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Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

únorové Týnecké listy Vám přináší nové infor-
mace: zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 
2012, stavební úřad Vás seznámí se základním 
názvoslovím, dozvíte se o novinkách v projektu 
Obnova veřejné zeleně. Máme za sebou ples města 
a těšit se můžeme na setkání Týnců v Hrochově 
Týnci (26. 5. 2012). Nejen o tom si můžete přečíst 
v tomto vydání.

Z jednání rady 
• Bylo schváleno závěrečné rozpočtové opatření 

pro rok 2011. Rok 2011 skončil se zůstatkem 
6.510.197 Kč na běžných účtech a 3.390.510 Kč 
ve fondech

• Bylo vyhlášeno výběrové řízení na půjčky z Fon-
du rozvoje bydlení. Žádosti je možné podávat 
do 30. 3. 2012

• Byl projednán Plán financování a obnovy vodo-
vodů a kanalizací za rok 2011. Příjmy z proná-
jmů činily 1,5 mil. Kč, opravy byly realizovány 
za 1,4 mil. Kč

• Rada schválila smlouvu na provedení exekuce – 
odstranění nepovolené stavby v Bukovanech

• Dodatkem byla prodloužena Smlouva o spo-
lupráci a Smlouva o poskytování služeb 
Infocentra

• Byla uzavřena smlouva o zabezpečení přípravy 
na podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení 
Mateřské školy v Týnci nad Sázavou

• Rada jmenovala nového předsedu Komise pro 
zájmovou činnost (Věra Junová) a zároveň 
doplnila další dva členy (Vladimír Chmelař, 
Martina Hadačová)

• Bylo vyhlášeno výběrové řízení na uvolněný byt 
v čp. 275. Nabídky je možné podávat do 22. 
2. 2012

• Byl uzavřen dodatek k Obstaravatelské smlouvě 
s Technickými službami Benešov s. r. o. 

• Byl projednán plán péče o zvláště chráněné 
území – netopýr velký, rotunda a věž týneckého 
hradu

Z usnesení zastupitelstva
• Zastupitelstvo stanovilo kompetenci rady 

města k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření

• Po dlouhé diskuzi byla schválena Dohoda 
o narovnání s úpadcem AGS ASTRA, akciová 
společnost v likvidaci. Dohoda zajistí ukonče-
ní veškerých soudních sporů vedených mezi 
městem a úpadcem

• Byl schválen rozpočet pro rok 2012 a rozpoč-
tový výhled pro období 2012 – 2015. Více 
o rozpočtu si můžete přečíst na další straně 
Týneckých listů

• Zastupitelstvo přijalo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná 

Cesta od hradu ve Zbořeném Kostelci Foto P. Vilímek

vyhláška č. 7/2011 o místním poplatku za pro-
vozovaný výherní hrací přístroj. Novela loterij-
ního zákona změnila způsob výběru místního 
poplatku za automaty, a proto bylo nezbytné 
ji zrušit

• Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout peněžité 
dary neuvolněným členům rady, členům komisí 
a výborů v celkové částce 120 200 Kč. Odmě-
něno bude cca 45 osob

• Byly aktualizovány zásady pro tvorbu a čerpá-
ní fondů: Fond rozvoje a rezerv, Fond rozvoje 
bydlení, Obřadní fond, Sociální fond

• Byla schválena dotace ve výši 48 546,- Kč pro 
FK Fercom Týnec nad Sázavou na podporu 
činnosti s dětmi a na zajištění programu k 80. 
výročí založení klubu. Výše dotace je rovna 
rekreačnímu a pobytovému poplatku, který FK 
odvádí městu

Z činnosti úřadu a starosty
• Byly podány žádosti o podporu z dotačního 

programu Středočeského kraje:
  Fond kultury a obnovy památek – oprava muzea 

(brána a zeď, střecha)
  Fond životního prostředí – ČOV, dosazovací 

nádrž II
• Byly zahájeny práce na projektu „Obnova ve-

řejné zeleně“
• V objektech města proběhla kontrola velikosti 

jističů. Jističe byly optimalizovány dle odběru, 
některá odběrná místa byla zrušena.

• Připravuje se variantní záměr na další využití 
uvolněného domu čp. 131 v Sadové ulici

Milí čtenáři,
přeji Vám dny plné pohody.

Martin Kadrnožka 
starosta města
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Rozpočet města na rok 2012
třída paragraf položka Celkem
1 Daňové příjmy 44 686 000

1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 7 800 000
1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 700 000
1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby 700 000
1121 daň z příjmů právnických osob 8 150 000
1122 daň z příjmů práv. osob za obce 1 420 000
1211 daň z přidané hodnoty 17 000 000
1340 poplatek za komunální odpad 2 990 000
1341 poplatek ze psů 300 000
1342 pobytové poplatky 60 000
1343 poplatek za užívání veř. prostr. 40 000
1344 poplatek ze vstupného 25 000
1345 poplatek z ubytovacích kapacit 1 000
1351 odvod výtěžku za loterie 1 200 000
1361 správní poplatky 300 000
1511 daň z nemovitostí 4 000 000

2 Nedaňové příjmy 10 522 400
2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2 000
2310 pitná voda 1 600 000
3314 činnosti knihovnické 30 000
3315 muzeum 61 000
3341 rozhlas a televize 80 000
3349 záležitosti sdělovacích prostředků 24 000
3392 zájmová činnost v kultuře 70 000
3419 tělovýchovná činnost 95 000
3612 bytové hospodářství 6 938 000
3613 nebytové hospodářství 498 000
3631 veřejné osvětlení 2 400
3632 pohřebnictví 268 000
3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí 6 000
3639 komunální služby a územní rozvoj 125 000
3725 využ. a znešk. kom. odpadu 550 000
6171 činnost místní správy 113 000
6310 obecné příjmy a výdaje 60 000

3 Kapitálové příjmy 599 900
2310 pitná voda 450 000
3612 bytové hospodářství 49 900
3639 komunální služby a územní rozvoj 100 000

4 Přijaté dotace 8 700 000
4112 dotace ze SR 4 750 000
4113 neinv. přij. transfery ze st. fondů 3 000 000
4116 neinv. dotace ze SR ostatní 200 000
4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí 750 000

5 Běžné výdaje 58 115 500
2143 cestovní ruch 50 000
2212 silnice 3 720 000
2219 ost. zálež. pozemních komunikací 500 000
2221 provoz veř. siln. dopravy 1 050 000
2310 pitná voda 932 400
2321 odvádění a čištění odp. vod 2 451 000
3111 Mateřská škola 2 235 000
3113 Základní škola 3 385 000
3141 Školní jídelna 831 500
3314 činnosti knihovnické 1 011 000
3315 muzeum 680 200
3326 zachování a obnova kult. památek 20 000
3341 rozhlas a televize 80 000
3349 záležitosti sdělovacích prostředků 60 000
3392 zájmová činnost v kultuře 579 200
3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. 795 000
3419 tělovýchovná činnost 230 000
3421 využití volného času dětí a mládeže 453 000
3429 zájmová činnost a rekreace 400 000
3612 bytové hospodářství 4 511 300
3613 nebytové hospodářství 50 500
3631 veřejné osvětlení 2 050 000

třída paragraf položka Celkem
3632 pohřebnictví 310 000
3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí 83 000
3639 komunální služby a územní rozvoj 405 000
3722 sběr a svoz kom. odpadů 5 155 000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 886 000
4351 pečovatelská služba 1 025 000
5212 ochrana obyvatelstva 10 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 1 670 900
5512 požární ochrana – dobrovolná část 194 000
6112 místní zastupitelské orgány 1 637 000
6171 činnost místní správy 14 658 500
6330 převody vlastním fondům 536 000
6399 ostatní finanční operace 1 470 000

6 Kapitálové výdaje 2 156 000
2221 provoz veř. siln. dopravy 546 000
2321 odvádění a čištění odp. vod 640 000
3111 Mateřská škola 100 000
3419 tělovýchovná činnost 50 000
3631 veřejné osvětlení 300 000
3635 územní plán 210 000
3639 komunální služby a územní rozvoj 80 000
5512 požární ochrana – dobrovolná část 100 000
6171 činnost místní správy 130 000

8 Financování –4 236 800
8115 změna stavu na účtech 3 501 000
8124 splátka dlouhodobého úvěru –7 737 800

Návrh rozpočtu byl sestaven velmi konzervativně, příjmy byly zacho-
vány na úrovni roku 2011, nepředpokládá se jejich navyšování, ale ani 
pokles. Běžné výdaje byly proti roku 2011 významně sníženy. Úspory jsou 
v personálních výdajích a v údržbě majetku. Do běžných výdajů je nově 
rozplánována i dotace na evropský projekt „Obnova veřejné zeleně“, stejně 
i do mimořádných dotací. Investiční výdaje jsou plánovány ve výši 2,1 mil. 
Kč – především na přípravu projektů, případně na spoluúčast k získaným 
dotacím. Splátky jistin úvěrů jsou pokryty rozpočtovým přebytkem a také 
s využitím zůstatků na účtech z minulých období.

Konkrétní větší akce zařazené do rozpočtu:
Příprava projektů a dokumentací: chodník do Chrástu, chodník v Čako-

vicích, ČOV, zateplení mateřské školy, výtah na MěÚ
Realizace: veřejné osvětlení U Janovického potoka (1. etapa), úpravy 

zbrojnice v Peceradech, opravy komunikací a chodníků (rozsah a místo 
bude upřesněn na jaře), opravy vodovodů (uzavírací armatury Jílovská, 
vodovodní řad u čp. 300), obnova veřejné zeleně, úpravy kabin v Čakovi-
cích, obecní domek v Krusičanech, oprava hradní brány a střechy muzea 
(závisí na přidělení dotace).

O realizaci akcí Vás budeme průběžně informovat.
Martin Kadrnožka

starosta

FINANČNÍ ÚŘAD V TÝNCI
Město Týnec nad Sázavou oznamuje, že na základě dohody s Fi-

nančním úřadem Benešov v rámci projektu „Aktivního přístupu daňové 
správy k veřejnosti“ budou na MěÚ Týnec nad Sázavou (velká zasedací 
místnost) ve dnech

14. března 2012 od 14:00 do 17:00 hod. 
21. března 2012 od 14:00 do 17:00 hod. 

pracovníci správce daně za účelem poskytnutí pomoci občanům při 
vyplňování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zda-
ňovací období roku 2011. 

Zároveň upozorňuje občany, že vzhledem k omezenému množství 
tiskopisů, je možno tyto stáhnout přímo z internetu.
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Město Týnec nad Sázavou 
vypisuje 

v rámci podpory sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti 
dětí a mládeže

program dotací na rok 2012
s cílem podpořit
1. pravidelnou sportovní a zájmovou činnost – vytváření pod-

mínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné sportovní, 
tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sázavou 
a podpora aktivit škol

2. konkrétní akce pořádané pro děti a mládež při sportovní, 
tělovýchovné, umělecké a zájmové mimoškolní činnosti dětí a mlá-
deže do 18 let v Týnci nad Sázavou a akce škol

3. akce výrazně propagující město – určeno všem spolkům, bez 
ohledu na počet registrovaných dětí, které chtějí konkrétní akcí 
propagovat historii a současnost města Týnec nad Sázavou

Program je určen:
• sportovním, tělovýchovným, uměleckým a zájmovým organizacím 

s právní subjektivitou se sídlem v Týnci nad Sázavou, které vyvíjejí 
činnost podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění 
pozdějších předpisů a ve svých stanovách mají jako hlavní činnost 
uvedeno provozování sportovních, tělovýchovných, uměleckých a zá-
jmových činností

• školám a školským zařízením 

Požadované materiály:
• popis činnosti a přehled úspěchů organizace
• popis konkrétní plánované akce včetně podrobného položkového 

rozpočtu akce
• doklady o nabytí právní subjektivity – pouze u první žádosti
• potvrzení o zřízení bankovního účtu – pouze u první žádosti
• platný seznam členů k 1. 1. daného roku – odděleně děti a mládež 

do 18 let
• platné stanovy – pouze u první žádosti 
• prohlášení, že organizace vykonává pravidelnou celoroční práci 

s mládeží 
• prohlášení, že neprovozuje sportovní, tělovýchovnou, uměleckou či 

zájmovou činnosti jako podnikatelskou činnost

Podmínky:
• Akce v bodě 2 a 3 můžou být podpořeny nejvýše částkou 5 000 Kč
• Vybrané subjekty musí mít vyúčtovány dotace z minulých let
• Částka bude poskytnuta v roce 2012 a v témže roce musí být 

čerpána
• Žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na www.mesto-

tynec.cz (formuláře/dotace města Týnec) nebo na podatelně MěÚ

Kontakt: Adriana Bursová, tel. 317 701 431, bursova@mestotynec.cz
Termín odevzdání žádostí: do 29. 2. 2012 – v podatelně 
MěÚ Týnec nad Sázavou

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města

Město Týnec nad Sázavou 
vypisuje

Výběrové řízení pro rok 2012
na použití účelových prostředků ke zlepšení úrovně bydlení, život-
ního prostředí a vzhledu města v souladu s Pokynem Města Týnec 
nad Sázavou č. 1/2008.

