke ztrátě občanského prů-
kazu či projde jeho platnost, může matrika na
MěÚ v Týnci nad Sázavou vystavit náhradní po-
tvrzení o občanském průkazu s platností na dva
měsíce.

Městská policie
Městská policie začala využívat své nové pra-

vomoci, kterou má od srpna 2011. Začala měřit
rychlosti vozidel v obci. Při listopadové akci
městští strážníci prováděli měření v Týnci nad
Sázavou (ulice Benešovská, Jílovská, Pražská),

v Čakovicích, Podělusích a Chrástu nad Sázavou.
Během 7 dnů měření překročilo 39 řidičů povo-
lenou rychlost.

Sociální odbor – kancelář tajemníka
Od 1. 1. 2012 končí přiznávání a výplata dávek

hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek
na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) na
Městském úřadě v Týnci nad Sázavou. Od no-
vého roku se žádosti budou podávat na Úřad
práce České republiky, kontaktní pracoviště Be-
nešov na adrese Dukelská 2080, Benešov.

Odbor majetku
Větší opravy a investiční akce, které se v po-

sledním období podařilo zrealizovat a dokončit od-
boru investic, zastoupeným panem Jiřím Vrbatou:
– Rekonstrukce schodiště z Okružní ulice na

autobusové nádraží.
– Odvodnění panelové cesty v Chrástě nad Sá-

zavou pod vodojemem.
– Byly provedeny nové povrchy místních ko-

munikaci. V Chrástě nad Sázavou – spojka ko-
munikací Na Průhoně, ve Zbořeném Kostelci
– otočka autobusu U Holubů a k Dudkovičům,
v Peceradech – část komunikace na Větrov,
u křížku a na návsi. V rámci této akce byla pro-
vedena oprava místních komunikací v Čako-
vicích, Chrástě nad Sázavou a v Peceradech.
Dále byly po celém městě provedeny a jsou

průběžně zajišťovány drobnější práce, jako
opravy propadů v chodnících – Na Chmelnici,
Komenského, oprava schodiště u Společenského
centra, čištění chodníků, schodišť, autobusových
zastávek, v poslední době úklid listí, atd.

Byla také provedena oprava chodníku v Druž-
stevní ulici a vybudováno nové kontejnerové
stání pro bytové domy Na Hlinkách.

Po městě byly rozmístěny nové odpadkové koše
(Týnec nad Sázavou, Chrást – sídliště) včetně pyt-
líků pro „pejskaře“ a bylo osazeno několik nových
dopravních značek (Týnec – garáže, Podělusy, Ča-
kovice, Brodce).

CZECH POINT je místo nejen pro získání ově-
řených výpisů. Je v provozu i v Týnci nad Sá-
zavou.

Kde? Městský úřad Týnec nad Sázavou
• podatelna – Lenka Homolová – tel: 317 701 431
• podatelna – Romana Brhelová – tel: 317 701 431
• odbor majetku – Pavel Vilímek – tel: 317 701 434

Co poskytuje Czech POINT:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku

• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kva-

lifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu

autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná konverze dokumentů a datové

schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.)

Služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
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Výzva pro občany, kterým se hodí štěpka
a využili by ji ve svých zahradách nebo k to-
pení, ať si ji kdykoliv naloží v prostoru vedle
autobusového nádraží pod břízami. Nepotře-
bujete žádné povolení a dovolení. Štěpka je
k dispozici všem.

Toto místo bude i do budoucna (po dobu trvání
projektu Obnovy zeleně) prostorem, kde se
budou svážet větve z pokácených stromů a keřů
k dalšímu zpracování.

Během měsíce května 2011 se nám podařilo
upravit a osadit květinami a keři velké truhlíky na
Pěší v centru města. Umístili jsme do záhonů žu-
lové kameny, které byly vykopány při realizace
kanalizace v Peceradech. Další osazování
a úpravy proběhnou na jaře 2012. Během měsíce
října 2011 jsme v první fázi ořezali a poté vyko-
pali staré a přerostlé tuje na náměstíčku (pracovní
název pro lokalitu u pošty, cukrárny, řeznictví).
Kdo ví? Možná do budoucna Malé náměstí
v Týnci nad Sázavou. Pokud by někdo z občanů
Týnce a okolí chtěl darovat vhodné keře a mno-
holeté květiny k osazení Pěší zóny a dále na jaře
do nově vzniklých záhonů kolem obchodního
domu Nori, řeznictví, cukrárny až k novému pře-
chodu pro chodce směrem k základní škole – za-
volejte nebo napište, budeme rádi za pomoc
a spolupráci.

Vybízíme občany, děti k udržování čistoty,
hlavně maminky s dětmi, majitele pejsků a ku-
řáky, aby udržovali pořádek uvnitř a kolem zá-
honů. Odpadky patří do košů. Děkujeme všem za
pochopení.

Úprava zeleně – kácení stromů – na konci
března 2011 skončil termín pro kácení a úpravu
zeleně. Město Týnec požádalo o pokácení 69 ks
stromů. V rámci projektu Obnovy zeleně budou
za vykácené stromy vysazeny stromy nové.

Úprava zeleně, kácení stromů, projekt obnovy zeleně
v Týnci nad Sázavou

Obnova městské zeleně v Týnci nad Sázavou
je jedním z projektů podporovaných Minister-
stvem životního prostředí. Po více než roční
snaze o získání dotací se město může pustit do re-
alizace projektu v hodnotě téměř 5 milionů korun.
Dodavatel, který vzejde z výběrového řízení,
bude dva roky pracovat na různorodých úpravách
zeleně na městských pozemcích. Velké množství
stromů a keřů trpí různými nemocemi, jiné jsou
přerostlé nebo nevhodně vysazené. Často z pů-
vodních alejí zbyla jen nevzhledná torza. Jiné
rostliny poničil vítr a sníh. Cílem celého projektu
je celková obnova zeleně ve městě. Staré a po-
škozené stromy se budou kácet a místo nich vy-
sazovat nové. Na některých místech se doplní
chybějící rostliny, stromy se dočkají výchovných
i ozdravných řezů a další místa ve městě budou
úplně nově osázená.

Největší zásah čeká svah pod hotelem, kde jsou
v současnosti neuspořádaně přerostlé dřeviny,
které brání oboustrannému výhledu, a mnoho
z nich je poškozených. Místo nich se lidé mohou
těšit na alej kvetoucích sakur a nízký porost dal-
ších rostlin. Rozsáhlému zásahu neujde ani tzv.
„rondel“, kde dojde k odstranění většiny rostlin
mezi paneláky. Na místě zůstanou pouze staré bo-
rovice a celý prostor bude nově osázený podle ná-
vrhu ing. arch. Vokrouhlecké. Plocha před ob-
chodním domem NORI, před poštou, cukrárnou
a dále až k novému přechodu pro chodce u zá-
kladní školy získá úplně nový vzhled. Poškozené
jehličnany nahradí listnaté stromy, které budou
tvořit stinná zákoutí. Pracovat se bude například
i na svahu pod kostelem, v okolí hradu a hřbitova,
ale i v místní části Chrást sídliště a v okolí kos-
tela v Chrástu. Na dalších místech dojde přede-
vším k ozdravným zásahům a dosazování chy-
bějících rostlin, které původně tvořily aleje
a okrasná uskupení. Celková proměna přinese
všem občanům města, ale i jeho návštěvníkům
a turistům, příjemnější a kulturnější prostředí.

PROJEKT „Obnova veřejné zeleně v Týnci nad
Sázavou“

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci
Operačního programu Životní prostředí a bude
spolufinancována ze zdrojů ERDF:

Operační program Životního prostředí, Pri-
oritní osa: 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
(ERDF), Primární oblast podpory: 6.5 Podpora
regenerace urbanizované krajiny, výzva č. 14
OPŽP, číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/10.06887

Výsledek výběrové komise – Český svaz
ochránců přírody Vlašim, občanské sdružení –
vítěz, který nabídl rozpočet o 91 tis. menší než
další dva soupeři.

Do 15. září 2011 jsme měli určený termín
k předložení všech dokumentů, potřebných k uza-
vření smlouvy mezi Státním fondem životního
prostředí (v rámci Operačního programu) a měs-
tem Týnec nad Sázavou. Vše jsme v pořádku pře-
dali, fond neshledal žádné nedostatky a čekáme
na podpis smlouvy o uvolnění finanční dotace ve
výši cca 5,5 mil. Kč, realizace projektu je pláno-
vaná do konce roku 2013.

Předpokládáme, že první práce podle časového
plánu projektu by měly začít už tuto zimu. Zá-
leží na podpisu smlouvy s fondem. Projektová
dokumentace včetně map se změnami je k na-
hlédnutí na městském úřadě v kanceláři místo-
starostky.

Další informace ohledně úpravy zeleně
v Týnci nad Sázavou – rok 2011

Zimní období je pro stromy a keře doba ve-
getačního klidu, přesně od 1.11. toho roku do
31. 3. následujícího roku. Občané, kteří mají prob-
lém se starými nebo vzrostlými stromy a řádně po-
žádají městský úřad o vydání povolení, mohou
v tomto období stromy kácet. Město Týnec spo-
lupracuje s ČSOP Vlašim, která provádí odborné
posouzení stavu jednotlivých stromů.

PF 2012

Město Týnec nad Sázavou Vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,

štěstí a úspěchů v novém roce.

Martin Kadrnožka
Adriana Bursová
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Udělení titulu Významný občan města Týnce nad Sázavou 2011
V podvečer dne před státním svátkem vzniku samostatného československého státu proběhlo na

týnecké radnici již po desáté milé setkání, při kterém se každoročně vyjadřuje uznání, úcta a podě-
kování těm z nás, kteří byli navrženi na udělení titulu Významný občan města Týnce nad Sázavou.
Stali se jimi paní Jaroslava Šteigerová z Podělus a manželé Jana a Josef Dřízhalovi z Pecerad.

Jaroslava Šteigerová
Oslavila v září letošního roku 80. narozeniny.

Občankou Týnce se stala v roce 1966, kdy s man-
želem zakoupili domek u řeky v Podělusích. Celý
svůj život prožila za prodejním pultem.

Brzy po přestěhování se zapojila do veřejného
života. V Podělusích organizovala dětské be-
sídky, karnevaly, oslavy Dne dětí a jiné. Starala
se o veřejné prostranství před prodejnou, převzala
i funkci dopisovatelky do Národopisného muzea
v Praze.

Velkou láskou se jí stala zahrada. Stala se člen-
kou Českého zahrádkářského svazu. Její vý-
pěstky a aranžmá mohli zhlédnout návštěvníci za-
hrádkářských výstav v Týnci, Benešově, v Lysé
nad Labem a dokonce i na vánoční výstavě Bon-
saj klubu v Praze. Své práce a umění předvedla
i při návštěvě družebního městečka Hoevelaken
v Holandsku.

Za svoji práci pro Český zahrádkářský svaz
byla několikrát oceněna, naposledy získala Zla-
tou růži od Republikové rady zahrad.

I ve svém úctyhodném věku je stále aktivní,
každý měsíc se zúčastňuje schůzí územní rady za-
hrádkářů v Benešově, a už dnes má v hlavě plány,
co všechno nachystá na příští rok v tento čas na
pravidelnou zahrádkářskou výstavu zde na úřadě.

Milovala kulturu a kulturní život v Týnci, ne-
vynechala žádný koncert, výstavu či vernisáž
v galerii muzea. Bohužel, zdravotní nesnáze jí ne-
dovolují se dnes akcí zúčastňovat.

Jana Dřízhalová
Do školy chodila v Týnci nad Sázavou. Celý

život pracovala v lékárně a zdravotnických po-
třebách až do důchodu v roce 2006. Do Pecerad
se přestěhovala v roce 1975 a brzy se aktivně za-

pojila do veřejného života v organizaci Svazu žen
a Českého červeného kříže při pořádání různých
kulturních akcí, zájezdů, dětských vystoupení
k různým událostem v obci, brigád nejen ke
zkrášlení obce, ale i jako pomoc místnímu JZD.
Provozovala i ochotnické divadlo. Také pomá-
hala uspořádat výstavu k 200. výročí selských
bouří. Stále pravidelně organizuje velikonoční
i vánoční výstavy, výstavy „šikovných rukou“,
dokonce i výstavu „Pecerady ve fotografii“.

Josef Dřízhal
V letošním roce oslavil 65. narozeniny. Naro-

dil se v Peceradech a do školy chodil v Týnci nad
Sázavou. Vyučil se elektromontérem v Metazu,
kde pracoval až do odchodu do důchodu v roce
2007.