Podmínky výběrového řízení:
1. Osoby splňující podmínky č. IV. odst. 3 uvedeného pokynu mohou 

získat z fondu na základě výběrového řízení půjčku na krytí svých 
aktivit vyjmenovaných v čl. IV. odst. 4 pokynu.

2. Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce města 
a ve vývěskách jeho místních částí.

3. Žádost o účast ve výběrovém řízení musí být podána na předepsa-
ném formuláři městskému úřadu do 30. 3. 2012 do 14:00 hod. 
Formulář obdrží žadatel v podatelně městského úřadu.

4. Žádost musí obsahovat vždy tyto údaje:
 a)  jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce vlastníka 

bytového fondu
  b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
 c)  přesné označení předmětného bytového domu
  –  adresa, číslo popisné (pokud již bylo vydáno), parcelní číslo
  –  doklad o vlastnictví domu či stavby (list vlastnický)
  –  stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, 

na níž je žádáno o půjčku
  –  příslušnou projektovou dokumentaci
 d)  dohodnutou cenu s dodavatelem akce, na níž se půjčka poskytuje 

nebo při provádění akce svépomocí odhad nákladů, které budou 
při realizaci doloženy fakturami a účty

 e)  podrobný popis účelu, na který je půjčka nebo při možném sou-
běhu půjčky požadovány (při kumulaci titulů je třeba provést 
odděleně pro jednotlivé tituly)

 f)  předpokládaný termín dokončení předmětné akce
 g)  požadovaná částka úvěru podle údajů v čl. III Pokynu.
5. Vyhodnocení výběrového řízení s konečným výběrem návrhu ucha-

zečů a stanovení výše jednotlivých úvěrů provede komise určená 
pro rozhodování o užití fondu do 4. 4. 2012.

6. O výsledku výběrového řízení rozhodne rada města 9. 4. 2012 a poté 
zastupitelstvo města 16. 4. 2012. Výběrové řízení bude ukonče-
no nabídkami uchazečům na uzavření úvěrových smluv do 30. 4. 
2012. Výsledek nepodléhá právu odvolání se. Právo uzavřít úvěrovou 
smlouvu po 15 dnech ode dne výzvy k jejímu uzavření propadá.

7. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, budou vyrozuměni 
neprodleně.

8. Vzhledem k rozhodování o všech předložených žádostech společně 
v jednom termínu nebudou žádosti chybně zpracované vráceny k do-
plnění nebo přepracování a budou z výběrového řízení vyřazeny.

Žadatel může před podáním žádosti v případě nejasností konzultovat 
obsah žádosti s referentem investiční výstavby v úředních dnech.

V Týnci nad Sázavou dne 12. 1. 2012
Mgr. Martin Kadrnožka

starosta Města Týnec nad Sázavou

Poloha sypačů
Středočeský kraj eviduje aktuální polohu sypačů na svých  

komunikacích. Na adrese 

http://www.ecsinvention.cz/sypace 

si můžete zobrazit trasy i způsob ošetření krajských komunikací.
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Zpráva 
místostarostky

Zeleň ve městě
– vegetační období od 1. 11. – 31. 3. 
 V prvním řízení o kácení bylo rozhodnuto 

o pokácení 18 stromů na pozemcích města 
+ 78 topolů u vodárny v Peceradech. V dru-
hém a třetím řízení tohoto období vegetačního 
klidu bylo rozhodnuto o kácení 20 stromů 
a 3 keřů. Pokácení  jednoho stromu na po-
zemcích města bylo zamítnuto.

  Kácení 78 topolů u vodárny v Peceradech 
– pozemkový fond (majitel pozemku) pově-
řil město Týnec zajištěním této akce. Vypsali 
jsme výběrové řízení, oslovili jsme tři místní 
těžební dřevařské firmy, které by měly stromy 
vykácet, upravit prostor do původního stavu 
včetně úpravy plotu a náhradní výsadby 20 
listnatých stromů. Bude hodně záležet na po-
časí, pozemek je podmáčený. Musí mrznout, 
aby se mohlo kácet. 

– Poslední týden v lednu začala firma ČSOP Vlašim 
s pravidelnou údržbou keřů a zeleně po městě, 
jejich práce je také závislá na počasí…

–  Alej roku 2011 – nezisková organizace Arnika 
uspořádala první ročník ankety – Alej roku. 
Město Týnec nominovalo alej u Zelených vrat. 
Od září do října měli občané možnost nomi-
novat své oblíbené aleje (přihlášeno 53 alejí). 
Na konci listopadu skončilo hlasování (5288 
občanů vybralo jednu alej – Novodvorskou alej 
z Moravského krasu), pro naši alej hlasovaly 
pouze čtyři hlasy.

–  Projekt Obnovy zeleně pro Týnec – očekáváme 
spuštění financování a vypracování finančně-
-platebního harmonogramu dotace. První vlna 
financování proběhla, Týnec se nachází v dru-
hé vlně rozhodování, o které se bude jednat 
během 14 dnů. Doufáme, že v nejbližší době 
bude smlouva fondem předložena k podpisu. 
Na úvodní stránce městského webu byl zve-
řejněn popis připraveného projektu a náhledy 
do dokumentace. Pokud vás projekt více zajímá, 
přijďte nahlédnout do kompletní dokumentace 
do kanceláře místostarostky. 

–  lesy města Týnec – zúčastnila jsem se val-
né hromady, na které byl schválen rozpočet 
na rok 2012. Podle informace našeho lesního 
hospodáře ke stavu a situaci v lesích Týnce není 
problém se škůdci v lese, kůrovec se objevuje 
jen minimálně (napadl 186 m3 lesa). Větší hroz-
bou jsou soukromí majitelé lesů v Podělusích, 
Krusičanech, kteří řádně nelikvidují škůdce. 
Lesní hospodář má situaci zmapovanou a hlídá 
ji. Pokud se napadené dříví vytěží zavčas, je 
hodnota dřeva stejná, později o 400–600 Kč/
m2 nižší. Rok 2011 v lese – trávy bylo dost, 
poslední sekání probíhalo ještě v září a pro-
jevilo se to v rozpočtu. Cena dřeva stoupla 
(podle těžebního plánu za rok 2011 – 539 m3 
vytěženého dříví). 

– naše lesy rostou na vyschlých, hodně suchých 
svazích a rostou nejpomaleji z celého okolí, a je 
v nich hodně přemnožený akát. Pro rok 2012 
byl vytvořen ve svazku lesů fond na opravu cest 
ve výši 5 % z HV. Pan Krejčí předložil nabídku 
na odlesnění – vyčištění polní cesty Krusiča-
ny – Bukovany na cca 40 tis. Kč, v letošním 

roce by po vzájemné dohodě mohla být práce 
provedená. 

Kultura ve městě
– probíhá plesová sezona, různé plesy jsou v Týn-

ci skoro každý víkend. V sobotu 4. 2. 2012 
se ve Společenském centru Týnec uskutečnil 
Městský ples s pěkným programem, bohatou 
tombolou – k tanci hrála benešovská skupina 
Čejka band. 

– potvrdili jsme účast na letošním Setkání Týnců, 
pojedeme navštívit Hrochův Týnec. Komise pro 
zájmovou činnost a hasičské sbory navrhly zá-
stupce do různých sportovních klání – mariáš, 
kuželky, fotbal; naše město pojedou reprezen-
tovat hasiči z Krusičan, Pecerad a Týnce. Účast 
přislíbil i ochotnický spolek Studio 3 s pí Marií 
Veselou.

–  městská knihovna – pracujeme zde na úspor-
ných opatřeních – jedna z možností je zkrácení 
výpůjční doby pro občany z 29 na 20 hodin 
týdně. S vedoucí knihovny jednáme o dalších 
možných změnách. Otázkou jsou i malé místní 
knihovničky, jejich provoz, efektivnost atd. 

–  městské muzeum – v této době je uzavřené, 
připravuje se program výstav a akcí na letoš-
ní sezonu. Během února se začne instalovat 
ve spolupráci s Vlastivědným klubem sezonní 
výstava „Jak šily naše babičky“. Muzeum bude 
otevřeno od neděle 1. dubna. Přijali jsme doku-
ment vydaný Středočeským krajem „Plán péče 
o zvláště chráněné území – přírodní památku 
týnecká rotunda“, který vznikl ve spojitosti 
s výskytem kriticky ohroženého netopýra vel-
kého. Plán péče popisuje stav místa, postup 

Foto P. Vilímek Foto P. Vilímek

Foto P. Vilímek

Foto P. Vilímek

Foto P. Vilímek

Foto P. Vilímek
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při nutných opravách, péči o netopýry včet-
ně úklidu ve věži hradu s vyčíslením nákladů 
na určené období do roku 2020.

– na konci ledna proběhla ve Společenském centru 
Týnec vzpomínková akce k 70. výročí vzniku 
vojenského výcvikového prostoru Benešov/
Čechy. Součástí akce byla přednáška o osudech 
prostoru vojenského cvičiště jednotek SS za 2. 
světové války. Promítal se také film „Cvičiště 
Benešov – VSTUP ZAKÁZÁN“. K této příležitosti 
byla vydána kniha a instalována výstava velkých 
fotografií, kterou si mohou zájemci prohléd-
nout do 29. 2. 2012 ve vstupních prostorách 
městského úřadu Týnec nad Sázavou.

Sport a zájmová činnost
– byl vyhlášen „Program dotací města na rok 

2012“ pro zájmovou činnost spolků registro-
vaných na území města Týnce nad Sázavou 
s termínem přijetí žádostí do 29. 2. 2012. Pod-
mínky přidělení dotací zůstávají stejné jako 

v loňském roce. Komise pro zájmovou činnost 
na svém zasedání podmínky přidělení dotací 
schválila. K rozdělení je letos v rozpočtu při-
praveno 400 tis. Kč. 

–  80. výročí založení fotbalu v Týnci – FK Fer-
com připravuje u příležitosti oslav na neděli 
24. 6. 2012 přátelské fotbalové utkání s tý-
mem Amfora, celý den bude probíhat kulturní 
program v areálu hřiště. Jsme všichni srdečně 
zváni. Do tisku je připravena kniha o týneckém 
fotbalu.

Sociální oblast 
– v loňském roce proběhlo 3x vítání občánků, 

celkem jsme přivítali 51dětí. Podle zprávy 
z matriky se k 30. 11. 2011 narodilo 64 dětí, 
zemřelo 65 občanů a celkový počet trvale ži-
jících obyvatel ve městě je 5 586 osob. 

– dne 6. 2. 2012 bylo v našem konzultačním 
středisku UV3V zahájeno studium dalšího po-
kračovacího semestru v oboru Kouzelná ge-
ometrie. Studenti si tento obor vybrali sami. 
Ke studiu se přihlásili další dva senioři, takže 
v Týnci jich nyní studuje osm. Minulý semes-
tr – Astrologii všichni studenti ukončili řádně 
závěrečným testem a obdrželi zaslouženě první 
vysvědčení. Gratulujeme. 

– na podzim letošního roku se začal ve městě 
uskutečňovat ve spolupráci s psychoterapeutic-
kým centrem Gaudia Praha projekt Prevence 
kriminality financovaný z fondu Středočeského 
kraje s názvem – Od izolace ke spolupráci, 
zaměřený na práci s problémovými lidmi a mlá-
deží. Terapeuté se kromě práce s oběťmi trestné 
činnosti věnují také práci s pachateli přestupků 
a trestných činů. Obecným cílem projektu je 
předejít páchání závažné násilné a majetkové 
trestné činnosti jako je domácí násilí, šikana, 
ostatní projevy agrese, loupeže, krádeže. 

– od září se také staráme o dva místní bezdo-
movce. Jsou to občané romské skupiny, kte-
ří projevili snahu pracovat a slušně a podle 
pravidel žít v našem městě. Ubytovali jsme je 
v sociálním bytě v domě č. 13. Každý den se 
hlásí v 8 hodin ráno na radnici o práci a 4 ho-
diny denně pracují pod vedením pana Vrbaty 
na údržbě a úklidu města. Tím si odpracová-
vají nájemné. Sociální pracovnice dále řeší 
problém s přiznáním invalidního důchodu, 
splácením dluhů a registrací na úřadu práce. 
Dále s pomocí právníka usilujeme o vypsání 
osobního bankrotu, protože výše exekucí na oba 
je hrozivá. 

Škola a školní jídelna
– připravujeme vyhlášení výběrového řízení 

na obsazení postu ředitelky školní jídelny. Dnem 
1. 1.2012 nabyla účinnosti novela školského 
zákona (č. 472/2011 Sb.), která řeší mj. pro-
blematiku funkčního období ředitelů škol a pří-
spěvkových organizací zřizovaných obcemi.

Dotace města 
Byly podány tyto žádosti o dotaci:
– z fondu kultury – 80. výročí založení fotbalu 

v Týnci – žadatelem FK Fercom, p. Janda
– z fondu podpory sportu – Česko se hýbe – 150 

let vzniku organizovaného sportování v repub-
lice, 20 let činnosti TJ – žadatelem TJ Týnec, 
pí Junová 

– z fondu sportu a primární prevence – inves-
tiční dotace – modernizace a rekonstrukce 
„Sokoláku“ ve výši 980 tis. Kč (884 tis/100 
tis) – žadatelem Volejbalový klub Týnec (90 
%/10 %)

– z fondu sportu a primární prevence – investiční 
dotace – Veřejné hřiště ve školním areálu ve výši 
1,5 mil. Kč (1 mil/492 tis. Kč) – žadatelem 
PO ZŠ Týnec (70 %/30 %)

– z fondu kultury a obnovy památek – Obnova 
kulturních památek – Obnova střechy muzea 
a obnova brány areálu hradu Týnec nad Sá-
zavou ve výši 1,5 mil. Kč (1 315tis/232 tis.) – 
žadatelem Město Týnec (85 %/15 %)

– z fondu životního prostředí a zemědělství – 
realizace ČOV, intenzifikace kanalizací napo-
jených na ČOV – Dostavba dosazovací nádrže 
II na ČOV v Týnci nad Sázavou ve výši 6,1 mil. 
Kč (3.972 tis./2.140 tis.) – žadatelem Město 
Týnec (70 %/30 %)

– ČEZ Oranžové hřiště – hřiště na Farském kopci 
(1 mil.) – žadatelem Město Týnec (100%)

– z fondu Ministerstva pro místní rozvoj – Od-
straňování bariér na městských úřadech – bez-
bariérový přístup a výtah (1,5 mil.) – žadatel 
Město Týnec.

– připravujeme projektovou dokumentaci na za-
teplení MŠ včetně tepelného auditu pro při-
pravovanou výzvu dotace v roce 2012, dále 
jsme požádali o územní rozhodnutí ke stavbě 
dopravního terminálu v Týnci (možná výzva 
2012). Pracujeme na žádosti – ČEZ Oranžo-
vé schody – bezbariérový přístup do základní 
školy.

Milí spoluobčané, chtěla bych vás touto ces-
tou o něco požádat. V případě, že máte jakékoli 
nejasnosti, dotazy, otázky, obraťte se prosím 
přímo na nás. Zavolejte, napište nebo rovnou 
přijďte na návštěvu za mnou nebo panem sta-
rostou. Snažíme se pracovat podle pravidel 
a zákonných předpisů a mrzí nás, že jsou mezi 
námi tací, kteří raději rovnou zavolají „výš“ 
o informaci s úmyslem „upozornit na levárnu“, 
než aby si nechali konkrétní problém vysvětlit 
na své radnici. 
Přeji nám všem více lidského porozumění 

a krásnou zimu. Buďte na sebe opatrní.

Zdraví Adriana Bursová,  
místostarostka města

UZÁVĚRKA

Uzávěrka příspěvků  
do	příštího	čísla	 
Týneckých	listů	je	

v pátek 30. března 2012. 

Tento termín je závazný.
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Zprávy z odborů
Stavební odbor

Milí čtenáři, rádi bychom vás seznámili s názvoslovím stavebního zákona. 
Víme, že tento krok už měl přijít v některém předchozím čísle, ale bohužel 
se tak nestalo. Rádi bychom tuto chybu napravili, protože odborné názvy 
pro někoho nemusí být dostatečně srozumitelné. 

Ve stavebním zákoně se rozumí:
a) změnou v území – změna jeho využití nebo prostorového uspořádání 

včetně umisťování staveb a jejich změn,
b) stavebním pozemkem – pozemek, jeho část nebo soubor pozemků 

vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo 
regulačním plánem,

c)  zastavěným stavebním pozemkem – pozemek evidovaný v katastru 
nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla 
pod společným oplocením tvořící souvislý celek s obytnými a hospo-
dářskými budovami,

d) zastavěným územím – území vymezené územním plánem nebo postu-
pem podle tohoto zákona; nemá -li obec takto vymezené zastavěné území, 
je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 
a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“),

e) nezastavitelným pozemkem – pozemek, jenž nelze zastavět na území 
obce, která nemá vydaný územní plán, a to:

  –  pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání;
  –  v intravilánu zemědělský pozemek nebo soubor sousedících země-

dělských pozemků o výměře větší než 0,5 ha s tím, že do tohoto 
souboru zemědělských pozemků se nezahrnují zahrady o výměře 
menší než 0,1 ha a pozemky, které jsou součástí zastavěných sta-
vebních pozemků;

  –  v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků 
o výměře větší než 0,5 ha,

f)  nezastavěným územím – pozemky nezahrnuté do zastavěného území 
nebo do zastavitelné plochy,

g) plochou – část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, 
která je vymezena v politice územního rozvoje, zásadách územního 
rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích pod-
kladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití 
a její význam,

h) plochou nadmístního, popřípadě republikového významu – plocha, 
která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí 
nebo více městských částí na území hlavního města Prahy, popřípadě 
území více krajů,

i)  koridorem – plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické 
infrastruktury nebo opatření nestavební povahy,

j)  zastavitelnou plochou – plocha vymezená k zastavění v územním plánu 
nebo v zásadách územního rozvoje,

k) veřejnou infrastrukturou – pozemky, stavby, zařízení, a to
  –  dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, 

drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení;
  –  technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi pro-

vozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, 
vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační 
vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení 
veřejné komunikační sítě, produktovody;

  –  občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící 
například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 

  –  veřejné prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu
l)  veřejně prospěšnou stavbou – stavba pro veřejnou infrastrukturu ur-

čená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená 
ve vydané územně plánovací dokumentaci,

m) veřejně prospěšným opatřením – opatření nestavební povahy sloužící 
ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, 
kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně 
plánovací dokumentaci,

n) územně plánovací dokumentací
  – zásady územního rozvoje;
  – územní plán;
  – regulační plán.

Další důležité pojmy:
a) pořizovatel – příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro 

místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) nebo Ministerstvo obrany, který 
pořizuje územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci, 
vymezení zastavěného území nebo politiku územního rozvoje,

b) stavební podnikatel – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních 
předpisů2),

c)  stavebník – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení 
nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož 
i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo 
zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího 
stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též 
investor a objednatel stavby,

d) stavební dozor – odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí 
vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo 
architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s ma-
turitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb,

e) obecné požadavky na výstavbu – obecné požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy 
a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 
pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v ko-
čárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené pro-
váděcím právním předpisem (dále jen „bezbariérové užívání stavby“).

f)  stavba se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 
montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické prove-
dení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití 
a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem 
omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je 
stavba pro reklamu.

 Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle 
okolností i její část nebo změna dokončené stavby.

  Změnou dokončené stavby je
  –  nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
  –  přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně 

provozně propojena s dosavadní stavbou,
  –  stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové 

ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení 
pláště stavby.

  Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna v prová-
dění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené 
stavebním úřadem.

g) terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změ-
ny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové 
poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná -li se 
o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, 
například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků 
pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.

h) zařízením – se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní 
panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde 
o stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo 

Z Krusičan Foto P. Vilímek
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zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové 
ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.

i)  staveniště – se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržo-
vací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební 
pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vy-
mezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo 
část jiné stavby.

j)  údržba stavby – se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý 
stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce 
se prodloužila její uživatelnost.

V příštím čísle se zaměříme na druhy územního rozhodnutí, kde budou 
používány i některé výše uvedené názvosloví. 

Odbor majetku
Přehled větších oprav a investic, které se v posledním období podařilo zre-

alizovat a dokončit odboru investic, zastoupeným panem Jiřím Vrbatou:
– Malování společných prostor v budově zdravotního střediska.
 – V hasičské zbrojnici Pecerady byly provedeny další práce dle projektu 

– keramické dlažby, část topení.
 – Opravy komunikací – Pecerady pod bytovkou, rozšíření cesty v Chrástě 

nad Sázavou - sídlišti pod poštou, vyčištění odvodnění parkoviště u no-
vého hřbitova.

 – Demolice garáže (černá stavba) na Brodcích a domku u zahrádek v Hu-
sově ulici, který byl v havarijním stavu.

 – Drobnější práce, jako je úklid za obecním domkem Podělusy, autobu-
sové zastávky v Čakovicích včetně její opravy po vandalech, odstranění 
starých telefonních sloupů v ulici U Trati v Týnci a v Čakovicích, úprava 
a vykácení přerostlých tújí a zeleně u pomníku v Čakovicích i v Týnci 
nad Sázavou.

 – Zajišťovali jsme také několik oprav plakátovacích ploch a vitrín, které 
někdo neustále ničí, zejména v Benešovské ulici a na Brodcích.

 – Řešili jsme havarijní stav kanalizace v bytovém domě na Brodcích v čp. 25.
Průběžně zajišťujeme i úklid venkovních prostor od odpadků, papírů, 

nedopalků. Určitě bychom rádi vyzvali hlavně kuřáky, aby se pokusili ne-

dopalky cigaret donést alespoň k nejbližšímu koši. Koše se pravidelně 
vyvážejí, jejich počet se neustále zvyšuje, tak proč je nevyužít!

Po městě byly také rozmístěny nové odpadkové koše (Týnec nad Sáza-
vou, Chrást -sídliště) včetně držáků pytlíků pro „pejskaře“ a bylo osazeno 
také několik nových dopravních značek (Týnec -garáže, Podělusy, Čakovice, 
Brodce).

Rádi uvítáme i Vaše podněty na úklid a nedostatky v našem městě. 

Kouzelná geometrie
Studenti VU3V (Virtuální univerzita třetího věku) mají za sebou úspěšně 

zakončený pilotní semestr Astronomie. V nejbližší době jim bude slavnost-
ně předán pamětní list. Díky čtyřem přednáškám získali nové poznatky 
z astronomie, zabývali se historií a stavbou slunečních hodin a poznali 
i významné evropské astronomy. 

V únoru, konkrétně 6. 2. 2012, startuje nový semestr, ve kterém budeme 
studovat zase jiné téma, a to kouzelnou geometrii. Budeme velice rádi, 
když se k nám připojí další studenti, a to 6. 2. 2012 ve 14:00 hodin 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Týnce nad Sázavou, nebo 
se můžete hlásit na městském úřadě u Bc. Jitky Šebkové nebo v kan-
celáři místostarostky. 
Gratulujeme našim šesti odvážným a těšíme se nové studenty
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Ze svodky Městské policie v Týnci nad Sázavou

Ze školní jídelny
Chtěli bychom touto cestou poděkovat zřizova-

teli (Městu Týnec nad Sázavou), že za poslední tři 
roky zmodernizoval školní jídelnu. Rozpadávající 
se dřevěná okna, která nešla v poslední době ote-
vřít a hrozilo vypadnutí při mytí, byla vyměněna 
za okna plastová. Výměna oken v celé jídelně, 
kuchyni a suterénu stála zhruba 200.000,- Kč. 
Dále byla přestavěna na výdejnu kuchyně v ulici 
Benešovské. Veškeré stavební práce a nové vyba-
vení výdejny stálo okolo 1.000.000,- Kč. Určitě 
si každý povšimnul, že byl zřízen objednávkový 
systém, který stál přes 150.000,- Kč. Myslíme si, 

že je to přínos jak pro pracovníky školní jídelny, 
tak i pro stálé strávníky. Díky nákupu konvekto-
matu, který stál 380.000,- Kč, můžeme vařit dvě 
jídla. Tím se nám rozšířila nabídka výběru jídel. 
Strávník si tak může vybrat z jídel, které mu více 
chutnají. A bylo nakoupeno další drobné vybavení 
jídelny, které vytvoří kuchařkám lepší pracovní 
podmínky. Od ledna loňského roku byly v nové 
škole zavedeny tácy, o které se delší dobu usilova-
lo. V poslední době došlo k personálním změnám, 
protože některé z kuchařek odešly do důchodu. 

V tomto školním roce jsme se zaměřili na cho-
vání strávníků ve školní jídelně. Po spolupráci se 
školou jsme vypracovali pokyny pro žáky, jak se 

mají stravovat a chovat v jídelně. Třídní učitelé 
seznámili s pokyny své žáky a úspěch se dostavil 
nečekaně brzy. Samozřejmě, že se najde stráv-
ník, který pravidla nerespektuje. Dozor trpělivě 
a opakovaně upozorňuje na nevhodné chování. 
I při čekání ve frontě jsme zaznamenali určité 
změny. V jídelně jsme vyznačili prostory, kde mo-
hou strávníci čekat, aniž by zmokli, nebo v zimě 
mrzli venku.

Závěrem musíme říci, že dětem stále chutná 
české klasické jídlo a dostáváme odezvu v podo-
bě poděkování za dobře uvařené jídlo. To mluví 
za vše a je to dostačujícím poděkováním kuchař-
kám za dobře vykonanou práci. Děkujeme.

kolektiv školní jídelny

Dne 6. 1. 2012 byla hlídka městské policie tele-
fonicky upozorněna na podezření na vykradenou 
chatu v chatové osadě za Zbořeným Kostelcem. 
Po příjezdu hlídky na místo byly zjištěny poško-
zené dveře a okenice chaty. Ihned bylo jasné, že 
nějaký zlodějíček tuto chatu navštívil. Na místo 
byla přivolána PČR Týnec nad Sázavou, která si 
celou věc převzala k dalšímu šetření.

Dne 7. 1. 2012 hlídka kontrolovala vraky vo-
zidel na území města Týnce nad Sázavou nebo 
dlouhodobě parkující vozidla ve značně špatném 
technickém stavu. Zjištěna Škoda Felicia v centru 
města. Následně byl zjištěn majitel vozidla, které-
mu byl uložen termín k odstranění, jenž dodržel 
a vozidlo z parkoviště odstranil.