Věnoval se sportu, aktivně hrál fotbal v Pece-
radech, v roce 1962 byl zakládajícím členem TJ
Sokol Pecerady, po roce 1970 se stal předsedou
Sokola a cvičitelem hlavně dětí v Peceradech. Má
zásluhu i na vybudování fotbalového hřiště v Pe-
ceradech včetně zázemí a kabin. Vždy se snažil
ovlivnit dění ve vsi, byl členem rady Městského
národního výboru v Týnci nad Sázavou, poslan-
cem, předsedou Občanského výboru, vždy však

jako nestraník. Podílel se na výstavbě místní pro-
dejny, rekonstrukci hospody a sokolovny. Dob-
rovolně se ujal oprav a údržby veřejných míst,
návsi a kapličky v Peceradech, vnitřních prostor
gotické věže v Týnci a mnoho dalších. Vždy pra-
coval nezištně a bez odměny.

Oba jsou lidé velice aktivní, dodnes plní
elánu, se spoustou koníčků a přátel. Hýří život-
ním optimismem, neustále jsou dobře naladěni
a připraveni pomoci. Oba dva se podílejí na or-
ganizaci výstav a trhů na týneckém hradě,
známé jsou jejich výrobky z proutí a voňavé
a krásně zdobené perníčky. Zájem o historii,
současnost, kulturu, řemeslo a společenský život
byl a je pro oba přirozenou součástí jejich spo-
lečného života. Jana i Josef nebyli nikdy lhos-
tejní ke svému okolí a z toho vyplývá i jejich
snaha o zpestření života v Peceradech. Oba mají
rádi hudbu a zpěv.

Kompletní životopis všech vyznamenaných
občanů mohou nalézt zájemci na webových strán-
kách města – www.mestotynec.cz.
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Veřejné poděkování dobrovolným dárcům krve
Letošní slavnostní setkání u příležitosti Ocenění významných občanů

jsme zahájili netradičně. A to veřejným poděkováním dobrovolným dár-
cům krve – občanům Týnce nad Sázavou. Krev hraje v současné medicíně
nezastupitelnou a stále rostoucí roli. S rozvojem léčebných metod roste stále
i potřeba krve získávané od dárců.

Český červený kříž již půl století morálně oceňuje bezpříspěvkové dárce
krve řadou ocenění: Za první odběr získají Krůpěj krve. Dále se oceňuje
Medailemi Profesora MUDr. Jana Janského – Bronzové (za 10 odběrů),
Stříbrné (za 20 odběrů) a Zlaté (za 40 odběrů). Za 80, 120 a 160 darů se
udělují Zlaté kříže Českého červeného kříže.

Rozhodli jsme se nově při vyhlašování Významných občanů města Týnce
nad Sázavou zařadit veřejné poděkování těm dárcům krve, kteří získali
významné ocenění při darování krve a překročili hranici 40 odběrů a získali
Zlatou medaili dr. Janského.

Jsou to tito občané:
Anna Breburdová, Tomáš Zazvonil, Felix Moždžeň, Jiří Kosík – všichni

z Týnce nad Sázavou, Marcel Stašek a Vladimír Kříž ze Zbořeného Kos-
telce, Petr Pazdera z Chrástu nad Sázavou.

Zvláštní poděkování si zaslouží pan Vladimír Sýkora
z Týnce nad Sázavou, který v loňském roce dovršil úcty-
hodných 80 odběrů, za které mu právem náleží Zlatý kříž Če-
ského červeného kříže 3. třídy.

Ocenění od nás přijali symbolicky květinu, pamětní list a veřejné uznání.
Gratulujeme všem, velice se vážíme jejich pomoci.

Děkujeme všem lidem a obzvlášť oceněným týneckým dobrovolným dár-
cům krve, kteří chodí pravidelně darovat krev i těm, kteří by darovat krev
chtěli, ale nemohou! Děkujeme se vší upřímností všem, kteří přijali myš-
lenku bezplatného dárcovství krve za svou vlastní!

Adriana Bursová

PODĚKOVÁNÍ
Když jsem na počátku října našla ve schránce dopis se znakem městského

úřadu, byla jsem zvědavá, jaké sdělení v něm najdu. Otevřela jsem s napě-
tím dopis a nevěřila svým očím. Jeho obsah jsem přečetla snad třikrát, abych
se utvrdila v tom, že se týká ocenění mojí práce pro veřejnost. Cokoliv jsem
však v minulosti pro obec udělala, bylo bez nároku na odměnu či pochvalu.

Jestliže jsem pro někoho něco aranžovala, neváhala jsem uříznout tu nej-
hezčí větev rododendronu ze své zahrady, jen aby to bylo pěkné.

Od přečtení pozvánky z radnice jsem měla jen jednu starost, zda mi můj
zdravotní stav dovolí zúčastnit se této pocty.

Konečně nastal očekávaný den. S bušícím srdcem, berlemi a nadopo-
vána léky jsem stoupala po schodech do obřadní síně. Na podiu hrála sku-
pina mladých lidí a síň se zaplnila týneckými občany. Když vešel pan sta-
rosta Kadrnožka ověšen stuhou s barvami trikolory a státním znakem, za-
tajil se mi dech.

Obřad byl zahájen poděkováním bezplatným dárcům krve. Do popředí
přišlo nesměle několik mužů. Byli obdarováni rudou růží v barvě krve a di-
plomem. Pak jsem přišla na řadu já. Velmi mne dojala slova uznání pana sta-
rosty a hezky připravená řeč paní místostarostky Adriany Bursové. Diplom
a svatováclavský dukát jsem přijímala se slzami v očích. Ale ještě mě če-
kalo další překvapení! To když se objevili moji vnuci a pravnučka Markétka
a zazpívali hezké písničky.

Dalšími oceněnými občany byli manželé Dřízhalovi z Pecerad. Když paní
místostarostka četla jejich zásluhy pro veřejnost, věděla jsem, že to jsou lidé
mojí krevní skupiny. I pro ně bylo přichystané překvapení. Zahrát a zazpí-
vat jim přišli přátelé z Pecerad.

Potom jsme si všichni přiťukli na zdraví, nastalo fotografování, občer-
stvení a gratulace. Dojalo mne blahopřání občanů, kteří přišli v předvečer
státního svátku na tento slavnostní obřad, který byl již desátý v pořadí. Je
to moc pěkná tradice města.

Chtěla bych proto touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří mají
zásluhu na tomto slavnostním obřadu a všem přítomným občanům, kteří
mi blahopřáli.

Velký dík.

V Podělusích 30.10.2011
Jaroslava Šteigerová, Podělusy 16, Týnec nad Sázavou
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Město Týnec nad Sázavou ve spolupráci
s Vlastivědným klubem města Týnce nad Sáza-
vou a Českým svazem bojovníků za svobodu
z Benešova uspořádalo 24. října dopoledne
v rámci oslav výročí republiky vzpomínkovou
akci „Odhalení pamětní desky obětí II. světové
války“.

Pamětní deska, která byla doplněna o jména
padlých týneckých občanů z Pecerad, Týnce
a Čakovic, byla za hojné účasti místních obyva-
tel, žáků základní školy, asistence dobrovolných
hasičů a skautů slavnostně odhalena před Měst-
ským úřadem v Týnci nad Sázavou, kde je také
na stávajícím pomníku umístěna.

Iniciátorem a propagátorem této akce je pan
ing. Lubor Zoufal, člen Českého svazu bojovníků
za svobodu z Benešova. Velké poděkování však
také patří panu ing. Ladislavu Žížalovi, který se
jako člen vlastivědného klubu ujal mravenčí

práce zjišťování chybějících jmen obětí, a to nejen
z historických pramenů, ale také od dosud žijí-
cích pamětníků.

Pan starosta Mgr. Martin Kadrnožka a oba výše
zmínění pánové přednesli své projevy a minutou
ticha byl vzdán hold padlým občanům. Návště-

Odhalení pamětní desky padlých občanů

vou a milým slovem tento akt podpořil také pan
senátor Karel Šebek.

Na závěr velké poděkování patří akciové spo-
lečnosti METAZ, kde byla pamětní deska jako
dar městu vyrobena.

Město Týnec nad Sázavou se stalo univerzitním městem
21. říjen 2011 se zapsal do historie našeho

města nejen odhalením pamětní desky občanům
Týnce a okolí, kteří zahynuli v období II. světové
války, ale také zahájením prvního semestru Uni-
verzity třetího věku.

Jak v „Týneckých listech“, tak i na webových
stránkách města byly uveřejněny základní infor-
mace o tom, co je Univerzita třetího věku, pro
koho je určena a co lze v jejím rámci studovat.
A tak pod patronací města Týnec nad Sázavou
zde bylo zřízeno konzultační středisko. První se-
mestr byl zahájen předmětem „Astronomie“.
Skládá se ze dvou částí, první je zaměřena na
konstrukci a fungování slunečních hodin v časové
škále od antiky k dnešku. Druhá část je pak vě-
nována velkým astronomům této doby.

Na první seminář přišlo celkem 8 zájemců, na
druhém jsme byli již jen tři (čtvrtý spolužák se bo-
hužel nedostavil). Během těchto dvou seminářů

jsme probrali nejen vlastní teorii slunečních hodin,
ale také jejich konstrukci v podobě hodin svislých
(s jednoduchou či složitou gnómonikou), vodo-
rovných (ekvatoreální, kdy ukazatel je rovnoběžný
se zemskou rotační osou a vržený stín je přímkový),
cestovních (tzv. diptychových) atp. Poznali jsme
rovněž různé styly hodin, jako jsou hodiny ně-
mecké, staročeské, arabské atd. V této souvislosti
je zajímavý poznatek, že stále se stupňující potřeba
co nejpřesnějšího měření času vedla k rozvoji geo-
metrie, a zejména pak goniometrických funkcí
(sinus, tangens, cosinus a kotangens).

I když jsme již všichni důchodového věku, růz-
ného vzdělání a bývalého pracovního zaměření,
zatím se statečně „pereme“ se všemi záludnostmi
kontrolních testů. Vzhledem k tomu, že prostředí
je velice neformální, vedeme k jednotlivým prob-
lémům nejen diskusi, ale mnohdy i „učené di-
sputace“.

Tímto příspěvkem jsem nechtěl nikoho odra-
dit, ale naopak pozvat další zájemce do našich
řad. Již příští semestr nám nabízí další zajímavá
témata, která určitě stojí za to blíže poznat. Máme
na výběr například témata zaměřená spíše tech-
nicky (např. geometrie, vývoj informačních tech-
nologií, podpora rozhodování a řízení), tak té-
mata s filozofickým podtextem (etika jako vý-
chodisko z krize společnosti), nebo ekonomicko
– politickým zaměřením (vývoj a současnost Ev-
ropské unie). Zkrátka nepřijdou ani milovníci pří-
rody se svými tématy (myslivost, lesnictví či pěs-
tování a využití léčivých hub).

Svůj příspěvek si dovolím zakončit citátem Di-
ogena ze Sinópy: „Vzdělání přináší mladým
lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bo-
hatství a bohatým ozdobu.“

Tomáš Jirásek
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Policie ČR informuje…
Peníze si vzal, práci však neodvedl

Na týneckou policejní služebnu se 2. září do-
stavila pětasedmdesátiletá žena a policistům
oznámila, že předala muži z Benešova zálohu na
provedení výměny oken v domě v Peceradech,
dodnes však dohodnutá práce nebyla provedena.

Policisté šetřením zjistili, že poškozená v bře-
znu letošního roku předala jedenačtyřicetiletému
muži finanční zálohu ve výši třicet tři tisíc korun
s tím, že vymění okna a dveře v domě v Pecera-
dech. Podle smlouvy měla být tato práce prove-
dena do konce května. Muž však smlouvu nedo-
držel, okna nevyměnil a finanční zálohu, kterou
dostal, nevrátil. Od té doby s poškozenou neko-
munikuje.

Policisté případ prošetřili a zpracovali ve zkrá-
ceném přípravném řízení. Muži sdělili podezření
ze spáchání přečinu podvodu. Spisový materiál
s výsledky zkráceného přípravného řízení pak
postoupili na Okresní státní zastupitelství do Be-
nešova.

Muži hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Dopravně bezpečnostní akce na Benešovsku
Sto šedesát šest zkontrolovaných vozidel,

sedmdesát pět zjištěných přestupků v dopravě za
třicet tisíc pět set korun, jedna zadržená osoba vy-
hlášená v celostátním pátrání a jedna zjištěná ři-
dička, u níž je podezření, že řídila pod vlivem
drog. To jsou výsledky dopravně bezpečnostní
akce, která proběhla 23. října v odpoledních ho-
dinách na Benešovsku. Zúčastnilo se jí dvacet
sedm policistů pořádkové a dopravní služby.