Dne 7. 1. 2012 byla hlídka městské policie 
požádána o spolupráci při zákroku proti čtyřem 
zlodějíčkům, kteří vnikli do areálu JAWY. Ve spo-
lupráci s PČR Týnec nad Sázavou a Benešov pro-
hlédnut celý objekt, ve kterém se ale již zloděje 
nepodařilo zadržet.

Dne 7. 1. 2012 v nočních hodinách strážníci 
a hlídka PČR Týnec zasahovali v ubytovně v Týnci 
nad Sázavou proti dvěma osobám ve značně pod-
napilém stavu, které v domě narušovali noční klid. 
Vše bylo na místě vyřešeno řádnou domluvou.

Dne 12. 1. 2012 se městská policie podílela 
při hledání pohřešované osoby v okolí Jablonné 
nad Vltavou. Po pročesávání okolní krajiny, byla 
osoba nalezena na Měříně. Vše dobře dopadlo 
a osoba byla převezena do benešovské nemocnice 
k ošetření.

Dne 13. 1. 2012 byli strážníci městské poli-
cie upozorněni na podvodníky s penězi, kteří 
okradli pracovnici prodejny v Chrástě nad Sá-
zavou a z místa ujeli. Kontaktována PČR Týnec 
a po těchto zlodějích bylo zahájeno pátrání.

Dne 14. 1. 2012 strážníci ve spolupráci s PČR 
Týnec řešili rušení nočního klidu na Brodcích, kde 
z důvodu požití většího množství alkoholu do-
cházelo k výměně názorů mezi sousedy. Na místě 
bylo vše vyřešeno domluvou.

Dne 21. 1. 2012 řádili vandalové u podniku 
JAWA, kde poškodili plakátovací plochu města 
Týnce. Zdemolovali plechovou stříšku vývěsky, 
která jim zřejmě bránila v cestě domů.

Dne 22. 1. 2012 strážníci odchytli volně pobíha-
jícího psa. Jednalo se o německého ovčáka, který 
byl umístěn v kotci u městského úřadu. Jelikož 
se majitel psa nepřihlásil, byl pracovníky útulku 
převezen do Maršovic.

Dne 24. 1. 2012 byl hlídce městské policie 
předán nalezený pes u zříceniny hradu Zbořený 
Kostelec. Jednalo se o malého knírače ve špatném 
zdravotním stavu. Ihned byl kontaktován útulek 
Maršovice, který si psa převzal.

Dne 27. 1. 2012 hlídka městské policie při své 
službě vylepila na vozidlo AVIA parkující vedle 
autobusového nádraží výzvu k odstranění vozidla 
(vraku). Uložen termín k odstranění, v případě že 
majitel tohoto vozidla tak neučiní, bude vozidlo 
odstraněno městem Týnec a následně po majiteli 
vymáhána částka za jeho odstranění. 

Klenovec Tomáš, ved. MP

Policie ČR informuje …
Řidič srazil chodkyni
Po převozu do nemocnice zemřela

Tragicky skončila dopravní nehoda, ke které 
došlo 4. ledna před devátou hodinnou ranní 
v Benešově. Pětasedmdesátiletý řidič osobního 
vozidla Škoda 120 projížděl ulicí Hodějovské-
ho. Za křižovatkou s ulicí Máchova, u podchodu 
pod železniční tratí, přehlédl dvaaosmdesátiletou 
chodkyni, která zde přecházela vozovku mimo vy-
značený přechod. Došlo ke střetu. Žena přepadla 
přes kapotu škodovky a narazila do čelního skla. 
Utrpěla vážná zranění, se kterými byla leteckou 
záchrannou službou transportována do pražské 
nemocnice, kde svým zraněním podlehla.

Policisté na místě dopravní nehody provedli 
u řidiče dechovou zkoušku s negativním výsled-
kem. Policejní komisař zahájil úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení 
z nedbalosti.

nprap. Diana Škvorová

Z chaty někdo odcizil elektrocentrálu
Dvaašedesátiletá žena oznámila 21. ledna po-

licistům, že jí bylo provedeno vloupání do rekre-
ační chaty, která je umístěna v Blažimské zátoce 
na Nové Živohošti. 

Týnečtí policisté ohledáním na místě činu zjisti-
li, že neznámý pachatel se do chaty dostal tak, že 
vypáčil okno, vnikl dovnitř a odcizil křovinořez, 
motorovou pilu a elektrocentrálu. Napáchal škodu 
za třicet pět tisíc korun.   

Policisté zahájili úkony trestního řízení. Ozna-
movatelku vyslechli a případ zadokumentovali. 
Po pachateli pátrají. Hrozí mu trest odnětí svobody 
od šesti měsíců do tří let.

Děti byly opilé
Kontrola na diskotéce

Na Štěpána, druhý svátek vánoční, navštívilo 
čtyřicet policistů  pořádkové, dopravní policie 
a kriminalisté diskotéku v sokolovně ve Vlašimi. 

Zjišťovali, zda není mladistvým a dětem prodá-
ván alkohol. 

Policisté v nočních hodinách zkontrolovali cel-
kem padesát šest osob. U dvanácti z nich zjistili, 
že jsou pod vlivem alkoholu. Byly mezi nimi tři 
šestnáctileté, dvě patnáctileté a jedna třináctile-
tá dívka. Elektronický přístroj jim při dechových 
zkouškách naměřil hodnoty 1,23: 0,37: 0,13: 
0,34: 0,47: 0,67 promile alkoholu v dechu. 

Alkohol v organismu zjistili policisté i u šesti 
chlapců ve věku sedmnáct, patnáct a čtrnáct let. 
Jim byly naměřeny hodnoty 0,73: 0,11: 0,53: 
0,08: 0,82: 0,21 promile alkoholu.

Policisté všechny případy zadokumentovali 
a postoupí je k vyřízení na Městský úřad do Vla-
šimi, kde je budou dál řešit pracovníci Odboru 
sociálně právní ochrany dětí. Provozovatel dis-
kotéky bude z důvodu prodávání alkoholických 
nápojů mládeži oznámen k projednání na Městský 
úřad do Vlašimi. Jednalo se o stejného pořadatele, 
který nedávno pořádal diskotéku v Louňovicích 
pod Blaníkem. I zde policisté provedli kontrolu 
a zjistili mladistvé pod vlivem alkoholu.
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Policisté zadrželi celostátně hledané 
osoby 

Další dvě dopravně bezpečnostní akce proběhly 
na Benešovsku. Policisté 14. a 16. prosince u ři-
dičů mimo běžné silniční kontroly také zjišťovali, 
zda nejezdí pod vlivem alkoholu nebo drog. 

Na několika desítkách stanovišť padesát pět 
policistů zkontrolovalo čtyři sta deset vozidel. 
Hlídky odhalily celkem padesát jedna přestupků. 
Za čtyřicet šest přestupků, které řidiči na místě 
zaplatili, policisté vybrali celkem jedenáct tisíc šest 

Valentinské zamyšlení
14. února jsme si připomínali sv. Valentina. 

Patrona všech snoubenců a zamilovaných. Výklady 
obchodů, různé dárečky, ozdobné pozdravy a čo-
koládová srdíčka nám už několik týdnů připomína-
la tento den. Chtěl bych doufat, že všechno, co se 
okolo toho dělá, není založené jenom na komerci, 
ale že nám skutečně jde o štěstí mladých lidí, kteří 
se do sebe zahleděli. Být zamilovaným je roman-
tické, okouzlující a zvlášť pro mladého člověka 
uchvacující. Zamilovanost je spontánní lidský cit, 
který se může samozřejmě objevit v kterémkoli 
věku, třeba v padesáti, ale už to jaksi není ono 
jako v mládí. Je to spleť citů, které způsobují, že 
svět se v té chvíli pro mladé zamilované zdá být 
mnohem krásnějším a světlejším. Asi převážná 

většina písní, ať lidových nebo moderních, mlu-
ví o tomto vzájemném lidském citu nazvaném 
„láska“. Zpívá se v nich o její kráse, ale i o jejích 
bolestech a úskalích. Zamilování je jako hupnutí 
do pohádky, kterou zamilovaní procházejí, aby 
se na jejím konci ocitli v realitě života. Pokud ta 
láska nebyla jen pohádková, ale pravá, vydrží dál, 
ve štěstí i neštěstí, ve zdraví i nemoci. Pokud byla 
ale falešná a slepá, vypaří se jako bublina. Časem 
se pozná, že milovaný člověk není andělem anebo 
pohádkovým rytířem, ale obyčejným člověkem, 
který má i své nedokonalosti, tak jako je má i ta 
druhá strana. Ale společným úsilím je třeba tyto 
nedostatky a slabosti odstraňovat a překonávat. 
Protože čas pohádky přejde a přijde skutečnost 

Čtení pomáhá
Čtení je úžasná zábava. Teď může být 
ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým 
pomůžete. 

„Čtení  pomáhá“ – už jste o tomto projektu 
slyšeli?
Kdo ano a zapojil se do něj, ví, že je to naprosto 
ojedinělá a báječná věc. 
Kdo o tom ještě neslyšel – čtěte dál!

Cílem je spojit potěšení ze čtení s radostí z po-
moci druhým.
• Projekt byl spuštěn 8. 4. 2011. Během nece-

lých deseti měsíců svého fungování se podařilo 
dětem, které se do projektu zapojily, uzavřít 
sto zcela konkrétních charitativních počinů.  
Jak na to? 

• Dětem je nabídnut seznam krásných knih 
ke čtení, rozdělených do tří kategorií podle 
věku. Po přečtení kterékoliv z nabídnutých knih 
se děti přihlásí na webových stránkách projektu 
(na internetové adrese www.ctenipomaha.cz) 
a poté, co odpoví na pár otázek vztahujících se 
ke knize, získají kredit 50 korun. Tuto odmě-
nu si však nemohou vyzvednout v hotovosti, 
ale mohou ji věnovat někomu, kdo potřebuje 
pomoc. 

• Můžete ji věnovat třeba na výcvik pejska, kte-
rý pomůže postiženému člověku, na speciální 
kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo 
na operace, které vrátí zrak africkým dětem. 
Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí každý rok 10 
milionů korun na dobročinné účely. A o tom, 
kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě jen a jen 
malí čtenáři.

A tak neváhejte a zapojte se!
Mámy a tátové, babičky a dědové, pomozte těm 

menším s registrací a výběrem knížky, vy starší si 
s počítačem zcela jistě poradíte sami a po přečtení 
pěkné knihy budete mít ještě navíc hezký pocit 
z dobrého počinu.

A ještě informace pro ty, kteří zatím naši knihov-
nu nenavštěvují a mohli by mít problém s výběrem 

set korun. Pět přestupků pak postoupili k vyřízení 
do správního řízení. 

Součástí silniční kontroly byla také dechová 
zkouška a u některých řidičů i orientační test 
na drogy. Dechové zkoušce se podrobilo sto šede-
sát tři řidičů. Čtyři z nich byli pod vlivem alkoholu. 
U devíti kontrolovaných řidičů na drogy nebyl ani 
jeden orientační test pozitivní. 

Dále policisté zjistili, že čtrnáct řidičů nemělo 
vozidlo v předepsaném technickém stavu, jeden 
nepředložil doklad pojištění odpovědnosti z pro-

vozu vozidla a dva se dopustili dopravního pře-
stupku při jízdě přes železniční přejezd. Policisté 
věnovali pozornost i osobám vyhlášeným v celo-
státním pátrání. Zadrželi celkem čtyři hledané 
osoby. Například v Poříčí nad Sázavou zadrželi tři-
cetiletého muže, který se vyhýbal nástupu do věz-
nice k výkonu trestu odnětí svobody, ve Vlašimi 
pak dopravní policisté zatkli řidiče, na kterého 
vydal benešovský soud příkaz k zatčení. 

por. Bc. Zuzana Stránská

v tom opravdovém světle. Přijdou otázky bydlení 
a práce, otázka umývání špinavého nádobí, otáz-
ka peněz a účtů atd. Tehdy se pozná, že láska, 
to nejsou jen romantické city, ale obětování se 
pro druhého, umenšování a zapomínání na sebe, 
aby mohlo růst společné štěstí těch dvou a jejich 
dětí. Američané mají pořekadlo, že když se muž 
ožení, tak ztratí 50% své nezávislosti. A Ches-
terton jim k tomu poznamenal: „Ti Američané 
jsou nějací optimisté.“ Musí ztratit či obětovat 
někdy mnohem víc, ale stejně i druhá strana. Ale 
pak přijde opravdová radost, radost, která začíná 
právě v okamžiku, kdy se vzdáme pokusu hledat 
štěstí a snažíme se ho darovat druhým.

Mgr. Bedřich Vymětalík
týnecký farář

knihy – na webových stránkách naší knihovny 
– (ve vyhledávači stačí zadat Městská knihovna 
Týnec nad Sázavou) je i odkaz na katalog knih. 
Tam si snadno zjistíte, jestli vámi požadovanou 
knihu máme a jestli je k dispozici. Pokud jste 
registrovanými čtenáři, můžete si ji i přes internet 
zamluvit, pokud jste ještě u nás nebyli, přijďte se 
podívat. Rádi vám poradíme.

I.N.

Městská knihovna Týnec nad Sázavou
Přijede	k	nám	písničkář,	básník,	překladatel								

Jiří Dědeček  
se svou kytarou

Pořad	složený	z	vlastních	songů,	proložený	autorským	čtením	nabízíme	
ve středu 29. 2. 2012 v 17.00 hodin 

v Městské knihovně v Týnci nad Sázavou

Možnost	zakoupení	knih	a	CD	 vstupné	dobrovolné
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Pozvánka na sezónu 2012 na hradě v Týnci nad Sázavou
Po úspěšných výstavách „Jak žili naše babičky 

a dědečkové“ a „Jak si hráli naše babičky a dě-
dečkové“ připravujeme na celou sezónu 2012 
výstavu „Jak šily naše babičky“.

V neděli 1. dubna zahájíme slavnostně sezónu 
vernisáží výstavy malířky Hany Kohlové.

V květnu představí své výtvarné dílo jihočeský 
malíř Luděk Stukbauer. V červnu bude vystavo-
vat v galerii muzea akademická malířka Renata 
Klogner Štolbová své obrazy plné zářivých barev, 
imaginace a fantazie. V prvním patře věže bude 
během měsíce května a června vystavovat týnecký 
fotograf Pavel Kadeřábek.

O prázdninách proběhne v galerii muzea re-
trospektivní výstava malíře Václava Stárka, který 
představí průřez svou bohatou tvorbou. Výstava 
se koná k životnímu jubileu umělce.

Sochař Luděk Vondra v červenci a srpnu opět 
představí své fascinující objekty, v kterých kom-
binuje jak dřevo, tak kov a další přírodní materi-
ály. Pro zvídavé návštěvníky bude určena výstava 
„Netopýři“, kterou si po celé prázdniny budou 
moci prohlédnout v naší gotické věži.

Z kulturních akcí se mohou diváci a návštěv-
níci hradu v neděli 8. dubna těšit na „Velikonoce 
na hradě v Týnci“. V sobotu 2. června proběhne 
již druhý ročník celorepublikové akce „Noc mu-
zeí“, ke které jsme se loni poprvé velice úspěšně 
připojili.

Celé léto se malí diváci mohou těšit na pohád-
ky, které hrajeme na letním pódiu v základech 
románského paláce a pro dospělé přichystáme 
opět několik koncertů. V sobotu 25. srpna „letní 

Jaro na hradě v Týnci
SEZÓNA 2012  výstava 

1. DUBNA  Hany Kohlové

8. DUBNA  - Velikonoce

  

Noc muzeí

scénu“ slavnostně zakončí Ochotnický divadel-
ní festival, který pro nás každoročně připravuje 
Divadelní spolek Netopýr.

Tradici neporušíme ani v roce 2012 a v sobotu 
4. srpna se uskuteční městské slavnosti „Týnecký 
střep“.

Hlavně dětem je určena „Netopýří noc“, která 
se každoročně koná na konci srpna a při které 
se děti seznámí s životem obyvatel naší gotické 
věže. Letos připadne na pátek 31. srpna.

V září bude v galerii muzea vystavovat výtvarník 
Ladislav Jirotka.

Sezónu zakončí již tradiční „Keltský večer“. 
V sobotu 29. září nám zahrají dudáci, tanečnice 
zatančí irské tance a diváci si poslechnou několik 
kapel.

Hrad bude možné navštívit také při adventních 
nedělích, na které pro návštěvníky připravuje-
me výstavy, koncerty, tržiště a hlavně příjemnou 
předvánoční atmosféru.

Pokud si uděláte i s rodinou čas a na hradě nás 
letos navštívíte, určitě nebudete litovat.

Více info na webových stránkách města www.
mestotynec.cz/muzeum. Najdete nás také na Fa-
cebooku: Hrad Týnec nad Sázavou, připojte se 
k nám.

Na shledanou se těší Magdalena Timplová,  
kastelánka hradu Týnec

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou  
pochválit všechny zpěváčky ze  
Studia 3 za skvěle zazpívané  

koledy na vánočním vystoupení   
VÍTÁME ADVENT ze dne 11.12.  

Také bych ráda poděkovala  
rodičům za jejich spolupráci. 

 Mgr.Tereza Kadlecová  
– lektorka pěveckého kroužku
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So 25. 2. ŠKOLNÍ PLES Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, hraje: kapela MUSIC Pavla Kolorose, předprodej 
trafika p. Bláhové, Jílovská ul., Pořadatel: 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

So 3. 3. TÝNECKÉ TANDEMY
Závody dvojic v gymnastice, tělocvična ZŠ Komenského ul., Týnec nad 
Sázavou
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou

Ne 25. 3. JOSEFSKÁ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, Zábavné odpoledne s dechovou hudbou, k tanci 
a poslechu hraje TÝNEČANKA, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 31. 3. ODEMYKÁNÍ SÁZAVY Zač. 10.30 hod.
Děda Sázava odemkne řeku kouzelným klíčem a vodáci se mohou vydat 
na první plavbu roku. 
Všem odvážným půjčuje centrum Bisport na tuto akci vybavení ZDARMA, 
ovšem VČASNÁ rezervace je NUTNÁ, tel. 317 701 460, 777 335 618, e-mail 
info@bisport.cz
Pořadatel: Bisport, spol. s r. o.

DUBEN

Pá 13. 4. PLESOVÉ  FINÁLE  TANEČNÍ  SEZÓNY 
2012

Zač. 20.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC, hraje: Horváth Band 
Pořadatel: PaedDr. Blanka Takáčová a Společenské centrum TÝNEC
Informace a předprodej: PaedDr. Blanka Takáčová, 775 615 503, Společenské 
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

So 14. 4. KRAJEM  JOSEFA  LADY  –  turistický 
pochod

Délka tras – 14, 24,35 a 50 km, start 7.30 – 10.00 hod. od sportovního centra Bis-
port, cíl tamtéž v 19.30 hod., Bližší informace: Milan Šípek, tel.: 317 701 765, 
sipkova@bri.cz, Pořadatel: Klub českých turistů Týnec nad Sázavou

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

So 21. 4. POSÁZAVSKÁ TRILOGIE
XIX. ročník závodu v běhu (15 km) – na vodě (16 km) – na kole (25 km), 
bližší informace a termín přihlášek na www.bisport.cz, tel. 317 701 460, 
777 335 618, e-mail info@bisport.cz 
Pořadatel: Bisport, spol. s r. o.

So 28. 4. KRAJSKÝ PŘEBOR V GYMNASTICE
Závody ve volných sestavách v gymnastice, tělocvična ZŠ Komenského ul., 
Týnec nad Sázavou
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou

So 28. 4.
Ne 29. 4.

ČARODĚJNICKÁ SÁZAVA

Splutí úseku řeky Týnec n. Sáz. – Pikovice, vodáci a vodačky v masce čaroděj-
nice budou zařazeni do slosování o ceny, výdej vybavení 9.00 – 12.00, bližší 
informace a rezervace vybavení na tel. 317 701 460, 777 335 618, e-mail 
info@bisport.cz nebo http://www.bisport.cz/cz/akce-na-sazave/carodejnic-
ka-sazava/61, Pořadatel: Bisport, spol. s r. o.

PŘIPRAVOVANÉ ZÁJEZDY 

Út 20. 3. DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE 
NÁHODA!

Zač. 19.00 hod

Zájezd do divadla Palace Theatre, konverzační komedie, Vstupné: 390,- Kč, 
příspěvek na dopravu 100,- Kč, příspěvek za osobu, která nejede autobusem 
50,- Kč, odjezd: 17.00 hod, Rezervace nejpozději do 17. 2., Pořadatel: Město 
Týnec nad Sázavou

Pá 20. 4. VRAŽDA ZA OPONOU Zač. 19.00 hod.
Zájezd do hudebního divadla Karlín, muzikálová komedie, vstupné: 590,- 
a 690,-, Příspěvek na dopravu 100,- Kč, příspěvek za osobu, která nejede 
autobusem 50,- Kč, odjezd: 17.00 hod, rezervace nejpozději do 10. 3. 2012, 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 21. 4. Výlet do západních Čech –
ZÁMEK KYNŽVART A MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ

Odj. 7.00 hod.

Návštěva zámku Kynžvart, za příznivého počasí naučná stezka Kladská s mi-
nerálními prameny, procházka po kolonádě v Mariánských lázních, návštěva 
parku Boheminium s maketami významných stavebních a technických památek 
ČR v měřítku 1:25, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

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

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
_____________________________________________________________________________________________________ 

po ádá zájezd do divadla PALACE THEATRE na p edstavení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupné: 390,- K  (3. – 5. .) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ZÁVAZNÉ REZERVACE DO 17. 2. 2012 
 

P edpokládaný odjezd z autobusového nádraží v 17.00 hodin. 
 

 

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 

P ísp vek na dopravu 100,-K  
Vstupenky jsou objednány na po et míst v autobuse, za osobu,  

která nejede autobusem, p ísp vek 50,- K .  

Dve e aneb Pane, vy jste náhoda!“ je 
úsm vná, konverza ní komedie o 
nad ji. O nad ji, pro kterou není 
podstatný v k a kterou nemohou zastavit 
ani zam ené dve e od bytu.  
 
Hrají:  
Eva Bou ková …Jitka Smutná  
Pavel Kurfirst… Jan Hartl  
Veronika Bou ková… Jana Stryková / 
Tereza Nekudová 

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
_____________________________________________________________________________________________________ 

po ádá zájezd do Hudebního divadla KARLÍN na p edstavení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Vstupné: 690,- a 590,- K  
 
 

ZÁVAZNÉ REZERVACE DO 10. 3. 2012 
 
 
 

P edpokládaný odjezd z autobusového nádraží v 17.00 hodin. 
 
 

 

 
 
 

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 

P ísp vek na dopravu 100,-K  
Vstupenky jsou objednány na po et míst v autobuse, za osobu,  

která nejede autobusem, p ísp vek 50,- K .  
 

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
 

po ádá výlet do ZÁPADNÍCH ECH  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Na programu bude DOPOLEDNE spole ná prohlídka ZÁMKU KYNŽVART, 
procházka po nau né stezce Kladská s minerálními prameny. 
ODPOLEDNE procházka po Mariánskoláze ské kolonád   

a návšt va krajinného parku BOHEMINIUM s maketami (m ítko 1:25) 
významných stavebních a technických památek eské republiky 

 
 

 
 
 
 

 
 

Cena výletu: 450,-K   
ástka bude vybírána p edem p i rezervaci zájezdu  

spole n  s místem v autobuse!  
Vstup do zámku dosp lí 110,-K ; senio i 90,-K ; d ti, 70,-K ; rodinné 290,-K  

Vstup do Boheminia dosp lí 90,-K ; senio i 72,-K ; d ti 45,-K ; rodinné 215,-K  
ástka bude vybírána až v autobuse 

 
Rezervace a úhrada ástky do 30. 3. 2012 
v Turistickém informa ním centru TÝNEC 

Klusá kova 2 – budova Spole enského centra Týnec, tel: 317 729 050, 775 290 032  
 

Další bližší informace na tel: 777 234 786  - N mcová Zuzana 
www.mestotynec.cz 

 

v sobotu 21. 4. 2012 
odjezd z autobusového nádraží v 7.00 hodin 

p edpokládaný návrat v 20.00 hodin 

Z mateřského centra Motýlek…
Mateřské centrum Motýlek má za sebou svůj „tucet“ a před sebou obávanou 

„třináctku“. Všichni doufáme, že ten třináctý rok nebude pro naše mateřské 
centrum znamenat žádnou katastrofu, ale naopak bude číslem šťastným.

V rámci pravidelného programu se budeme i nadále snažit poskytovat 
dětem plné vyžití, ať už formou „herniček“, ve kterých cvičíme, zpíváme, 
tvoříme anebo si jen tak hrajeme. Zároveň bude pokračovat i hudební 
kurz Yamahy, který se rozběhl již v minulém roce a o který je neustále 
velký zájem. Keramika pro děti bude mít krátkou přestávku, ale na podzim 
bychom kurz znovu rádi otevřeli, pokud bude zájem, i pro dospělé. Záro-
veň plánujeme letos znovu otevřít oblíbené Zpívánky, které si daly malou 
pauzu, a proto pokud máte někdo chuť se kroužku ujmout, budeme velmi 
rádi. Současně bychom rádi pokračovali v kurzu Jóga pro děti, aktuálně 
hledáme maminku, která by ji chtěla nadále vést.

Co se týče dalších akcí, které plánujeme nad rámec našich pravidelných 
aktivit, tak bychom rádi navázali na úspěšné projekty a akce z let minu-
lých. Proto se i letos můžete těšit na oblíbené Čarodějnice, Pohádkový 
les, Drakiádu či Svatomartinský průvod, který tento rok oslaví své kulaté 
desáté narozeniny. Máme připraveno i několik překvapení. Nicméně v tuto 
chvíli to zatím zůstane tajemstvím, ale nebojte se, o všem vás budeme včas 
informovat prostřednictvím našich internetových stránek a plakátů. 