Chatové osady jsou vylidněné
Policisté je kontrolují

Šedesát rekreačních objektů zkontrolovali
v rámci preventivní činnosti čtyři policisté z Ob-
vodního oddělení Týnec nad Sázavou spolu se
čtyřmi týneckými městskými strážníky. 14. lis-
topadu od desáté hodiny dopolední do čtvrté ho-
diny odpolední prošli chatové osady v katastrál-
ním území obcí Bukovan, Čakovic, Třebsína
a Krňan.

Nezjistili přitom žádné narušení rekreačního
objektu. Ve čtyřech chatách bylo na první pohled
zřejmé, že v nich někdo pobývá. Jednalo se vždy
o jednu osobu. Aby policisté vyloučili, že se ne-
jedná o nezvané hosty nebo o osoby, po kterých
je vyhlášeno celostátní pátrání, na místě zjistili
jejich totožnost. Se starousedlíky, z nichž někteří
v rekreačních objektech bydlí celoročně, policisté
pohovořili nejen o samotném zabezpečení chat
a chalup, ale i o tom, zda se v chatových osadách
nepohybují cizí nebo podezřelé osoby. Chataře
zároveň požádali, aby je v případě zjištění vý-
skytu takové osoby vyrozuměli na linku 158. Ti
jejich preventivní návštěvu v rekreačních osadác
hodnotili kladně.

Další kontrolu rekreačních objektů policisté
plánují uskutečnit ještě do konce letošního roku.

Na tašky si při nákupech dávejte dobrý pozor!!!
Blíží se Vánoce a lidé začínají nakupovat

dárky. To je doba, kdy benešovští policisté kaž-
doročně zaznamenávají zvýšený nárůst krádeží
věcí z nákupních košíků a kabelek. Poslední pří-

pady byly policistům oznámeny 28. října v od-
poledních hodinách.

V obchodním domě Kaufland v Benešově na-
kupovala šestačtyřicetiletá žena. V nákupním ko-
šíku měla pověšenou tašku, ve které měla peně-
ženku s osmi sty korunami. Aniž by si něčeho
všimla, někdo jí peněženku z tašky odcizil.

O peněženku s občanským průkazem, plateb-
ními kartami a dalšími věcmi přišla při nákupu
v obchodním domě Billa v Benešově pětačtyři-
cetiletá žena. Neznámý pachatel využil její ne-
pozornosti a z nákupní tašky, kterou měla po-
škozená pověšenou na háčku nákupního košíku,
odcizil peněženku. Škodu poškozená vyčíslila na
pět set korun.

Policisté občany upozorňují, aby si při ná-
kupech na svoje věci dávali dobrý pozor. Tašky
nenechávali odložené v nákupních vozících
a ženy měly kabelky vždy uzavřené a stále pod
kontrolou.

Řídil, i když to měl zakázané
Přestože má šestadvacetiletý muž vysloven

zákaz řízení, 1. listopadu jel ve večerních hodi-
nách osobním autem z Týnce nad Sázavou do
osady Brodce.

Týnečtí policisté při kontrole vozidla zjistili,
že Magistrát hlavního města Prahy řidiči vyslo-
vil zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení mo-
torových vozidel v délce trvání dvanácti měsíců,
a to do dubna roku 2012.

Protože je řidič podezřelý ze spáchání trestného
činu, policisté případ zpracovali ve zkráceném pří-
pravném řízení a muži sdělili podezření z přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Hrozí mu trest odnětí svobody do tří let.

Někdo vypáčil výherní automaty
Vloupání do Herna-Baru Šantán v Týnci nad

Sázavou oznámila 23. listopadu v dopoledních ho-
dinách týneckým policistům třiadvacetiletá žena.

Policisté na místě zjistili, že neznámý pacha-
tel rozbil okno u pánských toalet baru a vnikl do-

vnitř. Vypáčil čtyři výherní automaty a odcizil
z nich peníze. Poté ještě vypáčil dveře do skladu
provozovny, odkud odcizil nepoužívaný prázdný
trezor, čímž pražské společnosti, provozovateli
baru, způsobil škodu ve výši osmi tisíc korun.
Další pražské firmě pak poškozením výherních
automatů vznikla škoda ve výši dvanáct tisíc
korun. Majitel nemovitosti škodu na rozbitém
okně vyčíslil na jeden tisíc korun.

Policisté na místě provedli šetření, vyslechli
poškozené a případ zadokumentovali. Šetří ho
jako podezření ze spáchání přečinu krádeže a po-
škození cizí věci. Pachateli hrozí trest odnětí svo-
body až na dva roky.

por. Bc. Zuzana Stránská

Zloděj využil příležitosti a kradl
Neznámý pachatel využil v pátek 4. listopadu

nepozornosti čtyřiadvacetileté ženy. Ta si při vy-
kládání zakoupeného zboží do zavazadlového
prostoru vozu Škoda Fabia, které bylo zaparko-
vané na parkovišti před obchodním domem Kauf-
land v Benešově, odložila kabelku na zadní se-
dadlo. V nestřežený okamžik zloděj z neuzam-
čeného vozidla dámskou kabelku odcizil. Žena
tak přišla i o mobilní telefon, osobní doklady, fi-
nanční hotovost ve výši devět set korun a o pla-
tební karty i s PIN kódy. Toho pachatel samo-
zřejmě využil a z jedné z platebních karet provedl
neoprávněný výběr tři tisíce korun. Poškozené tak
vznikla celková škoda přes osm tisíc korun.

Policie radí občanům:
– nikdy nenechávejte platební kartu společně

s PIN kódem!
– PIN kód by si měli uživatelé vždy zapamato-

vat, nikomu jej nesdělovat a nikdy ho nepři-
kládat ke kartě, ani zaznamenávat do mobil-
ního telefonu.

– v případě ztráty nebo odcizení provést oka-
mžitou blokaci platební karty

– odcizení či ztrátu platební karty neprodleně
oznamte na Policii ČR

nprap. Diana Škvorová



8 strana, číslo 6 Týnecké listy ročník XXI, prosinec 2011

Z knihovny…

Zlatá brána otevřená
zlatým klíčem podepřená
kdo do ní vejde
pohádku tam najde
ať je to ten nebo ten
hned se stane čtenářem.

Letošní pasování dětí z druhých tříd týnecké
školy bylo opět spojeno s osvobozováním zakle-
tého pohádkového hradu.

V temných koutech číhaly začarované pohád-
kové postavy a vyžadovaly splnění několika zá-
ludných úkolů. Teprve potom děti získaly klíč
a několik částí mapy, která je posléze dovedla
k ukrytému pokladu.

Analezený poklad jim pomohl z temného hrad-
ního sklepení zachránit Královnu pohádek.

Spolu s ní přišel i statečný rytíř Petr a ten
všechny děti za odměnu pasoval na skutečné čte-
náře.

• • •

Beseda s panem Václavem Větvičkou
Prezentace nové knihy spojená s autorským

čtením a autogramiádou pana Václava Větvičky
proběhla ve znamení dobré pohody a smíchu.

Je to pán povídavý a vtipný. Nejprve nám před-
stavil svou zatím nejnovější knihu – Sázava řeka
protkaná železnicí a potom přečetl řadu půvab-
ných příběhů ze svých ostatních knih, při čemž tu

a tam vložil povídání ze života, které ho v kon-
textu čtení zrovna napadlo.

Pobavili jsme se opravdu dobře.
I.N.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 9. ledna se dožívá krásných 84 let stále
svěží paní Jarmila Vykopalová.
Děkujeme za celoživotní péči a pomoc.
Hodně zdraví a spokojenosti přeje rodina.
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ČTI A TVOŘ
V loňském školním roce se mí žáci zapojili do

soutěže nesoucí název „Čti a tvoř“. Tento pro-
jekt organizovala Pedagogická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze.

Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií:
žáci 1. ročníků
žáci 2. a 3. ročníků
žáci 4. a 5. ročníků
žáci druhého stupně.
My jsme byli v první kategorii.

Soutěžní kola byla vždy zaměřena na nějaké
téma (Svět zvířat, Svět rostlin, Voda, Báje a po-
věsti…). Plnili jsme na dané téma kvíz, kreslili
jsme, psali básničku a krátký literární útvar.
Vzhledem k tomu, že žáci byli prvňáčci a zpo-
čátku ještě neuměli číst, musela jsem pro ně při-
pravit podklady k práci a využívat ty žáky, kteří
číst uměli např. z domova.

Řešení úkolů jsme posílali přes internet a ob-
rázky poštou. V průběhu soutěže jsme mohli sle-
dovat průběžné výsledky a velice nás potěšilo,
když jsme viděli, jak se nám daří. Postupně se
zvyšoval náš náskok oproti ostatním soutěžícím
a pro děti to byla ohromná motivace pro další

práci. Vždy jsme se těšili, až budeme moct plnit
další úkoly.

Tuto soutěž jsme v naší kategorii vyhráli.
O prázdninách nám do školy přišel balík, ve

kterém jsme dostali krásné knížky do naší třídní
knihovničky a také sešity a pastelky pro každého
žáka ze třídy.

2. listopadu 2011 se v Praze konalo slavnostní
vyhlášení této soutěže. V tento den pro nás přijel
autobus, který nás zavezl do Prahy na Karlovo
náměstí. Jela s námi paní vychovatelka Anežka
Terentiewová, která pomáhala s hlídáním dětí,
neboť jich v tento den jelo 26.

Na fakultu jsme dorazili ve slavnostní náladě
a plni očekávání. Hned ve vstupní hale byla in-
stalovaná výstavka prací ze soutěže a my uviděli
svoje výtvory. Děti byly nadšené a radostně uka-
zovaly svoje práce. Čekalo nás přivítání, výborný
oběd, slavnostní vyhlášení soutěže paní děkan-
kou fakulty Radkou Wildovou, svačina na odpo-
lední procházku Prahou a spousta zážitků.

Studentky fakulty si pro nás připravily opravdu
netradiční prohlídku Prahy. Nejprve jsme vyra-
zili tramvají. Někteří jeli tramvají prvně v životě.
Po výstupu jsme již trasu hledali pomocí nakres-
lených šipek. Bohužel mnoho šipek jsme nenašli,
protože je lidé od rána nejspíš sešlapali. Slečna

studentka nám radila a dorazili jsme na Kampu.
Viděli jsme Čertovku a mlýn, povídali jsme si
o sochách i stromech, hledali jsme schovaná psa-
níčka a soutěžili. Na Karlově mostě jsme šli jako
had za sebou a počítali jsme sochy s miminkem.
V 15 hodin jsme byli na Staroměstském náměstí
a viděli krásný orloj. Poslední zastávkou na naší
procházce bylo Karolinum, kde na nás čekal pán,
který dětem ukázal taláry a pověděl jim pár zají-
mavostí. Celí utrmácení jsme dorazili na Masa-
rykovo nádraží, ještě jsme si stihli koupit dob-
růtku na cestu a už na nás čekal pan Pešek s auto-
busem, který nás bezpečně dovezl zpět do Týnce.
Za celý den toho bylo opravdu hodně, ale byl to
jeden z nejkrásnějších výletů, který jsem zažila.
Děti byly jako vždy bezvadné a poslušné, za což
jim děkuji.

A co děti? Druhý den jsme si ve škole ještě
o všem povídali, ukázala jsem jim fotografie
a děti mi napsaly pár slov. Když bych to měla shr-
nout, tak všem se to líbilo – někdo ocenil jízdu
tramvají, jiný hru na šipkovanou, dobrý oběd, vy-
hlašování soutěže, oblečení, výstavku prací.

Za celoroční práci v soutěži byl tento výlet pro
nás velkou odměnou a zážitkem, na který budeme
dlouho vzpomínat.

Mgr. Zuzana Krajánková, třídní uč. 2. A
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V předvánočním čase přemýšlím, co nového
sdělit a na mysl mi přichází pouze chuť vyjádřit
naše díky.

Díky všem maminkám, které naše centrum
navštěvují, a všem dětem, které se svou vitalitou
a tvořivostí přetvářejí naše představy, plány
a předsevzetí. Díky všem, kteří se aktivně během celého roku podíleli na
chodu MC Motýlek, jeho pravidelném programu a dalších akcích.

Díky všem místním organizacím za spolupráci a pomoc při našich ak-
cích – díky oddílu skautů za pomoc při Pálení čarodějnic, Pohádkovém lese
a Svatomartinském průvodu. Díky divadelnímu spolku Netopýr nejen za
humor v jejich představeních pro děti i dospělé, ale také za pomoc při Sva-
tomartinském průvodu. Díky Montessori centru za spolupráci na Drakiádě,
Písničkových programech a Svatomartinském průvodu a za přizvání ke spo-
luúčasti na Cestě za pokladem a Vynášení Morany. Děkujeme za kampaň
Milujeme Týnecko občanskému sdružení STEP, které s námi sdílí zájem
o zkrášlování našeho města.

Děkujeme všem, kdo nás jakkoli i tento rok podpořili – finančně, umož-
něním propagace našich aktivit, radou či informací.

V neposlední řadě patří náš dík Městu Týnec za jeho podporu finanční
i morální.

Snad si mohu přece jen i v tomto článku dovolit jedno malé pozvání –
11. 2. 2012 opět nabízíme jednodenní workshop Agrese a jak s ní aneb Ne-
chte kluky zakoušet sílu. Velmi prakticky si budete moci zkusit, jak zvlá-
dat projevy agrese mezi dětmi.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a dobrý rok 2012 a budeme rádi, za-
chováte-li nám i nadále svou přízeň

Renata Veselá, organizační koordinátorka
MC Motýlek v Týnci nad Sázavou

MC Motýlek přeje všem krásný
advent, klidné rodinné vánoce
a šťastný vstup do roku 2012
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Koncert Podblanického hudebního festivalu v Týnci nad Sázavou
Nastalo krásné barevné období v roce, žlutý –

zrzavý – vínově červený podzim. Podzim, ke kte-
rému již tradičně a neodmyslitelně patří u nás
v Týnci nad Sázavou také jeden z koncertů Pod-
blanického hudebního festivalu.

V letošním roce jsme u nás ve městě měli mož-
nost shlédnout a poslechnout si koncert pod ná-
zvem „Setkání hvězd“ – Jaroslav SVĚCENÝ –
housle a průvodní slovo, Martina Kociánová –
mezzosoprán, Kateřina Englichová – harfa, Žofie
Vokálová – flétna. Byl to koncert s pestrým pro-
gramem a hudebně velmi zdatným a zároveň
milým obsazením. Zazněly kratší skladby rozlič-
ných slohových údobí, největší důraz byl kladen
na baroko a hudbu 19. století a na hudbu italskou
a francouzskou. Zvolené skladby se nesly jak
v klidném, melodickém, něžném duchu (Lascia
chi’o pianga, Meditace), tak v radostném i váš-
nivém (Tanec ohně, Dance bohéme).

Organizátorem festivalu je Sdružení profesi-
onálních a dobrovolných kulturních pracovníků
a 19 měst a obcí Středočeského kraje, v nichž se
koncerty konají. Jsou to: Benešov, Radějovice,
Lešany, Lštění, Vrchotovy Janovice, Blažejovice,
Vysoký Újezd, Zdislavice, Vlašim, Čerčany, Kla-
druby (Rehabilitační ústav), Sedlec–Prčice, Ja-
blonná nad Vltavou (zámek), Votice, Bystřice,
Týnec nad Sázavou, Říčany, Louňovice pod Bla-
níkem a Neveklov.

V rámci festivalu proběhne 20 koncertů od září
do prosince 2011. Festival patří k nejrozsáhlej-
ším festivalům klasické hudby nejen ve Středo-
českém kraji, ale v celé ČR. Od posluchačů to-
hoto festivalu dostal hezký název „Svátky hudby
v našem kraji“.

V letošním roce probíhá 27. ročník nejrozsá-
hlejšího hudebního festivalu v naší republice
Podblanický hudební podzim 2011. Chtěla bych
ale vzpomenout ještě jedno výročí. Dovolte mi,
abych dnes připomněla jedny malé hudební na-
rozeniny – patnácté narozeniny. Je to už patnáct
let, patnáct podblanických koncertů, které se
v našem městě uskutečnily pod křídlem Podbla-
nického festivalu.

První koncert festivalu jsme si mohli poslech-
nout v městském muzeu, které bylo z velké části
zrekonstruováno a po delší době slavnostně ote-
vřeno – psal se rok 1996. Zde probíhaly koncerty
až do roku 2006, tedy 11 let. Byly to především

komorní koncerty sólistů nebo malých hudebních
těles. Z dochovaných materiálů a fotografií vzpo-
menu na Škampovo kvarteto, Quarteto noc Flauto
Praha, Janáčkovo kvarteto z Brna, které slovem
doprovázela Jitka Molavcová a Alfréd Strej-
ček, M. Nostitz Quartet a Kociánovo kvarteto
z Prahy.

Koncerty to byly krásné s vysokou uměleckou
kvalitou, zájem z řad příznivců o vážnou hudbu
a o hudební festival se postupně zvyšoval. Pro-
story městského muzea jsou sice působivé, ale
pro uskutečnění většího koncertu stísněné a již
nevhodné. Proto se koncerty Podblanického hu-
debního festivalu přestěhovaly a od roku 2007
probíhají v těchto, také zrekonstruovaných pro-
storách Společenského centra v Týnci. Zde jsme
měli možnost přivítat a vidět tváře mistrů klasické
hudby, pány houslisty Jaroslava Svěceného
a Pavla Šporcla s doprovody, saxofonistu Felixe
Slováčka za doprovodu Karlovarského symfo-
nického orchestru a také jsme společně oslavili
50. narozeniny Spirituál Kvintetu.

Na podium Společenského centra jsme k le-
tošnímu koncertu připravili kytici 15 růží jako

symbolický dárek s připomenutím na krásné
chvíle s podzimní klasickou hudbou, jako podě-
kování všem interpretům za hudební zážitky
a všem organizátorům hudebního festivalu a sa-
motných koncertů za práci, nadšení a vytrvalost.
Ze srdce děkujeme všem a těšíme se na další
koncerty tohoto festivalu a na nové umělecké zá-
žitky.

Adriana Bursová,
místostarostka města

Jeden z mnoha kladných ohlasů:
Dobrý den paní Moravcová,
chci Vám ještě jednou poděkovat za rezervaci
vstupenek na sobotní koncert. Musím všem or-
ganizátorům blahopřát k bezvadné organizaci,
byla to po všech stránkách povedená akce.
Z vlastního koncertu jsme byli s manželem nad-
šeni. Pana Svěceného a jeho koncerty známe, toto
bylo zase něco jiného a bylo to překrásné. I když
jsme až od Zruče nad Sázavou, stála nám cesta
za to.

Zdraví a hodně takto vydařených akcí
Vám přeje Seidlová

Divadelní podzim v Týnci nad Sázavou
Tento podzim ukázal, že Ochotnickým diva-

delním festivalem na hradě Týnec v září roz-
hodně pro týnecké ochotníky sezóna nekončí.

V sobotu 22. října proběhla ve Společenském
centru Týnec premiéra souboru Studio 3. Pod re-
žijním vedením Marie Veselé zahráli historickou
veselohru „Dívčí válka“, jejímž autorem je Fran-
tišek Ringo Čech. Všichni máme jistě v paměti
její nastudování Čechovým prozatímním divad-
lem v hlavní roli se samotným autorem. Herecké
výkony členů Studia 3 byly odměněny neméně
bouřlivým potleskem a na 170 diváků odcházelo
ze sálu se slzami smíchu v očích.

Soubor Netopýr pořádal v sobotu 26. listopadu
celé divadelní odpoledne – viz následující článek.

Nezbývá mi než popřát oběma souborům
„Zlomte vaz“ i v další divadelní sezóně.

DM
• • •

Poslední listopadovou sobotu Ochotnický di-
vadelní spolek Netopýr připravil ve spolupráci
s městem Týnec Divadelní odpoledne pro děti
i dospělé. Týnečtí Netopýři sehráli nejprve po-
hádku O jedné Karkulce a třech vlcích, která měla
premiéru v září na Ochotnickém divadelním fes-
tivalu a v Týnci se hrála pouze jednou. Pohádka

je to veselá, se spoustou písniček, v netradiční
úpravě a režii A. Svobodové. Podle ohlasu v pu-
bliku, nejen dětských diváků, ale i jejich dospě-
lého doprovodu, byli diváci spokojeni.

Večerní představení Saturnin je naše srdeční
záležitost, hrajeme ho už třetí sezonu a stále je
dost těch, kteří se přijdou podívat. Někteří i opa-
kovaně, a to nás opravdu těší.

Rádi bychom Městu Týnec poděkovali za fi-
nanční podporu našich akcí a všem svým pří-
znivcům za zájem o naše divadlo.

Krásné a pohodové Vánoce přejí Netopýři.
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Advent na hradě

Z vernisáže malíře Ladislava Žízaly

Na vernisáži Ladislava Žížaly zahrály i flétnistky pod vedením pí učitelky
HranostýlovéLetos se advent na hradě v Týnci nesl v duchu tradičních lidových Vánoc
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Betlémské světýlko
Kdo si ho jednou pustil do domu, již bez něj nemá ty pravé Vá-

noce. Přidejte se k těmto lidem a přineste si domů trochu toho
betlémského tepla a světla.

Světlo putuje spolu se skauty z celého světa až z Betléma vla-
kem, autobusem, autem a nakonec pěšky do vašich (našich) do-
movů.

Je to tradice, kterou je těžké porušit.

Z činnosti skautského oddílu

Filmová noc

Matyáš – na „lajně“ jako provazochodec

Plížení – jedna z disciplín Turistického závodu

Světlušky a Jíťa na Turistickém závodě v Če-
ském Brodě

Obsadili jsme 2. i 3. místo Turistický závod Český Brod

Vojta a Vojta na rozhledně Výprava vlčat do dolů

Přijďte si pro svůj vlastní kousek Vánoc: 23.12.2011
1. U vánočního stromu v „Novém“ Týnci
2. Na schodech ke kostelu ve „Starém“ Týnci (vedle staré

pošty)
Budeme se na vás těšit od 17:00 do 18:00

3. skautský oddíl z Týnce nad Sázavou
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LEDEN
So 7. 1. MATURITNÍ PLES SZŠ
Pořadatel a bližší informace: Střední zdravotnická škola Benešov, tel.: 317
722 571, 736 472 806, e-mail: szsbn@atlas.cz
12. – 15. 1. VELETRHY GO a REGIONTOUR
Veletrhy cestovního ruchu na brněnském výstavišti – aktuality v turistice,
otevřeno pro veřejnost: 13. 1. 14.00 – 18.00, 14. 1. 10.00 – 18.00, 15.1.
10.00 – 16.00, Vstupné: celodenní 160,- Kč, rodinné 300,- Kč
So 14. 1. MYSLIVECKÝ PLES Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, hraje: CODA
Pořadatel: Myslivecké sdružení Háj Pecerady, Kontakt: p. Frischmann, tel:
721 978 970
Pá 20. 1. KVĚTINOVÝ PLES Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC
Pořadatel: TS Salta, Jitka a Karel Maršálkovi, tel.: 317 724 940, 603 162
163, 603 553 900, e-mail: tssalta.ben@tiscali.cz

So 21. 1. MATURITNÍ PLES SŠCR
Pořadatel a bližší informace: Střední škola cestovního ruchu Benešov, tel.:
317 725 642, e-mail: soes.benesov@iol.cz
Ne 29. 1. Křest knihy Zač. 15.00 hod.

„Cvičiště Benešov – vstup zakázán“
Křest knihy a DVD o vystěhování Neveklovska, prezentace knihy, promí-
tání ukázek z DVD, diskuze. Pořadatel: Posázaví o. p. s.

ÚNOR
1. – 29. 2. Výstava „CVIČIŠTĚ BENEŠOV – VSTUP ZAKÁZÁN“
Výstava u příležitosti 70. výročí vystěhování Neveklovska
Městský úřad Týnec nad Sázavou, Otevřeno: Po, St 7.0 – 17.00, Út – Pá
7.00 – 15.15, Pá 7.00 – 14.15. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
Pá 3. 2. PLES RÁDIA SÁZAVA Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, hraje: Čejka Band
Pořadatel: Rádio Sázava, kontakt: Miroslav Pýcha, tel.: 222 254 321, 777
007 009, e-mail: info@radiosazava.cz
So 4. 2. PLES MĚSTA Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, hraje: Čejka Band.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.
Bližší informace: Turistické informační centrum, tel: 317 729 050, 775 290 032
So 11. 2. HASIČSKÝ PLES Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, hraje: CODA
Pořadatel: SDH Pecerady, kontakt: J. Hudrlíková 737 644 599
Ne 12. 2. DĚTSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA Zač. 14.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, hraje: CODA
Pořadatel: SDH Pecerad, kontakt: J. Hudrlíková 737 644 599
So 18. 2. Společenské setkání farnosti Zač. 19.00 hod.