A na co se můžete těšit v nejbližší době? Nový rok začneme přednáškou 
o zdravém jídle pro děti a zejména se budeme věnovat otázce, jak předchá-
zet dětské obezitě. Následovat bude workshop, který nám pomůže dobře 
pracovat s dětskou agresivitou a na který jsme vás zvali již v minulém čísle. 
Pokud se nám podaří zajistit dostatečný počet dobrovolníků a především 
dostatečné prostory, rádi zorganizujeme i oblíbený jarní bazárek. 

A protože veškeré fungování a bohatost programu našeho mateřského 
centra je plně závislé na ochotě a aktivitě maminek, velmi rády mezi sebe 
uvítáme ty, které přinesou nové nápady. Zveme proto všechny, kdo mají 
chuť se jakkoli aktivně zapojit do chodu našeho mateřského centra, ale 
samozřejmě i všechny ostatní. Jednoduše, přijďte se podívat!

Za MC Motýlek Lucie Višvardová, organizační koordinátorka
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Posázaví připravuje aktualizaci strategie rozvoje  
regionu, vyjádřit se k ní může každý

Místní akční skupina Posázaví o.p.s. připravuje 
aktualizaci strategie regionu. Měla by dát odpověď 
na to, kudy se bude ubírat rozvoj regionu Posázaví 
po roce 2013 a do jakých oblastí budou směřovat 
dotace ze státních i evropských fondů. Nepůjde 
přitom o dokument připravený „od stolu“, ale 
bude vycházet z přání obyvatel. Stačí, když od-
poví na otázku „Co byste ve svém bydlišti rádi 
zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudova-
li, opravili…?“. Lístek s písemnou odpovědí pak 
vhodí do některé z krabic, které jsou na veřejně 
přístupných místech, například obecních úřadech, 
v knihovnách, školách (anketní lístky v Týnci nad 
Sázavou jsou k dispozici v prostorách info centra). 
Svá přání nebo nápady mohou obyvatelé tímto 
způsobem vyjádřit do konce února 2012.

„Chceme, aby obyvatelé sami řekli, co chtějí 
v obci změnit, jestli opravit náves nebo pořádat 
víc akcí pro děti,“ říká odborný konzultant spo-
lečnosti Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný. Vítány 
jsou také hlasy spolků, neziskových organizací, 
sdružení i podnikatelů. 

Anketní lístky se během března a dubna 2012 
vyhodnotí na úrovni obcí, mikroregionů a místní 
akční skupiny. Výsledky budou podkladem pro in-
tegrované plány rozvoje na úrovni mikroregionů, 
které stanoví hlavní trendy a témata. Z nich pak 
bude vycházet Integrovaná strategie regionu, kte-
rá by měla být schválena v květnu 2013. Podrobné 
dílčí kroky a harmonogram aktualizace strategie 
rozvoje regionu jsou zveřejněny na leader.posa-
zavi.com v sekci Strategie rozvoje regionu, kde 
mohou zájemci také vložit svá přání nebo nápady 
elektronicky.

První strategie rozvoje regionu Posázaví 
vznikla z podnětu místní akční skupiny na roky 
2004–2007. Dokument pak byl aktualizován 
v rámci přípravy na nové programové období 
Evropské unie 2007–2013. Vizí strategie je zlep-
šení kvality života v regionu Posázaví. Zaměřuje 
se na zachování a zhodnocení přírodního a ar-
chitektonického dědictví regionu, na zvýšení 
přitažlivosti regionu, na zapojení jeho obyvatel 
do veřejného života, na podporu rozvoje infra-

struktury a na podporu akti-
vit dětí a mládeže. K jejímu 
naplnění výrazně pomáhá 
program Leader, který administruje MAS Posá-
zaví a díky němuž „přitekly“ do regionu desítky 
milionů korun. Pomohly mimo jiné postavit nová 
dětská hřiště, opravit kapličky a hasičské zbroj-
nice, vybudovat vesnická muzea, otevřít naučné 
stezky.

Podle ředitelky společnosti Posázaví o.p.s. Bo-
hunky Zemanové je důležité nejen znát přání 
obyvatel. „Musíme je také seznámit s výstupy, 
tedy s tím, jak s jejich přáními naložíme, zda je 
dokážeme splnit, nebo na ně peníze neseženeme,“ 
řekla Bohunka Zemanová. Informace se budou 
postupně zveřejňovat v obecních zpravodajích 
a na webových stránkách obcí, měst a místní akční 
skupiny Posázaví.

Jaroslava Tůmová
e-mail: tumova@posazavi.com 
tel. 602 216 637

Tříkrálová sbírka 2012 
V letošním roce proběhl už dvanáctý ročník 

Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Česká re-
publika. Farnost Týnec nad Sázavou se zúčastnila 
už pojedenácté. Lidé opět mohli potkat skupin-
ky nebo jednotlivce se zapečetěnými pokladnič-
kami s logem Charity v obcích spadajících pod 
duchovní správu týneckého faráře p. Mgr. Bedři-
cha Vymětalíka. Ten převzal nad sbírkou záštitu. 
Sbírka probíhala v Týnci nad Sázavou, Chrástu 
nad Sázavou, Zbořeném Kosteleci, Peceradech, 
Václavicích, Přibyšicích, Krhanicích, Netvořicích, 
Lešanech a Břežanech. 

Nesmírně si vážím všech dospělých, kteří jako 
vedoucí skupinek byli ochotni v nepříliš příznivém 
deštivém počasí vyrazit se svými nebo „půjčenými“ 

dětmi, aby mohli zaklepat na dveře 
a na vaše srdce s prosbou o příspě-
vek. Vedoucím skupinek i dětem pa-
tří za tuto obětavost veliký dík.

Poděkování patří také pracovníkům MÚ Týnec, 
kteří se zapojili do té „úřední“ části sbírky – to 
je zapečetění, kontrola, rozpečetění pokladniček 
a sčítání vybraných peněz.

V neposlední řadě patří, stejně jako každý rok, 
veliké poděkování všem, kteří dokázali věnovat 
část svých finančních prostředků na dobrou 
věc.

Oproti loňskému roku se vybralo méně peněz. 
Snad to bylo způsobeno okolností, že pro Týnec se 
mi podařilo sehnat „pouze“ jednu skupinku. Cel-

Vzpomínáme…

Pfied patnácti lety utichlo srdce  

pana Jaroslava ·tíchy. 

Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka 

a dûti s rodinami.

ková vybraná částka činila 52.805 Kč 
(minulý rok 64.768 Kč) a byla ulože-
na 12. ledna 2012 na účet Tříkrálové 
sbírky u České spořitelny.

Pokud se někdo koledníků nedo-
čkal a chtěl by ještě na sbírku přispět, 

může tak učinit prostřednictvím dárcovské zprá-
vy ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo 
vkladem na účet sbírky u České spořitelny. Číslo 
účtu: 66008822/0800, variabilní symbol: 777, 
konstantní symbol: 558.

Všem ještě jednou z celého srdce děkuji a těším 
se na setkání při sbírce v příštím roce.

Pavel Špunda
koordinátor sbírky pro Týnecko

Více informací o sbírce (vybrané prostředky, 
záměr sbírky, aj.) je možno získat na adrese 
www.trikralovasbirka.cz.
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Z dopisů čtenářů…
Rok 2011 – kulaté výročí

V roce 2011 to bylo 40 let od okamžiku, kdy 
se o mne postarali komunisté.

V srpnu 1971 mi byla doporučeně doručena 
výpověď od n. p. Jawa, podepsaná s. Vorlem J. 
Důvodem výpovědi bylo, že prý jsem „porušil so-
cialistický společenský řád“. Tehdy jsem si v rych-
losti promítl svůj život, uvědomil jsem si, že mám 
čistý trestní rejstřík, že jsem nikdy nebyl členem 
KSČ ani žádné jiné zločinecké organizace. Tím 
jsem se ujistil, že mám právo mít své soukromé 
názory – beztrestně. Bylo to zajímavé. V srpnu 
1968, po vstupu Sovětské armády na území naší 
republiky, měla KSČ v Jawě stejný názor jako 
já – je to okupace. V roce 1970 již komunisté 
nehovořili o okupaci, ale o bratrské pomoci. Já 
jsem svůj názor nezměnil – tak mne kádrovali 
a zjistili, že jsem tím „porušil socialistický spo-
lečenský řád“.

Své výročí jsem si uvědomil, když jsem se do-
zvěděl, že mne koncem roku 2011 při zasedání 
zastupitelstva „kádroval“ soudruh Kašpárek. Bývá 
zvykem mezi slušnými lidmi nehovořit o někom, 
kdo není přítomen. Ale skutečnost je jiná. Tím, 
že pan starosta doplnil Radu MěÚ o člena KSČM 
soudruha Kašpárka, zvýšil mu sebevědomí a on 
„zmoudřel“.

V Týnci n. S. 20.1.2012
O. Zadražil

• • •
Pane starosto…

Nevyjádřil jste se ke skutečnostem, které 
jsem uvedl ve svém článku „Co je psáno – to je 
dáno“ (v TL č. 5 – říjen 2011). Nereagoval jste 
ani na moji žádost – konkrétně určit nepřesnosti 
a manipulace, kterých jsem se dle Vašeho vyjá-
dření dopustil. Proto žádám Vaši omluvu v Tý-
neckých listech.

Vaše poznámka o dálnici D3 je zavádějící. K při-
pomínkám – i členů zastupitelstva Vy, i paní mís-
tostarostka přistupujete podivně, až arogantně, 
což je v rozporu s Vaším prohlášením (poslední 
odstavec Vašeho článku v TL č. 3, str. 5).

Sdělte – jak jste uvedl – otevřeně, obsah doho-
dy uzavřené s KSČM po volbách, před přijetím 
člena KSČM do Rady MěÚ. Zastupitelé nebyli 
informováni.

V Týnci n. S. 20.1.2012
O. Zadražil

Pane Zadražile,
nepřesnosti a manipulace byly popsány pod Vaším 
příspěvkem v červnových TL 2011. 

„Otevřeně“ sděluji, že žádné povolební dohody 
s KSČM, ani s jinou stranou uzavřeny nejsou a kaž-
dý zastupitel tedy hlasuje sám za sebe a není ničím 
a nikým vázán. 

Martin Kadrnožka
• • •

Jak to chodí u nás na radnici
–pokračování–

Kauza školní jídelna
Není to tak dávno, zhruba před dvěma třemi 

lety, kdy se na týnecké radnici svedl v zastupitel-
stvu tuhý boj o to, jakým způsobem bude fungovat 
školní jídelna. Vařilo se ve dvou kuchyních, jak 
ve „staré“, tak i v „nové“ škole. Provozní prostory 

kuchyně byly zastaralé včetně vybavení a nevy-
hovující současným hygienickým požadavkům, 
zejména ve „staré škole“. Této situace využila 
firma Eurest, která přišla s nabídkou, převzít pro-
voz školní kuchyně s jídelnou. Lobovala mocně 
zejména ve vedení města, nicméně tehdy zdravý 
rozum zvítězil nad lobbingem a bylo rozhodnuto, 
že město bude dále provozovat školní jídelnu 
s kuchyní samo, provede rozsáhlou rekonstrukci 
prostor i zařízení, sjednotí provoz kuchyně do jed-
né, a to v „nové škole“ a rozšíří počet vařených 
jídel. Finanční náklady v souvislosti s touto akcí 
odhaduji – a doufám, že se příliš neodchyluji 
od reality – asi na 2 mil. korun. Ale výsledek se 
zdařil. Všichni dávali najevo spokojenost,Týnec 
se zařadil mezi města, která řadí úroveň a kvalitu 
stravování dětí mezi své priority a neváhá do ní 
investovat finanční prostředky.

Copak se tedy změnilo, že paní místostarostka 
spolu s dalšími dvěma představiteli města přijme 
nabídku firmy Eurest, potažmo Scolarest na oběd 
a najednou zvažuje její nabídku k provozu školní 
jídelny? Copak bylo nabídnuto zmíněnou firmou 
při tomto obědě výhodného paní místostarostce? 
Pročpak je firma zvána k prohlídce prostor školní 
kuchyně? Na následném jednání zastupitelstva 
však spolu s panem starostou oba shodně popírají 
úmysl změnit provozovatele jídelny. Copak je to 
tedy za hru?

Kauza Kněžina
Sídliště Kněžina stojí a doufám, že jejím oby-

vatelům se bydlí dobře. Pokud je tomu tak, je 
to jediná náplast na skutečnost, že od začátku 
realizace je její stavba zdrojem neustále se táh-
noucích problémů, které zaměstnávají radnici 
v celém průběhu let doposud. Zákulisí této akce 
nebylo možno dohlédnout, zastupitelstvo bylo 
vždy jen vedením města ujištěno, že věci běží 
dobře, netřeba se bát, vše je pod plnou kontrolou. 
Výsledkem byla stavba plná závad a obě smluv-
ní strany, jak firma realizující stavbu, tak město 
Týnec, ve vleklém soudním sporu o vzájemných 
pohledávkách. Finanční úpadek firmy záležitost 
ještě více zkomplikoval. Město se nyní dostalo 
do složité situace – pokračovat dále v soudních 
sporech a riskovat prohru, která by však měla 
katastrofální finanční dopad, anebo přijmout do-
hodu o vyrovnání mezi městem a firmou a ukončit 
tuto záležitost jednou provždy? Obě varianty jsou 
ale těžkou ranou do rozpočtu města.