– FARNÍ PLES
Společenské centrum TÝNEC
Pořadatel: Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou
So 25. 2. ŠKOLNÍ PLES Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, hraje: kapela MUSIC Pavla Kolorose . Pořada-
tel: SRPDŠ při ZŠ Týnec nad Sázavou, kontakt:Eva Toušová, tel.: 739 668 311

BŘEZEN
So 3. 3. RYBÁŘSKÝ PLES Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, hraje: Horváth Band
Pořadatel: Český svaz rybářů Týnec nad Sázavou, kontakt: 603 234 692,
737 306 035

DUBEN
Pá 13. 4. PLESOVÉ FINÁLE TANEČNÍ Zač. 20.00 hod.

SEZÓNY 2012
Společenské centrum TÝNEC, hraje: Horváth Band
Pořadatel: PaedDr. Blanka Takáčová a Společenské centrum TÝNEC
Informace a předprodej: PaedDr. Blanka Takáčová, 775 615 503, Společen-
ské centrum TÝNEC, 317 729 050, 775 290 032, CK Argia – Tomáš Čermák,
Ing. Fr. Janečka 511 (budova Metazu), Týnec n. S., tel: 775 162 409

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 individueln .

______________________________________________ 
 

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 
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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  

autorské 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. 

Pá 20. 4. JARNÍ PLES
Společenské centrum TÝNEC
Pořadatel: TŠ Jitky a Karla Maršálkových, kon-
takt: Jitka a Karel Maršálkovi, tel.: 317 724 940,
603 162 163, 603 553 900, e-mail:
tssalta.ben@tiscali.cz

Změna a doplňování programu během měsíce vy-
hrazena.
Přejeme příjemné zážitky

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

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

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ…

Neumíme zastavit vandaly?
Před časem se objevily v našem městě nové la-

vičky a občané je většinou uvítali. Nedá se říci, že by
byly krásné, ale byly aspoň čisté a úhledné. Na ně-
kterých je výzva pro zájemce o jejich údržbu.

Zřejmě se moc zájemců nehlásí, zato zájemců o je-
jich ničení je stále dost. Vyfotografovala jsem ales-
poň tři z nich u autobusového nádraží. Myslím si,
že jsem alespoň průměrně inteligentní, ale nedokážu
pochopit: jak může normální člověk ničit věci, které
mu nijak nepřekážejí a které mají sloužit všem ob-
čanům (tedy i jemu a jeho rodině). To ostatně platí
i o autobusové čekárně, kterou žáci základní školy
hezky vymalovali s výzvou, aby ostatní, kteří chtějí
projevit výtvarný talent, zkusili také něco takového
na vedlejší plochu. Co se tam však objevilo za ne-
chutnosti, to všichni vidíme.

Asi by nebylo od věci, umístit na autobusové ná-
draží kameru. Vždyť škody, které za několik let van-
dalové nadělali, jdou už do desetitisíců.

Věra Holasová

• • •
Fronta před školní jídelnou
Dobrý den,
tímto příspěvkem bych rád oslovil rodiče žáků ZŠ
Komenského.

Nedávno jsem se dozvěděl o problému, který sice
není ničím novým, ale vůbec si nemyslím, že by se
měl nadále přehlížet.

Jde o frontu dětí čekajících na oběd. Do budovy
školní jídelny se totiž vejde fronta cca pěti až deseti
dětí. Takže ostatní si musí vystát frontu před budo-
vou a řekl bych, že to bez ohledu na počasí. Běžně
se prý před budovou čeká minimálně čtvrt hodiny.
Jsou ovšem dny, kdy končí více tříd ve stejný oka-
mžik, což se samozřejmě projeví výrazným pro-
dloužením čekací doby. Zkuste si to sami spočítat.
Ve škole je 18 tříd po cca 20 dětech. Na obědy chodí
ve 12:30 a ve 13:30, takže na jeden cyklus vychází
cca 150 dětí (beru-li v úvahu, že cca 30 dětí vůbec na
obědy nechodí). Kapacita jídelny je přibližně 70
míst. Z těchto čísel mi připadá, že situace by měla
být ještě o kousek horší, než jak jsem již výše popsal.

Za posledních dvacet let se věnovalo mnoho úsilí
poukázání na to, že my jsme se stravovali nezdravě.
Dnes se tady již vaří zdravě a děti si dokonce mohou
vybrat ze dvou jídel. Za toto úsilí patří samo sebou
poděkování všem, kteří se přičinili o takovýto po-
krok. Ovšem o to více je pro mě nepochopitelné, že
v možnostech čekání na oběd se za posledních čty-
řicet let nezměnilo vůbec nic.

Takto dlouhá doba přispěla k tomu, že asi třetině
rodičů to přijde naprosto normální. Sami si to totiž

ve svém dětství odstáli stejně jako jejich potomci
(zde je ovšem nutno podotknout, že dříve prý bylo
rozložení jídelny trochu jiné a do budovy se vešla
většina fronty). Druhá třetina rodičů už možná po
letech rezignovala na jakékoli snažení se o změnu.

Tuto třetinu bych rád vyzval k tomu, abychom se
společně pokusili vyvinout jakékoli úsilí směřující
k vedení školy a k vedení školní jídelny. Pak samo-
zřejmě nejvíce směrem ke zřizovateli školy, neboli
přímo k vedení města. Předpokládám, že poslední
třetina rodičů tento problému vůbec netuší. Zde se
domnívám, že by se mohli najít rodiče, které tento
problém překvapí, stejně jako překvapil mě a kteří
by mohli alespoň svým názorem přispět k diskusi
nad tímto problémem.

Všechny rodiče by však mohlo zajímat, že některé
děti řeší čekání na oběd po svém. Jednoduše nechají
oběd propadnout a jdou si raději něco koupit do
místních obchodů. Tyto děti pak sice ve frontě ne-
mrznou, zato jejich rodiče platí obědy dvakrát.

Na tom celém mi přijde nejhorší právě nepřízeň
počasí, která se čekajícím dětem určitě nepřizpůsobí.
Takže v tomto období jde o dvacetiminutové pro-
mrznutí a následnou rychlou konzumaci oběda
s prokřehlými prsty, pak rychle pryč, aby nestáli
dlouho ti poslední.

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

Možných řešení (alespoň takových jaká napadají
mě) je víc, ovšem každé z nich spočívá v přesvěd-
čení těch lidí, kteří se za posledních čtyřicet let pře-
svědčit nedali. Apak, jak už to bývá, budou velkým
argumentem peníze. Já zde žádné konkrétní řešení
předkládat prozatím nebudu, protože se domnívám,
že to by měla být starost někoho jiného, ale myslím
si, že nějaké alespoň provizorní a dočasné řešení by
nemuselo být tak drahé, aby se po čtyřiceti letech
nenašla nějaká ta koruna, ale hlavně dobrá vůle.

Rodičům, kteří zde připojí svůj názor, předem dě-
kuji a do snad blízké budoucnosti doufám, že budu
moci poděkovat také těm, kteří prakticky přispějí
k dořešení léta neřešeného problému.

M.S.

Problém čekání na výdej obědů jsme se už v mi-
nulosti snažili řešit úpravou rozvrhů i posílením
dozoru. Ne vždy to jde úplně ideálně. V čase nej-
větší zátěže čekají děti nejvýše 20-25 minut. Ně-
které chodí k výdeji později, tzn. že nečekají celou
dobu v řadě. Myslím, že by se mohlo provést za-
střešení prostoru před jídelnou. Také je projed-
naný nový vstup do družiny z čela budovy. V pří-
padě nepříznivého počasí by děti mohly čekat v
chodbě před družinou... Pokusíme se najít opti-
mální řešení.

Martin Kadrnožka

• • •
Výzva ke spolupráci???

V Týneckých listech – říjen 2011 na straně 10
uvadí místostarostka paní Adriana Bursová na hlavu
opozice mimo jiné: „Vrátím se zpátky k výzvě,
k výzvě ke spolupráci, ke společným diskuzím, ze kte-
rých vzniknou dobrá rozhodnutí pro naše město.
Urážky a ponižování nechme před dveřmi.“

Chtěl bych touto cestou paní místostarostku vy-
zvat k tomu, aby uvedla konkrétní příklady takových
urážek a ponižování, ať si mohou občané vytvořit
vlastní úsudek, nebo aby se za svá tvrzení veřejně
omluvila, neboť se jedná o dosti závažné obvinění.
V takovém případě se obávám, zda nedošlo k poru-
šení pravidel pro uveřejňování příspěvků v Týnec-
kých listech, viz. www.mestotynec.cz.

Děkuji za pozornost
V Týnci nad Sázavou, 25. listopadu 2011

Pavel KOREC, opoziční zastupitel

ANO, VÝZVA KE SPOLUPRÁCI!!!
Vážený pane zastupiteli,
jak správně uvádíte, vyzvala jsem ostatní zastu-
pitele (je nás 17) osobně, jak na veřejném zase-
dání zastupitelstva, tak poté ve své reakci na
články opozičních zastupitelů v Týneckých listech,

ke spolupráci při zasedání v zastupitelstvu vůči na-
šemu městu. Rozhodně tato výzva byla myšlena
v dobrém úmyslu, výzva byla směřována všem,
kteří v tomto volebním období získali tu možnost
pro město něco více udělat, nebyla směřována jen
na „hlavu opozice“. V celém textu používám mno-
žného čísla MY (zastupitelé), rozhodně ne VY
(opozice).

Chtěla bych sdělit všem čtenářům těchto řádků,
aby si přečetli celé texty, všechny články k této prob-
lematice v minulých číslech TL a poté si udělali sou-
kromý úsudek.

S přáním poklidného Adventního období
Adriana Bursová, místostarostka

• • •
Jak se to dělá u nás na radnici…

Přestože většinou účast veřejnosti na jednáních
zastupitelstva nebývá velká, řada zastupitelů se do-
mnívá, že alespoň prostřednictvím městského tisku
je dobré seznámit veřejnost s průběhem jednání.
Výsledek hlasování bývá velmi často na podkladě
dosti bouřlivé diskuse, kde se objevují různé ná-
zory k danému problému, což, jak se domnívám,
je pouze ku prospěchu věci. Diskuse posouvá směr
vývoje a je žádoucí. Tedy pokud je konstruktivní
a se znalostí věci. Pokud tyto diskuse proběhly
s mou účastí, mohu zcela zásadně prohlásit, že z mé
strany nikdy nebylo použito ani hrubostí, ani vul-
gárních slov či jiných projevů mimo rámec sluš-
ného chování. Není to styl mého projevu. Domní-
vám se, že Ti, kdo jste četli mé články, mi toto mů-
žete jednoznačně potvrdit. Něco jiného je ovšem
skutečnost, že některé jevy pojmenovávám napro-
sto otevřeně a to proto, aby si veřejnost mohla vy-
slechnout i jiná stanoviska, než jsou prezentovány
vedením města.

Při prvním ustavujícím jednání zastupitelstva
jsem vznesla dotaz na nově zvolené uvolněné za-
stupitele – t.j. starosta, místostarosta, zda si i na-
dále ponechají své podnikatelské aktivity. Oba od-
pověděli, že ano. Pouze ze strany místostarostky
bylo sděleno, že uvolní svou pozici správce hradu
a zřejmě bude vypsáno výběrové řízení. To se
i stalo, protože skutečně není možné, aby z pozice
místostarostky zaměstnávala takříkajíc „sama
sebe“. Nicméně řada podnikatelských aktivit zů-
stala zřejmě zachována. Naprosto nechápu skuteč-
nost, že když se zeptám na tyto aktivity, jsem oso-
čována z hrubosti, vulgarity a neloajality. Je mi sa-
mozřejmě známo, že dle zákona je povinnosti při-
znání majetku při zmíněných funkcích, což se pro-
vádí tím způsobem, že daňové přiznání uvolněných
zastupitelů je k dispozici v sejfu úřadu. Pro mne
nejsou podstatné osobní finanční záležitosti, ale
přiznání v jakých podnikatelských aktivitách jsou
uvolnění zastupitelé zainteresováni. Pokud toto
nevím, nemohu posoudit, zda v některých záleži-
tostech města nedochází z jejich pozice ke kon-
fliktu zájmů. A toto považuji za důležité. Námitka
Mgr. Váňové, že ji „nezajímá podnikání uvolně-
ných zastupitelů, hlavně, když pracují dobře“, na-
značuje nepochopení věci, neboť skutečnost, že ve
vedení města nedochází k souběhu veřejné funkce
a podnikatelských aktivit, je jedno z kriterií „dobré
práce“. Jsem ráda, že ze strany starosty se mi do-
stalo odpovědi, že své podnikatelské aktivity ve-
řejně prezentuje na internetové síti.

Nyní k Týneckým listům. Napsala jsem v po-
sledním čísle článek o tom, jak už delší dobu apeluji
bezvýsledně na opravu hradní brány, zejména vázy
na jejím sloupu. Ještě před vydáním čísla s článkem
je váza opravena. Tedy výsledek se dostavil, ale
jaksi záhadně brzo. Ve stejném čísle, kde je vydán
článek, je současně i komentář k danému článku ze
strany vedení města. Čili jinými slovy, text je před-
ložen nikoliv ke grafické úpravě a tisku, ale nejdříve
ke „schválení“ vedení města. Pokud zde Váš člá-
nek „neodsouhlasí“, vrátí Vám jej zpět k přepraco-
vání. Dr. Šefrna v tomto ohledu má své zkušenosti.

Tyto praktiky považuji za naprosto nestandardní.
Ocenila bych, kdyby se Týnecké listy chovaly tak,
jak se od tisku, který platí všichni obyvatelé města,
očekává. Odpovědi, které autor článku vznáší, by se
měly objevit až v dalším čísle. Zpracovány do kon-
krétní formy a být širší odpovědí čtenářům k da-
nému tématu. Cenzura formy sdělení, co se týče
slušných mravů – budiž. Ale cenzura obsahu –
v žádném případě.

S přáním krásných a pohodových Vánoc
A. Čečilová

Nejprve oprava pojmů: v sejfu úřadu je uloženo
Čestné prohlášení – oznámení o jiných vykonáva-
ných činnostech, oznámení o majetku nabytém
v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, da-
rech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem
podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. V sou-
ladu s tímto zákonem je do něj možné také nahlížet.

S mým podnikáním jsem se nikdy netajil. Prová-
dím správu bytů pro společenství vlastníků. S měs-
tem a jeho organizacemi nejsem v obchodním vztahu
a ani o to neusiluji. Když si do vyhledávače na in-
ternetu zadáte mé jméno, můžete snadno zjistit, zda
hrozí „konflikt zájmů“.

Týnecké listy jsou novinami úřadu. Rozhodně od-
mítám tvrzení, že bych články schvaloval či cenzu-
roval obsah. A neprovádí to ani redakční rada.
Vzhledem k dlouhé době mezi jednotlivými čísly si
myslím, že je vhodné dát rovnou stanovisko k ně-
kterým tvrzením.

Martin Kadrnožka

Zpráva o kronice –
výzva

První kronika našeho města – Týnce nad
Sázavou, byla založena v roce 1923.

V současné době se již zapisuje do šesté
knihy. Ta je svým rozměrem největší a nej-
těžší. Jen tak pro zajímavost – váží 9 kg
75 dkg. Já jsem do této kroniky začala zpětně
psát od roku 2004.

Chtěla bych tímto požádat předsedy našich
spolků, zda by byli tak laskavi a vždy jednou
za rok mi poskytli vypracovanou výroční
zprávu nebo stručný výpis toho, co zajíma-
vého realizovali. Prostě takové věci, které by
jednou zaujaly i další generace.

To mi pak, prosím, zanechte na podatelně
městského úřadu. Předem děkuji za vaši spo-
lupráci.

Alena Kyzlinková

POCHVALA
Chtěla bych dát do Týneckých listů

pochvalu pro obchod zeleniny v sídlišti.
Zelenina v perfektním stavu a prodavačky
super, málokdy se člověk potká s tak mi-
lými prodavačkami. Děkuji jim moc.

Mullerova Ivana Týnec nad Sázavou
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Z rekondičního pobytu

Sháníte inspiraci pod váno ní strome ek
pro manželku, p ítelkyni nebo kamarádku? 

 
MMáámmee pprroo vvááss sskkvv llýý ttiipp nnaa ddáárreekk……

DDÁÁRRKKOOVVÝÝ PPOOUUKKAAZZ
nnaa ccvvii eenníí vv hhooddiinnáácchh OOddbboorruu ssppoorrttuu pprroo vvššeecchhnnyy TTJJ oo.. ss.. TTýýnneecc nn.. SS..

vv hhooddnnoott 330000 KK nneebboo 660000 KK

Dárkové poukazy m žete zakoupit u cvi itelek v pravidelných hodinách  
Odboru sportu pro všechny v t locvi n II. ZŠ Týnec nad Sázavou  

(rozvrh viz www.tjtynec.cz) 
nebo u Ivy Chmela ové v BD studiu, Ing. Fr. Jane ka 551, Týnec n. S. 

informace na tel. 723 726 848 

Začátkem září OSZP Týnec nad Sázavou uskutečnilo tý-
denní rekondiční pobyt v Jeseníkách – hotel Paramon Suchá
Rudná.

Každý den jsme dělali vycházky i výlety do okolí. V pon-
dělí jsme vyjeli na celodenní výlet s průvodkyní, která nám
ukázala krásy Jeseníků. Pěšky jsme vystoupali na Praděd,
odkud byl krásný výhled do okolí. Druhá zastávka byla v láz-
ních Karlova Studánka, kde jsme si prohlédli lázně a každý
ochutnal léčivou vodu. Odtud jsme pokračovali do Zlatých hor.
Tady jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o rýžování zlata.

V úterý odpoledne jsme vyjeli na prohlídku do Pradědovy
galerie, kde je vystaveno velké množství vyřezávaných soch
v různých velikostech.

Ve středu se nám počasí pohoršilo, ale přesto jsme jeli na ex-
kurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně.

Ve čtvrtek bylo opět pěkné počasí, a tak se uskutečnil celo-
denní výlet do Polska a Krnova. Večer jsme strávili při tanečku.

V pátek odpoledne jsme si vyjeli prohlédnout město Brun-
tál a jeho krásný zámek. Týden utekl v pohodě a bez nehod.

V sobotu jsme se vrátili domů všichni zdrávi a s dobrou ná-
ladou. Paní vedoucí hotelu se svým personálem k nám byli
vstřícní a ochotní, my jsme byli plně spokojeni a rádi budeme
vzpomínat.

Marie Kalinová
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KONEČNÉ TABULKY SR 2011/2012
PODZIM 2011

Starší přípravka B – OS
1. Olbramovice 9 9 0 0 93: 7 27
2. Nespeky B 9 6 2 1 53:34 20
3. Soběhrdy 9 6 1 2 62:33 19
4. Týnec n. S. B 9 6 1 2 57:41 19
5. Senohraby 9 4 1 4 53:45 13
6. Jankov 9 4 0 5 37:38 12
7. Zaječice 9 3 2 4 35:30 11
8. Miličín 9 2 0 7 14:73 6
9. Maršovice 9 1 1 7 18:36 4

10. Neveklov 9 0 0 9 19:104 7

Starší přípravka A – OP
1. Jírovice 10 9 0 1 115:21 27
2. Tichonice 10 7 1 2 62:23 22
3. Vlašim 10 7 0 3 65:23 21
4. Týnec n. S. A 10 6 1 3 47:49 19
5. Bystřice 10 4 4 2 38:30 16
6. Chotýšany 10 4 2 4 30:39 14
7. Nespeky A 10 4 1 5 30:43 13
8. Sedl.-Prčice 10 2 1 7 27:53 7
9. Teplýšovice 10 2 1 7 24:65 7

10 Benešov 10 1 3 6 29:68 6
11. Čechtice 10 2 0 8 25:78 6

Mladší žáci 7+1 – OP sk. A
1. Sedl.-Prčice 9 8 1 0 68:5 25
2. Benešov C 9 7 1 1 68:16 22
3. Týnec n. Sáz. 9 7 0 2 76:9 21

4. Chocerady 9 6 2 1 87:6 20
5. Vrch.Janovice 9 5 0 4 35:38 15
6. Velíš 9 3 1 5 22:48 10
7. Krhanice 9 2 2 5 35:63 8
8. D.Kralovice 9 2 1 6 21:36 7
9. Myslíč 9 1 0 8 8:68 3

10. Křečovice 9 0 0 9 8:137 0

Starší žáci – I.A. tř. sk C
1. Kouřim 13 10 3 0 65: 8 33
2. U.Janovice 13 10 2 1 60:14 32
3. Český Brod 13 9 1 3 45:16 28
4. Týnec n. Sáz. 13 8 2 3 37:20 26
5. Votice 13 7 2 4 33:32 23
6. Mezno 13 7 1 5 64:24 22
7. Mukařov 13 6 1 6 31:28 19
8. Čerčany 13 6 0 7 37:29 18
9. Sedlčany B 13 5 2 6 37:30 17

10. Úvaly 13 5 1 7 23:46 16
11. Mnichovice 13 4 1 8 19:37 13
12. Jesenice 13 3 0 10 29:55 9
13. Zruč n.S. 13 1 3 9 25:78 6
14. Kostelec n.Čl. 13 0 1 12 11:99 1

Dorost – I.A. tř. sk D
1. Jílové 13 12 1 0 81:23 37
2. Sedlčany 13 10 1 2 63:14 31
3. Struhařov 13 10 1 2 31:11 31
4. Podlesí 13 8 3 2 38:11 27
5. Týnec n. Sáz 13 8 1 4 43:23 25
6. Lety 13 6 1 6 35:48 19

7. Březnice 13 6 0 7 30:35 18
8. Votice 13 5 1 7 36:38 16
9. Loděnice 13 5 1 7 22:42 16

10. Králův Dvůr 13 4 1 8 29:36 13
11. Petrovice 13 4 1 8 32:45 13
12. Daleké Dušníky 13 3 1 9 39:55 10
13. Sedlec-Prčice 13 2 2 9 16:53 8
14. Rakovník B 13 0 1 12 10:71 1

B mužstvo dospělých
1. Přestavlky 13 10 1 2 49:17 31
2. Netvořice 13 8 2 3 52:26 26
3. Votice C 13 8 2 3 37:25 26
4. Soběhrdy 13 7 3 3 29:22 24
5. Nespeky B 13 7 2 4 31:27 23
6. Krhanice 13 6 4 3 29:23 22
7. Pyšely 13 5 3 5 27:44 18
8. Bystřice 13 5 2 6 24:27 17
9. Myslíč 13 5 2 6 27:33 17

10. Úročnice 13 5 1 7 20:29 16
11. Miličín 13 3 3 7 22:32 12
12. Týnec n. S. B 13 3 1 9 40:38 10
13. Chocerady B 13 1 6 6 20:31 9
14. Zaječice 13 0 4 9 18:51 4

A mužstvo dospělých
1. Klecany 15 12 1 2 38:14 37
2. Poděbrady 15 10 4 1 31: 7 34
3. Zásmuky 15 8 2 5 26:16 26

Akce Klubu českých turistů
Podzimní akcí Klubu českých turistů v Týnci nad Sázavou bylo uspořá-

dání turistického pochodu Přes čtyři zámky.
Tento pochod je druhým nejstarším pochodem v Čechách. Letos byl

17. 9. 2011 již 47. ročník, kterého se zúčastnilo 132 pochodníků všech vě-
kových kategorií (k velké radosti organizátorů přišlo přes 50 dětí) a z růz-
ných koutů Čech – z okolí Týnce nad Sázavou, ale i z Kladna, Mladé Bo-
leslavi, Liberce, Písku, Velkého Meziříčí nebo Litovle. Připravené trasy 15,
23, 35 a 50 km vedly do blízkého okolí Týnce nad Sázavou pro krátké trasy,
ty delší až ke Kamenici, Lojovicům a přes Čerčany a Konopiště zpět do
Týnce nad Sázavou.

Letošní pochod se vydařil i díky krásnému počasí, které přálo všem účast-
níkům.