Někdo ale svým rozhodnutím tuto situaci způso-
bil. Měl by tedy za toto rozhodnutí nést osobní od-
povědnost. Veřejnost má právo vědět, kdo ji svým 
rozhodnutím poškodil, pokud se toto stalo.

Otázku osobní odpovědnosti zástupce města při 
výkonu jeho funkce považuji za zásadní a doufám, 
že navrhovaná i současná legislativa mi v tomto 
ohledu bude nápomocna.

S přáním hezkého dne
Alice Čečilová

Vážení spoluobčané, paní zastupitelko města,
nemohu nezareagovat na vaše pokračování – „Jak 
to chodí u nás na radnici, kauza školní jídelna“. 
Popsala jste výše celou situaci a vývoj za posledních 
5 let, je to Váš úhel pohledu na danou věc.

V této chvíli je v mé pracovní kompetenci sta-
rat se mimo jiné o školní jídelnu. Za poslední rok 
se nám opravdu podařila spousta krásných věcí 
– dovybavení kuchyně, tácy a misky na polévku, 
objednávkový systém, vyřešení fronty před jídelnou 
atd. Pracuji s ředitelkou jídelny intenzivně, vztahy 
jsou dobré, vždy vše vyřešíme. Hledám a zvažu-
ji optimální řešení pro fungující jídelnu, náměty 
a motivaci čerpám u soukromých provozovatelů 
(např. Scolarest), u školních jídelen jiných škol 
nebo v naší jídelně MŠ.

Paní doktorko Čečilová, kdybyste mě na posled-
ním zasedání zastupitelstva 30. 1. 2012 pečlivě 
poslouchala, dozvěděla byste se a musela pochopit, 
co všechno a proč v akci Scolarest podnikám. Místo 
toho jste bušila pěstí do stolu, před očima rudo 
a vymiňovala jste si na nás odpověď na svou otázku. 
Pro dokreslení celé situace (pro ty, co tyto řádky 
zajímají), uveřejňuji část zápisu ze zprávy o čin-
nosti místostarostky za uplynulé období, které bylo 
na zasedání předneseno:

Škola a školní jídelna
–	 Připravujeme	vyhlášení	výběrového	řízení	
na	obsazení	postu	ředitelky	školní	jídelny, 
s pí Beranovou jsme již před půl rokem hovořili 
o změně, paní Beranová je důchodkyně, dohodli 
jsme se a odchod se časuje na konec školního roku 
2011/2012. Dnem 1. 1. 2012 nabyla účinnos-
ti novela školského zákona (č. 472/2011 Sb.), 
která řeší mj. problematiku funkčního období 
ředitelů škol a příspěvkových organizací zřizo-
vaných obcemi.

– Dále bych vám chtěla oznámit, že jsem jednala se 
zástupkyní Scolarestu – bývalý Eurest. Vyslechla 
jsem si, jak firma funguje a co v této době na-
bízí. Dohodli jsme se, že zdarma firma zpracuje 
návrh řešení situace v jídelně a kuchyni ve 3D 
formátu, zpracuje finanční a personální nabídku 
na provozování a městu vše předloží. Dále jsme 
byli pozváni na oběd do jídelny v Sázavě, kterou 
od září loňského roku Scolarest provozuje. Byli 
jsme mile překvapeni z hezkého, veselého pro-
středí, poklidné atmosféry u oběda a hlavně nám 
chutnalo. Změny	v	řízení	jídelny	chystáme,	
jednání	se	zástupcem	Scolarestu	a	návštěvu	
v	jídelně	ZŠ	v	Sázavě	beru	jako	seznámení	se	
s	nabídkou,	abych	měla	představu	a	udělala	
jsem	si	vlastní	názor	na	danou	věc.

Za poslední rok v této funkci jsem se hodně rychle 
naučila jednu věc – vždy a pořádně zjistit o dané 
problematice všechny informace, možné problémy, 
komplikace a také výhody – pořádně věc prostudo-
vat, znát pro a proti, připravit argumentaci a ujas-
nit si vlastní názor na věc. Doporučovala bych to 
všem, i vám paní doktorko Čečilová. Nevím, jak 
moc máte dnes „kauzu Eurest ‑Scolarest“ prostudo-
vanou?! Co ale vím, že umíte pohotově otázkami 
s otazníky člověka pošpinit. Napadá mě, zda nejste 
takto jednat a žít zvyklá? – podle starého a pravdi-
vého přísloví – PODLE SEBE, SOUDÍM TEBE. 

Zdravý rozum a úsudek všem.
Zdraví Adriana Bursová 

Výstavba sídliště nebyla jednoduchá, ale povedlo 
se ji dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Celou 
akci průběžně projednávalo zastupitelstvo a všechny 
kroky byly schváleny v souladu se zákonem.
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Byť firma požadovala úhradu víceprací, díky dob-
ře postavené smlouvě o dílo a neústupnosti města, 
nebyly nikdy odsouhlaseny, ani vyplaceny. Stejně 
tak nebylo vyplaceno ani zádržné (cca 17 mil. Kč), 
které firma též požadovala. Tím, že se firma dostala 
do konkurzu, se situace významně zkomplikovala. 
Firma v konkurzu totiž nemusí platit v soudních 
sporech žádné soudní poplatky. A tak se může sou-
dit, odvolávat, soudit, odvolávat …

Po vyhodnocení rizik se mimosoudní dohoda 
ve výši 3,3 mil jeví opravdu jako řešení pro město 
nejvýhodnější. Zdůrazňuji, že nejde o navýšení ceny, 
ale o doplatek za část dokončené a řádně předané 
stavby. Jde o vyplacení části zádržného. Tyto peníze 
byly na stavbu původně vyhrazeny a posledních šest 
let si nikdo nemohl být jist, kdy je budeme muset 

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi za sebe i za další 

občany vždy za příjemné jednání, pochopení 
a řešení našich, třeba banálních, problémů 
v Husově ulici. To, co jiný představitel nevy-
řešil ani za půl roku 2011, starosta vše vyřešil 
dle možnosti – bleskurychle.

Díky patří rovněž paní Povolné a paní Poš-
murné – oddělení matriky, panu Kašpárkovi, 
vždy ochotně poradí a hlavně pomohou.

Škopková M.  
Týnec nad Sázavou

vydat. Stále tak zůstává k dispozici téměř 14 mil, 
za které se provádí opravy vad a nedodělků.

Rozhodně odmítám, že by někdo pochybil, a díky 
tomu by „veřejnost“ byla poškozena. Nikdy nešlo 
o rozhodnutí jednotlivce, ale vždy o rozhodnutí za-
stupitelstva či rady. Těžkosti vznikající při stavbě 
vedení města nikdy nezastíralo, zastupitelé a také 
družstevníci (budoucí obyvatelé sídliště) byli o vý-
voji průběžně informováni. 

Bohužel, realizaci prováděla nespolehlivá firma, 
s jejímiž chybami se budeme muset vypořádat.

Celá akce byla několikrát zkontrolována státními 
orgány – ministerstvem pro místní rozvoj, finančním 
úřadem a nebylo nalezeno žádné pochybení a všech-
ny doklady i postupy byly vždy v pořádku.

Mgr. Martin Kadrnožka

Jak bylo v roce 2011
Naše loňská výzva k připojení se kohokoliv 

v měření či zaznamenávání meteorologických 
jevů neměla bohužel odezvu. Přehled o teplo-
tě a srážkách v roce 2011 tedy zůstal na našich 
bedrech. Alespoň zapátrejte v paměti, jestli jste 
loňský rok měli podobné vnímání toho, na co 
se často stáčí hovor, když není nic důležitějšího 
na přetřes. A to je v našem městě častý jev.
Leden
Nový rok plynule navázal na mrazivý a zasně-

žený závěr předloňského roku. Brzy však mrazy 
polevily a od první dekády se teploty pohybovaly 
blízko nuly z obou stran. Původních 10 cm sněhu 
se postupně ztrácelo a v polovině ledna přišla 
obleva. Koncem měsíce však dorazila nová mra-
zivá vlna, vrcholící 29. s teplotou –13 °C. Padal 
nový sníh. Celkově ve srážkách převažoval sníh, 
jehož vodní ekvivalent byl mírně nadprůměrný 
se 45 mm. 
Únor
Sníh se sice držel po většinu měsíce, ale dost 

nesouvisle. Z mraků vypadávala směs kapek 
i vloček, a tak ze sněhu není žádná radost. Je 
mírně nadprůměrně teplo a jen poslední dekáda 
nás navrátila do zimy s vrcholem –17 °C dne 
24. ráno. Málo srážek s podprůměrným měsíč-
ním úhrnem 11,2 °C je kompenzováno poměrně 
vlhkým začátkem zimy, a proto si půda uchovala 
dobré vodní zásoby. Dobrá to předzvěst budoucí 
vegetační doby.

Zima (prosinec – únor) se vyznačovala razant-
ním nástupem a teplým koncem (až na tuto zimu 
rekordních –17 °C koncem února). To znamená, že 
svým začátkem potěšila (podle nálepek, kterými 
se častují navzájem) klimatické skeptiky, svým 
koncem klimatické alarmisty.
Březen
Zimu připomínala první dekáda, tlaková výše 

nad Baltem nám posílá arktický vzduch pod 
–10 °C. To však brzy končilo a je tak nějak „nor-
málně březnově“. Až na jedno, že málo pršelo, a to 
jenom ve třech dnech jdoucích po sobě v polovině 
měsíce. 27 mm je jako úhrn značně podprůměr-
ný, zásoby vody v půdě postupně mizely, hlavně 
v poslední dekádě, kdy nastal díky teplotám okolo 
15 °C velký výpar.
Duben
Typicky jarní měsíc teplotně, ale srážkově za-

padá do našeho měření v tomto století, tedy je 
relativně suchý s 25,3 mm vody. Naštěstí jsou 

srážky poměrně rovnoměrně rozloženy a újma 
na budoucí vegetaci se tak moc neprojevuje. Ně-
kolik dní bylo příjemně na 20 °C, naproti tomu, 
pro toto období typické přízemní mrazíky, jsme 
zaznamenali kolem 11. dne v měsíci. Trnky roz-
kvetly 19. den.
Květen
Celkově byl květen teplý, ale s mrazivým začát-

kem, což stačilo na zničení květů ořešáků a ty si 
tak udělaly přestávku v plodnosti. „Ledoví muži“ 
se však neprojevili. Druhá polovina měsíce byla již 
téměř letní s teplotami nad 25 °C. Sušší začátek se 
ve druhé polovině přece jen vyrovnal vydatnějším 
deštěm 14. se 14,3 mm a několika následnými 
bouřkami. 56,7 mm úhrnu srážek se tak umis-
ťuje v průměru, leč polovičním množstvím proti 
předloňsku. Rorýsi se z africké dovolené vrátili 
6. den v měsíci.
Červen
Teplotně proměnlivý měsíc se dvěma teplotními 

vrcholy 5. a 28. dne s 29 °C, v průměru teploty 
nevybočovaly z dlouhodobého normálu. Nebylo 
sice zvlášť slunečno, ale mraky nám stále nedodá-
valy potřebné srážky. Bylo sice 16 dní se srážkami, 
ale celkový úhrn s 59 mm, přesně odpovídající 
srážkám z předchozího roku, zůstal podprůměr-
ný. Náznak přívalového deště byl jeden, a to při 
bouřce 22. den, kdy napršelo 17,9 mm.
Červenec
Tento měsíc dohnal nedostatek spadlé vody 

z jara a se svými 161,5 mm se řadí na čelo měsíč-
ních červencových úhrnů v tomto století. Zajímavé 
také je, že se vyskytlo v bouřkách pět slejváků 
o vydatnosti 20 – 30 mm, což se projevilo na lo-
kálním vylití menších toků ze břehů. Tato deštivost 
byla přirozeně na úkor teplot, které především 
v první dekádě prázdnin byly dost nízké a přes 
třicítku se vlastně v měsíci ani nedostaly.
Srpen
Zaznamenáváme značné výkyvy teplot mezi 

32 °C (26.) a 8 °C poslední srpnový den. Celkový 
teplotní pocit z celého měsíce byl spíše podprů-
měrný, 14 dní je totiž se srážkami a tedy zata-
žených. Suma srážek sleduje trend z července 
a je mírně nadprůměrná se 75,8 mm, převládalo 
frontální západní proudění a bouřky z tepla jsme 
zaznamenali jenom tři.

Léto bylo celkově bez extrémních teplot, zazna-
menali jsme jenom jeden tropický den. Obzvláště 
červenec byl chladný a vlhký.