členka klubu
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4. Dl.Lhota 15 8 2 5 28:25 26
5. Velim B 15 7 4 4 32:21 25
6. Benešov B 15 7 4 4 27:20 25
7. Semice 15 6 2 7 30:30 20
8. Bakov n. J. 15 6 2 7 17:18 20
9. Jílové 15 6 1 8 22:27 19

10.Kostelec u Kř. 15 6 1 8 30:37 19
11. Č.Pečky 15 4 5 6 31:29 17
12. Brandýs n. L. 15 5 2 8 29:31 17
13. Radim 15 4 4 7 27:25 16
14. Týnec n. S. A 15 5 0 10 25:42 15
15. Zeleneč 15 3 3 9 18:42 12
16. U. Janovice 15 3 3 9 20:46 12

Kopaná je ve světě stále ještě sportem č. 1.
I u nás v Týnci se snažíme tento sport přes dlou-
hodobě nepříznivé tréninkové podmínky udržet
alespoň na dosavadní úrovni. Bohužel, v poslední
době v Týnci přibývá „zlých jazyků“, kteří fot-

balu nefandí. Proslýchá se dokonce, že tyto hlasy
přicházejí i od některých našich zastupitelů, které
jsme pro jejich volební sliby volili. Ale jak je
patrné z umístění našich mládežnických mužstev
v jednotlivých kategoriích, naši trenéři a vedoucí
mužstev pracují i v těchto nelichotivých pod-
mínkách na hranici svých možností. Je však otáz-
kou, jak dlouho lze pod touto neopodstatněnou
palbou kritiky dobře pracovat. Co závidějí tzv.
fandové našim fotbalistům? Že nemá hlavně po-
četná skupina mládeže kde trénovat? Že se
všichni snaží stále svoji jedinou travní plochu
a její okolí za každou cenu udržet v dobrém
stavu? Nebo snad, že schopní pracovníci FK ne-
stojí s rukama za zády a snaží se pro fotbal něja-
kou tu korunu přivydělat jinou činností? (Nej-
smutnější, na tom je, že FK nakonec za tuto snahu
může paradoxně doplatit nižšími dotacemi pro
naši mládež, které rozděluje město Týnec). Tomu

bych nerad věřil. Tak daleko snad závist a nepře-
jícnost některých lidí nemůže ani zajít.

Vážení, FK FERCOM Týnec nad Sázavou
slaví příští rok 80 let svého založení a já doufám,
že si nepřestaneme vážit historie a tradice fotbalu
v Týnci nad Sázavou. Všem věrným fanouškům
a fanynkám děkujeme za podporu a přejeme jim
hezké svátky a úspěšný nový rok.

Gustav Votánek vedoucí mládeže FK

Při příležitosti 80 let kopané v Týnci bude vy-
dána pamětní kniha, která bude mapovat období
od r. 1932 do r. 2012. Náklad bude činit cca 500
výtisků. V knize bude mimo fotbal také zmínka
o historii města Týnce a závodů JAWAa METAZ.
Cena knihy není ještě přesně určena, ale určitě ne-
přesáhne 350 Kč za kus. Knihu si můžete již nyní
objednat na tel: 721 355 969 p. Janda nebo na
e-mailové adrese fotbal@tynec.eu.

Volejbalové naděje zahájily novou sezónu

V sobotu 5. listopadu 2011 jsme s našimi star-
šími volejbalovými nadějemi zajížděli k prvnímu
okresnímu kolu žáků a žákyň do Čerčan. Turnaje
se zúčastnilo pět týmů, které hrály každý s kaž-
dým na dva vítězné sety. Pro naše děvčata to byla
teprve druhá prověrka v šestkovém volejbale.

Do turnaje jsme vstoupili hned v zahajovacím
utkání proti domácím Čerčanům. Na našich děv-
čatech byla znát nerozehranost a lehká nervozita,
která se ve druhém setu ztratila, a domácím jsme
byli důstojným soupeřem. Přesto jsme vstup do
soutěže nezahájili vítězstvím.

To nepřišlo ani ve druhém zápase, kdy jsme po-
měřili síly s Kácovem. Ve vyrovnaném utkání
jsme stále dotahovali dvoubodový náskok, který
se rozplynul v obou koncovkách setů. Po prohře
0:2 jsme šli na děvčata z Divišova.

Do utkání jsme „vlétli“ s velkým elánem a od-
hodláním odčinit úvodní dvě porážky. Náš zlep-
šený výkon se začal promítat i výsledkově, kdy
jsme se po necelé čtvrthodince dostali do vedení
25:13. Ve druhém klání byla hra již dost vyrov-
naná a o vítězi rozhodovala až samotná kon-
covka. Tu zvládla lépe děvčata z Divišova a po
výsledku 23:25 vyrovnala na 1:1. V tie-breaku
jsme navázali na zlepšený výkon z první sady
a připsali si první vítězství v soutěži.

S vědomím, že už to půjde nejspíš samo, jsme
začali hrát s Postupicemi. Soupeř nám ale ukázal,
že máme ještě co dohánět a nedal nám moc šancí
pomýšlet na jakýkoliv dobrý výsledek. Po výhře
0:2 se stal celkovým vítězem turnaje. Na naše
barvy zbylo nepopulární čtvrté místo.

Sestava Týnce:
Míša Vávrová, Kačka Vávrová, Nikol Míč-

ková, Kačka Součková, Jana Marvanová, Valča
Pešanová

Celkové pořadí:
1. Postupice 4 4 0 0 8:1 213:140 8 b
2. Čerčany 4 3 0 1 7:2 206:159 7 b
3. Kácov 4 2 0 2 4:4 160:176 6 b
4. Týnec n. Sáz. 4 1 0 3 2:7 167:193 5 b
5. Divišov 4 0 0 4 1:8 135:180 4 b

V neděli 13. listopadu 2011 jsme s našimi nej-
menšími volejbalovými nadějemi zahájili krajský
přebor v červeném minivolejbale. K prvnímu tur-
naji jsme zajížděli do Kolína, kam se přihlásilo
41 družstev. Hrálo se systémem na jeden hraný
set po 10 minutách. Z deseti skupin postupovaly
první tři do vyřazovacího play-off a týmy na po-
sledních místech hrály play – down. Pro většinu

našich děvčat to byl vůbec první velký turnaj, kte-
rého se zúčastnila.

Ve skupině si naše áčko hravě poradilo s Peč-
kami D, Benešovskou B a Agro Kolín C. Bez vel-
kých komplikací vyhrálo svoji skupinu a zajistilo
si účast v play-off.

Týnecké béčko narazilo v prvním zápase na
Benešovskou C, kterou dokázalo těsně porazit.
Poté ovšem nestačilo na Kralupy A, ale v po-
sledním utkání si vybojovalo postup s domácím
SKV Kolín D.

Céčko vstoupilo do turnaje výhrou nad Kra-
lupy B, která jim zajistila rovněž postup ze sku-
piny. Nic na tom nezměnily ani porážky s Bene-
šovskou D, resp. s chlapeckým týmem SKV
Kolín A.

Velmi úspěšně si vedlo i déčko, které zvládlo
utkání s Brandýsem A, Kralupy C i Agro Kolín
B. S třemi výhrami se stalo vítězem skupiny H
a začalo myslet na play-off.

Vyřazovací část byla konečnou pro Týnec
A a Týnec C, kterým po boji postup překazila
Kutná Hora C, resp. Pečky B. Lépe si vedlo béčko
s déčkem, jež zvítězily nad domácími celky Agro
Kolín C a SKV Kolín D.

pokračování na následující straně
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V osmifinále nestačilo naše béčko na později
celkově druhé chlapce z Benátek A a v konečném
pořadí se dělilo o krásnou 9. – 16. příčku. Děv-
čata z déčka v souboji s Kutnou Horou C „pom-

stila“ vyřazení našeho áčka a odstartovala spani-
lou jízdu do bojů o medaile.

Ve čtvrtfinále je nezastavily ani Kralupy A, jež
ve skupině porazily naše béčko. V semifinále
poté svedly dlouho vyrovnaný, přesto neúspěšný
boj s pozdějším vítězem Benátky B.

V souboji o třetí místo se marně pokoušely
o fantastický úspěch proti chlapcům z domácího
SKV Kolín A. Přesto se nádherným čtvrtým mís-
tem ze 41 přihlášených týmů zasloužily o největší
úspěch v našem dvouletém účinkování v mini-
volejbale.

dokončení z předchozí strany

Sestava TÝNEC „A“
Barča Korbelová
Adélka Znamenáčková

Sestava TÝNEC „B“
Kačka Dudová
Áňa Adámková
Denča Vicanová

Sestava TÝNEC „C“
Nikča Hokrová
Natálka Kalinová
Terka Dejnožková

Sestava TÝNEC „D“
Claudi Kafková
Péťa Charvátová
Lucka Frauknechtová

1. KOLO – Neděle 13. 11. 2011 – Účast: 41 týmů mladších žákyň a žáků (ročník 2000 a mladší):

Celkové pořadí:
1. VK Karbo Benátky nad Jizerou „B“
2. VK Karbo Benátky nad Jizerou „A“
3. SK Volejbal Kolín „A“
4. VK Týnec nad Sázavou „D“

9. – 16. TJ o.s. Týnec nad Sázavou „B“
17. – 32. TJ o.s. Týnec nad Sázavou „A“
17. – 32. TJ o.s. Týnec nad Sázavou „C“

Ve druhém kole pojedeme měřit síly s ostat-
ními soupeřkami a soupeři v neděli 18. 12. 2001
do Benátek nad Jizerou. Starší děvčata pak budou
pokračovat v sérii turnajů okresního přeboru v so-
botu 17. 12. 2011 v Postupicích a 14. 1. 2012
v Divišově.

Kompletní výsledky a další informace o čin-
nosti volejbalového klubu se dozvíte na našich
stránkách vktynec.tym.cz.

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta
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Jeden za všechny, všichni za jednoho
Již tradičně jsme se zúčastnili dne 26. 11. 2011

gymnastických závodů pod názvem „Špindle-
rovští mušketýři“ ve Vrchlabí. Náš oddíl se těchto
závodů zúčastňuje pravidelně se střídavými úspě-
chy a děvčata měří své závodní štěstí s děvčaty
z České Třebové, Police nad Metují, Náchoda,
Chotěboře, Špindlerova Mlýna a dalších. Závo-
dilo se v klasickém čtyřboji – prostná, kladina,
hrazda a přeskok. Tentokrát závodilo celkem 65
gymnastek v 8 kategoriích. My jsme měli za-
stoupení v 7 kategoriích.

Kategorie II – celkem 11 závodnic
2. místo Stibůrková Andrea

Kategorie II. – mistr – celkem 3 závodnice
1. místo Bílková Zuzana
3. místo Ungerová Barbora

Kategorie III. – celkem 13 závodnic
9. místo Djurasovičová Sára

Kategorie III. – mistr – celkem10 závodnic
1. místo Stibůrková Barbora
5. místo Valentová Jana

Kategorie IV – celkem 14 závodnic
8. místo Rillichová Barbora
10. místo Bílková Tereza
12. místo Kazdová Barbora
13. místo Čubrová Anna
14. místo Součková Hana

Kategorie V. – celkem 8 závodnic
1. místo Vávrová Michaela
8. místo Vávrová Kateřina

Kategorie VI – celkem 2 závodnice
2. místo – Šamlotová Hana jen o 0,1 za vítězkou

Některé naše závodnice si vyzkoušely cvičení
na jiném nářadí, hlavně na přeskoku, kde vy-
zkoušely pérové můstky.

Ještě v tomto roce děvčata čekají 10. 12. 2011
v Týnci nad Sázavou tradiční „Mikulášské zá-
vody.“

J.Z.

A. Čubrová B. Kazdová

týnecká děvčata J. Valentová

Z. Bílková B. Rillichová

společné foto 1. místo M. Vávrová
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Předškolní gymnasté v Týnci nad Sázavou
V sobotu dne 5.11.2011 oddíl sportovní gymnastiky v Týnci nad Sázavou

upořádal „Otevřený gymnastický závod pro předškolní děti“. Cvičilo se na la-
vičce, akrobacie a letos byl zařazen skok z místa. Tohoto závodu se celkem
zúčastnilo 23 závodníků ze 4 oddílů a to z Netvořic, Bělé pod Bezdězem, Šp.
Mlýn a pořádajícího Týnce n. S. Doufáme, že příště bude účast o trochu lepší.

V kategorii nejmladší závodnice byla z našeho oddílu Kristýnka Jake-
šová, ale ve své kategorii neměla žádné soupeřky.
Kategorie mladší žákyně II – celkem 5 závodnic
3. místo Ptáčková Agáta
4. místo Stejskalová Tereza
5. místo Kreminová Alice

Kategorie mladší žákyně III – celkem 14 závodnic
1. místo Stibůrková Andrea
3. místo Havránková Lucie
4. místo Hejzlarová Klaudie
10. místo Novotná Eliška
Kategorie mladší žáci I.
Smejkal Tobiáš jediný ve své kategorii reprezentoval náš oddíl.

Závodník a závodnice za náš oddíl prokázali jistou míru talentu, který
budou jistě dále rozvíjet.

J.Z.

SILVESTR

Několik tipů silvestrovských pomazánek – dobrou chuť!

Vajíčková pomazánka
ingredience: 6 vajec, 1 pomazánkové máslo,

1 lžička obyčejné hořčice, 3 stroužky česneku, se-
kaný libeček, petrželka, sůl.

Postup: Natvrdo uvařená vejce oloupeme, na-
strouháme a spolu s máslem je utřeme do pěny.
Dochutíme utřeným česnekem, libečkem a hoř-
čicí. Mažeme a zdobíme petrželkou.

Česneková pomazánka
ingredience: 4 stroužky česneku, 4 lžíce oleje,

hrst jader vlašských ořechů, citrónová šťáva, pa-
žitka, petrželka, sůl.

Postup: Česnek utřeme se solí v misce, zaka-
peme olejem a přimícháme ustrouhaná jádra oře-
chů a jemně usekanými zelenými natěmi. Ochu-
tíme citrónovou šťávou a dáme vychladit.

Sýrová pomazánka s jablky
ingredience: 100 g másla, 2 Lučiny, 100 g

strouhaného tvrdého sýra, 2 lžíce sekané pažitky,
2 nakyslá jablka, sůl.

Postup: V misce utřeme máslo s Lučinami,
přidáme sůl, strouhaný sýr, pažitku a najemno na-
krájená jablka. Promícháme a bohatě mažeme na
krajíčky chleba nebo veky a zdobíme čerstvou ze-
leninou (rajčata, kapie, salátová okurka, řed-
kvičky apod.). Tato pomazánka je výborná i pro
děti.

Hermelínová pomazánka
ingredience: 1 Hermelín, 40 g másla, 2 – 3

lžíce kysané smetany nebo bílého jogurtu, 1 vejce
natvrdo, 50 g měkkého salámu, malá sterilovaná
okurka, 1 stroužek česneku, mletá paprika, hoř-
čice, sůl.

Postup: Změklé máslo utřeme se solí, jemně
nastrouhaným vejcem a smetanou. Hermelín roz-
mělníme vidličkou a dobře promícháme se směsí.
Dále vmícháme jemně pokrájený salám a okurku,
rozetřený česnek, papriku, hořčici a necháme
v chladu rozležet.

v novém roce dobře hořela a přály všeho dobrého,
za což obdržely almužnu. Hospodyně se varovaly
toho, aby nechaly sušit prádlo, což znamenalo ne-
bezpečí smrti někoho z rodiny v nadcházejícím
roce.

Také zvyk jíst o půlnoci ovar a křen s jablky
pro štěstí pochází z 19. st. Zejména léta přechodu
z jednoho století do druhého v roce 1899 a 1900
a poté 1999 a 2000 znamenala nejbouřlivější
oslavy Silvestra a příchodu nového roku. V uli-

cích, v restauracích i v domácnostech se organi-
zovaly velkolepé zábavy a show, bohaté hody
a stále nákladnější a velkolepější ohňostroje. Te-
prve v poslední době byly nejrůznější pochoutky
vystřídány nazdobenými chlebíčky, obloženými
mísami a nejrůznějšími slanými a sladkými zá-
kusky. Stoupalo i množství vypitého alkoholu.
Od konce 19. st. je běžným zvykem půlnoční pří-
pitek šampaňským s přáním všeho nejlepšího
v nadcházejícím roce.

31. prosince, poslední den roku, je sv. Silvestra.
Kněz, který přežil pronásledování křesťanů za cí-
saře Diokleciána, se stal r. 311 papežem. Podle
legendy pokřtil císaře Diokleciána a jeho ženu sv.
Helenu. Zemřel roku 335. Je jedním z prvních uc-
tívaných světců, jehož kult se rozšířil do celé Ev-
ropy. Kdysi se jeho svátek nespojoval se žádnými
oslavami ani zvyky. Silvestrovská noc získala na
významu, až když se v průběhu 16. století ve vět-
šině křesťanských zemí ustálil kalendář gregori-
ánský a počátek nového roku na 1. ledna. Lidé
navštěvovali kostel, děkovali za dobré prožití
uplynulého roku a modlili se za dobrý průběh no-
vého. Veselí a zvyky z pohanských dob však cír-
kev nepodporovala.

Teprve rozvoj ekonomiky a vědy v 19. století,
který předznamenal příchod „nového zlatého
věku“, dodal silvestrovské noci větší význam.
Společnost bohatla a v očekávání ještě lepšího
roku slavila Silvestra stále veseleji a okázaleji,
s množstvím pokrmů a nápojů. Na venkově pře-
trvávaly některé zvyky, jako např. chození tzv.
ometaček – chudých žen, které chodily po stave-
ních, symbolicky ometaly plotnu, aby kamna
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Sýrová pomazánka s ořechy
ingredience: 1 balíček žervé, 100 g tvrdého

sýra, 50 g ořechových jader, 2 – 3 lžíce mléka,
hořčice, sůl.

Postup: Žervé utřeme s mlékem, hořčicí a se
solí, vmícháme jemně nastrouhaný sýr a hrubě
pokrájené ořechy a dáme na chvíli proležet. Po-
mazánku pak podle chuti dochutíme.

Sýrová pomazánka s česnekem
ingredience: 150 g Eidamu vcelku, 1 malá ma-

jolka, 5 stroužků česneku.
Postup: Sýr nastrouháme na jemnější nud-

ličky, přidáme rozmačkaný česnek a spojíme
s majolkou. Většinou neochucujeme, ale je
možné pomazánku přisolit.

Pomazánka z taveného sýra
ingredience: 200 g taveného sýra, 60 g másla,

2 vejce vařená natvrdo, 8 lžíc mléka, 100 g měk-
kého salámu, sůl, hořčice, sterilovaná okurka, pa-
žitka nebo petrželka.

Postup: Tavený sýr a vejce nastrouháme na
jemném struhadle. Salám a okurky nakrájíme na
drobné nudličky. Máslo utřeme do pěny, přidáme
sýr a vejce a po lžících vmícháme mléko. Oso-
líme, přidáme hořčici a ušleháme do pěny. Pak do
toho vmícháme salám a okurky a jemně nakráje-
nou zelenou nať. Opět promícháme, případně do-
solíme.

Tvarohová pomazánka s křenem
ingredience: 250 g tučného měkkého tvarohu,

1,5 dl mléka, sůl, křen, pažitka.
Postup: Tvaroh rozšleháme s mlékem a se solí,

přidáme čerstvě nastrouhaný křen, drobně na-
krájenou pažitku a řádně promícháme.

Pomazánka z uzeného sýra
ingredience: Máslo, vařený žloutek, uzený sýr
Postup:Máslo utřeme se žloutkem a přidáme

nastrouhaný sýr. Podle chuti přisolíme.

Čabajková pomazánka
ingredience: čabajka, dunajská klobása,

máslo, cibule
Postup: Čabajku a dunajskou klobásu seme-

leme, nakrájíme nadrobno cibuli a vše smícháme
spolu s máslem. Pokud si přejeme pikantnější pří-
chuť, můžeme vše zasypat špetkou pálivé papriky.

Třená niva
ingredience: plísňový sýr Niva, máslo
Postup: Nivu rozdrobíme a utřeme spolu

s máslem. Většinou není nutné přisolovat, pro-
tože Niva bývá dost slaná.

Rybí pomazánka
ingredience: plechovka olejovek, cibule,

máslo, hořčice, sůl
Postup: Rybky (bez oleje) rozmixujeme spolu

s máslem, hořčicí a nakrájenou cibulí a podle
chuti osolíme.

Sloní žrádlo
ingredience: 0,5kg točeného salámu, 1 skle-

nice majonézy, 1 větší cibule, sterilované okurky,
2 lžíce plnotučné hořčice, 2 lžíce kečupu, pár
kapek oleje.

Postup: Salám, okurky a cibuli semeleme
v mlýnku na maso. Olej, hořčici a kečup dohro-
mady chvíli povaříme – pak necháme vychlad-
nout. Nakonec to vše smícháme a přidáme sůl
a pepř podle chuti.

Sardinková pomazánka
ingredience: máslo, sardinky, uvařená vejce,

hořčice, sůl, citronová šťáva
Postup: Máslo utřeme se sardinkami, vajíčka

nasekáme na drobné kousky a smícháme s hoř-
čicí, máslem a sardinkami. Vše přisolíme a za-
kapeme citronovou šťávou.

Salámová (šunková) pomazánka
ingredience: majonéza, uvařená vejce, měkký

salám nebo šunka, sůl, pažitka
Postup: Vajíčka nasekáme na drobné kousky,

přimícháme na jemno nakrájený salám, majonézu
a pažitku. Pomazánku podle chuti přisolíme.

Hořčicová pomazánka
ingredience: majonéza, uvařená vejce, hořčice

(podle chuti kremžská, plnotučná apod.), sůl
postup: Majolku smícháme s nadrobno nase-

kanými vajíčky a hořčicí a podle chuti přisolíme.

Celerová pomazánka
ingredience: máslo nebo majonéza, strouhaný

celer, vejce, pepř, sůl, pár kapek citonové šťávy
postup: Máslo nebo majonézu smícháme s na-

strouhaným celerem, s nasekanými vajíčky, oso-
líme, opepříme a zakapeme citronovou šťávou.

Sýrová pomazánka
ingredience: majonéza, tvrdý sýr, uvařená

vejce, sůl
postup: Sýr nastrouháme a smícháme s majo-

nézou a s nadrobno nasekanými vajíčky.
Podle chuti přisolíme.

• • •

TŘI KRÁLOVÉ K+M+B
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří Králů“,

je svým obsahem téměř totožný s vánočním svát-
kem Narození Páně.

Ve svátku „Tří Králů“ se Kristus zjevuje i ne-
věřícím, či jinověrcům a v postavách svatých
králů K+M+B je zosobněno přijetí Krista za krále
všech. Scéna klanění králů přinášejících dary
k betlému připomíná holdování velmožů a králů
vasalských zemí nově korunovanému králi.

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

Poznámka redakce
Týnecké listy nejsou nezávislými novinami,

ale jedná se (a vždy se jednalo) o městský zpra-
vodaj. Proto mělo vedení města právo sezná-
mit se ještě před vydáním čísla s jeho náplní
a tedy i se všemi články, zvláště pak s těmi,
které se týkaly městského úřadu. Chápeme, že
se může zdát někomu divné, že se na příspěvky
čtenářů, které se týkají chodu města, objevuje
reakce vedení v témže čísle. Je tomu tak proto,
že po dvou měsících by uveřejněné odpovědi
na články a dané problémy vzhledem ke čte-
nářům ztratily význam, jelikož většina by si již
po tak dlouhé době nevybavila, o jaký prob-

lém vlastně šlo – nelze srovnávat s různými de-
níky a týdeníky, kdy je na místě reagovat na
články až v následujícím čísle. Domníváme se,
že na tom není nic špatného, pokud si občané
přečtou současně názory a připomínky kritika
i kritizovaného. Přispěvatelé svými články po-
dávají impulz ke zlepšení chodu města, určitě
to občané ocení a zcela jistě poznají, na čí
straně je pravda.

Redakční rada v Týneckých listech nevyja-
dřuje svůj názor, necenzuruje články po
stránce obsahu, ani žádné nevyřazuje. Zabývá
se v případě potřeby pouze jazykovou a sty-

listickou úpravou článků. Pokud někdo
z členů redakční rady napíše článek, jedná se
o jeho vlastní příspěvek. Postupujeme též
podle Pravidel pro uveřejňování příspěvků v Tý-
neckých listech zveřejněných v srpnovém čísle
Týneckých listů.

Krásné Vánoce, štěstí, zdraví a životní pohodu
v roce 2012 přeje všem čtenářům a dopiso-
vatelům

redakční rada Týneckých listů.
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JVST
J a z y k o v é  a  v z d ě l á v a c í  s t u d i o  T ý n e c

Potřebuješ se naučit cizí jazyk?
+ angličtina – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, business English

+ němčina – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí

+ francouzština – začátečníci, mírně pokročilí

+ ruština – začátečníci, mírně pokročilí

+ španělština – začátečníci, mírně pokročilí

Potřebuješ doučování?
+ doučování z matematiky a českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ

+ doučování   dle požadavků

 Příměstský intenzivní kurz pro žáky ZŠ!
+ od 12. 03. do 15. 03. 2012 

+ - konverzace, hry, kvízy a jiné   v anglickém jazyce

Kontaktujte nás!
+ telefonicky na čísle +420 605 843 725

+ nebo na internetu www.jvst.cz !!!

Kde probíhá výuka?
+ (bývalý Metaz)
 ulice Ing. Fr. Janečka 551, Týnec nad Sázavou

Od kdy?
+ letní semestr začíná od 06. 02. 2012 

“Efektivní a kvalitní 
 cestou ke vzdělání!”

, individuální výuka ihned

v období Jarních prázdnin v termínu

z dalších předmětů

 výuka kurzů probíhá v sídle �rmy FERCOM a.s. 