Září
Střídání teplot ze začátku měsíce bylo v polovi-

ně vystřídáno stabilním typem počasí, kterému se 
říká „babí léto“ s jasným a teplým dnem a chlad-
nějšími rány. Až na jeden větší liják s 23,7 mm 
jsou srážky malé, a tak navozují pocit celkového 
sucha. Suma spadlé vody je 44,6 mm a zvláštní 
náhodou je, že se jedná po červnu o druhý měsíc 
s přesně stejným úhrnem jako rok před tím. Že 
by nám tím někdo chtěl něco naznačit? 
Říjen
První teplá dekáda byla vystřídána razant-

nějším poklesem, kdy se „rtuť“ našeho lihového 
teploměru zastavila až na ranních –3 °C mezi 
16. a 18. dnem. Mnohé to vyděsilo a začali s obou-
váním zimních pneumatik. Až do konce měsíce 
přetrvávalo typické podzimní počasí s občasnými 
dešti, které nám celkově dodaly 43,3 mm, tedy 
dlouhodobější průměr.
Listopad
Teploty zaznamenáváme vyšší, než normálně 

od tohoto měsíce očekáváme, časté byly ranní 
mlhy, ale po poledni se většinou inverze rozplý-
vá a slunce příjemně hřeje. Extrémem jsou však 
listopadové srážky, tedy lépe řečeno „nesrážky“. 
Za celý měsíc jenom 1,6 mm vody jsou rekordem 
v našich měřeních. Naštěstí vegetace již odpočívá 
a nijak se tato skutečnost na ní neprojevuje. Nej-
chladnější ráno máme až v závěru měsíce s –6 °C 
přízemního mrazu.

Podzim se nese v duchu příjemných teplot je-
nom s mírnými výkyvy směrem k nule. Sucho.
Prosinec
Začátek měsíce je sice občas ráno mrazivý, ale 

později se dostavily dny s nadstandardními tep-
lotami, které drží až do závěru roku. Srážky byly 
až na výjimky dešťové – až na pár vloček před 
Silvestrem. Potvrzuje se trend teplých a sušších 
zim od začátku století.

Rok jako celek můžeme zhodnotit mírně tep-
lotně nadprůměrný, s úhrnem 588 mm však jako 
sušší, především ve srovnání s rokem předešlým, 
kdy u nás napršelo 750 mm. Tepleji než normál 
je ostatně v celém světě a stále se projevuje větší 
četnost extrémních meteorologických jevů, ale 
ty k nám zatím cestu nenašly. Dopisujeme tento 
přehled pod vlivem masivního výběžku sibiřské 
anticyklóny začátkem února a kdo ví, jestli si 
nepřipíšeme nějaký ten rekord. Mráz z východu 
nám nikdy nesvědčil.

Jiří Borovička a Luděk Šefrna
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Jaká zima je nejlepší?
Mnozí lidé na letošní zimu nadávají, mnohým se naopak líbí. Názory se 

různí, jako na všechno. Líbí se silničářům, protože ušetří na posypávání 
silnic a na shrnování sněhu. Líbí se lidem, kteří se musí pokaždé v zimě 
prohrabávat z obydlí. Ale nelíbí se zemědělcům, kterým v teplé zimě klíčí 
předčasně rostliny zasázené nebo zaseté na podzim. Normálně totiž mají 
vyklíčit až na jaře, aby nezmrzly. Rovněž zahrádkářům se letošní zima 
nelíbí, protože rostliny na zahradách potřebují alespoň část zimy, mráz 
a sníh, aby si odpočinuly. Protože letos už asi moc sněhu nenapadne, chci 
vám připomenout zimu 2009 – 2010 v Týnci.

Věra Holasová

Něco z činnosti turistů  
důchodců  a zdravotně  
postižených v r. 2011

Dne 19. ledna jsme se sešli v restauraci u Lapků v Přestavlkách a zhod-
notili naši činnost v uplynulém roce.

Jako každý rok nám opět patřily naše oblíbené čtvrtky. Uskutečnilo se 49 
vycházek a dva celodenní výlety (Průhonické parky a Č. Budějovice).

Na našich vycházkách jsme mimo jiné navštívili: hrad Borotín u Střezimíře, 
Č. Šternberk, Mníšek pod Brdy, vyhlídku Třeštibok, povltavskou stezku, 
Konopiště, Chvojen, pomník hajného Dlabala, vyhlídku nad Štěchovicemi, 
Záhořanské údolí a mnohá jiná místa.

Průměrně se nás na našich cestách schází 25 (ale také nás bylo 36). 
Některá vycházka je delší, některá kratší, průměrně ujdeme 8,5 km.

Přejeme si, aby nám sloužilo zdraví a mohli jsme v této tradici 
pokračovat.

J. H.
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Klub českých turistů Týnec nad Sázavou
Poslední společnou akcí KČT v roce 2011 byla tradiční předvánoční 

vycházka „Za jmelím na Neštětickou horu“. 
Ráno v sobotu 17. 12. 2011, ještě za tmy, se vydala 25členná skupina 

směr Chářovice. Jak se rozednívalo, ukázalo se, že počasí bude příznivé. 
Přehnaly se sice dvě sněhové přeháňky, ty ale pouze dokreslily zimní po-
hodu. Cestou se přidávali další (přišli i od Benešova, Neveklova, Netvořic), 
tak se počet účastníků více jak zdvojnásobil. Po vyhlídce z rozhledny jsme 
si opekli buřty, ochutnali vánoční cukroví a každý si odnesl snítku jmelí. 
Většina z nás zamířila do Tismi, kde v místní restauraci vyhrávala kapela 
a bylo možné se občerstvit.

Akce se vydařila ke spokojenosti všech a těšili jsme se na příští výšlap. 
A tím byla první, a také již tradiční, novoroční vycházka na Medník 
a do Třebsína. 

V novoroční ráno se sešla početná skupina zájemců o tuto vycházku 
na vlakovém nádraží. Část vystoupila v Kamenném Přívoze, ostatní dojeli 
až do Pikovic. Odtud vede cesta přímo na Medník. Na Medníku jsme 
přivítali nový rok u kamenné mohyly. Pokračovali jsme do Třebsína, kde 
jsme se setkali s ostatními pochodníky. 

Počasí letošní novoroční vycházky bylo blátivé, nikomu se nic nestalo, 
tak byla první vycházka dobrým startem do letošního, nejen turistického, 
roku.

členka KČT

Populární „mikulášské závody“ ve sportovní gymnastice
Týnec nad Sázavou, 10.12.2011

V již 39. ročníku závodů ve sportovní gymnasti-
ce pořádaných TJ Jawa Metaz Týnec nad Sázavou 
ASPV–SG pod názvem „Mikulášské závody“ se 
soutěžilo tradičně v prostných, kladině či lavičce 
a ve šplhu na tyči. 

Letos se ho zúčastnilo	celkem	71	závodníků	
z	9	oddílů, a to Sokol Benešov, DDM Benešov, 
Špindlerův Mlýn, Netvořice, Dobříš, Klatovy, Bo-
hemians Praha, ASPV Zdice, ZŠ Zdice a samozřej-
mě též ASPV -SG Týnec nad Sázavou.

Pro cvičení prostných si starší děvčata zvolila 
hudební doprovod, což je velmi zajímavé hlavně 
pro diváky. Na kladině děvčata předvedla řadu 
zajímavých cviků, ale byly vidět i pády. Naštěstí 
se nikomu nic nestalo, jen rozhodčí zaznamenali 
větší bodové srážky.

Pořadím ale velmi často zamíchá šplh. Tato 
disciplina má za úkol rozvíjet u závodnic sílu, 
rychlost a obratnost, ale některé bohužel právě 
šplh připravil o drahocenné body do závěrečného 
hodnocení. 

Letošního ročníku se již tradičně zúčastnili 
i hoši. Závodili ve třech disciplinách, a to v prost-
ných, na kruzích a šplhu. Celkem	to	bylo	18	
závodníků	z	5	oddílů, a to DDM Benešov, Špindle-
rův Mlýn, ZŠ Zdice, ASPV Zdice,TJ Týnec

A jaké pořadí obsadila děvčata z Týnce nad 
Sázavou?

Nejmladší žákyně I. – celkem 5 závodnic
2. místo Ptáčková Agáta  
3. místo Jašková Kristýna
4. místo Stejskalová Tereza
5. místo Kreminová Alice

Nejmladší žákyně II. – celkem 17 závodnic
4. místo Stibůrková Andrea
5. místo Bílková Zuzana  
10. místo Ungerová Barbora
12. místo Havránková Lucie
15. místo Novotná Eliška pokračování na následující straně

Mladší žákyně II. – celkem 10 závodnic
5. místo Rillichová Barbora
7. místo Bílková Tereza
9. místo Součková Hana
10. místo Čubrová Anna
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4. ročník dobříšského čtyřboje
V neděli dne 29. 1. 2012 se některá naše děvčata zúčastnila závodů 

ve sportovní gymnastice v Dobříši. Závodilo se v přeskoku, na hrazdě, 
na kladině a v prostných. Vyzkoušela si, jak jsou připravena na další závody 
a kde musí ještě přidat.

Mladší	žákyně	I.	–	celkem	24	závodnic
11. místo – Stibůrková Andrea
16. místo – Havránková Lucie

Mladší	žákyně	II.	–	celkem	17	závodnic 
1. místo – Stibůrková Barbora
12. místo – Valentová Jana
17. místo – Djurasovičová Sára

V	kategorii	starší	žákyně	III	–	celkem	7	závodnic
4. místo – Rillichová Barbora
7. místo – Součková Hana

Doufáme, že na příštích závodech ve čtyřboji bude umístění o trochu lepší.
J.Z.

dokončení z předchozí strany

Nejmladší žáci – celkem 7 závodníků
4. místo Smejkal Tobiáš  

Starší žákyně III. – celkem 6 závodnic
4. místo Vávrová Michaela
5. místo Vávrová Kateřina

Mladší žákyně I. – celkem10 závodnic
7. místo Djurasovičová Sára
8. místo Valentová Jana
10. místo Ptáčková Rozalie

Vyspělé mladší žákyně – celkem 1 závodnice
Stibůrková Barbora

Starší žákyně IV – celkem 2 závodnice
2. místo – Karešová Marie

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem spon-
zorům. Pekárna Červený věnovala ceny pro vítěze, 
na medaile a ostatní ceny pro vítěze přispěl též 
MěÚ v Týnci nad Sázavou. 

V budoucnu budeme nadále pořádat gymnastic-
ké závody, kde si mohou děti z našeho oddílu 
změřit své dovednosti s dětmi z jiných oddílů 
a tímto zároveň i propagovat město Týnec nad 
Sázavou. 

Ještě jednou všem děkujeme a doufáme, že 
nám zachovají přízeň. 

J.Z.
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V sobotu 17. prosince 2011 absolvovala naše 
starší děvčata druhé kolo Okresního přeboru (OP) 
žactva v Postupicích.

V úvodním utkání proti Slavoji Čerčany jsme se 
nedokázali ani v jednom setu pořádně prosadit 
v útoku a zaslouženě prohráli 0:2 na sety.

Ve druhém zápasu proti Divišovu jsme se pod-
statně zlepšili a dlouho hráli se soupeřem vyrov-
nanou partii. O vítězi rozhodovala třetí zkrácená 
hra, kde jsme na vytoužené vítězství přes veškerou 
snahu nedosáhli.

Chuť jsme si zpravili v následujícím duelu proti 
Sokolu Kácov. Bez větších komplikací jsme pro-
tivníka zdolali 2:0 na sety a připsali si důležité 
body do tabulky.

V posledním zápase nám nedaly Postupice 
pomýšlet na dobrý výsledek. Po velmi dobrém 
výkonu nás hladce přehrály a upevnily si první 
místo jak v postupickém turnaji, tak v celkovém 
pořadí. Na naše barvy zbyla nepopulární čtvrtá 
příčka, kterou jsme drželi i po dvou odehraných 
kolech.

Ke třetímu turnaji jsme mířili se staršími děvčaty 
v sobotu 14. ledna 2012 na turnaj do Divišova. 
Po úvodní hladké prohře 0:2 s pozdějšími vítězi 
turnaje Čerčany, jsme rozpačitě vstoupili i do zá-
pasu s Kácovem. Obrat nastal až ve druhém setu, 
který jsme dokázali vyhrát v samotné koncovce 

těsně 26:24, a vynutili si rozhodující tie -break. 
V něm jsme si připsali první výhru na turnaji.

Tu jsme poté potvrdili jasnou výhrou proti 
Divišovu, kde jsme domácím nedali šanci moc 
pomýšlet na jakýkoliv dobrý výsledek.

Poslední volejbalovou „bitvu“ jsme svedli pro-
ti dosavadnímu lídrovi OP Postupicím, s který-
mi jsme prohráli první set, ale zlepšenou hrou 
v následujícím klání jsme dokázali dovést utkání 
do vítězného konce. Výhrou 2:1 jsme si zajistili 

Sestava TÝNEC „A“
Barča Korbelová
Denča Vicanová

Sestava TÝNEC „B“
Kačka Dudová
Áňa Adámková

Sestava TÝNEC „C“
Natálka Kalinová
Terka Dejnožková

Sestava TÝNEC „D“
Claudi Kafková
Péťa Charvátová
Lucka Frauknechtová

Pomluvy na účet FK Fercom mají své pokračování!!!
V minulém vydání Týneckých listů jsem se 

okrajově zmínil o tzv. fandech týneckého fotbalu, 
kteří účelově šíří nepravdivé informace o cho-
du FK. Sešel se den se dnem a narodilo se další 
nařčení, které ale již hraničí se zákonem. Jistý 
anonym, pan Josef, napadl na webu MěÚ fotba-
lový klub z jistých „čachrů“. Chtěl bych tohoto 
pána ujistit, že z jeho nepodloženého obvinění 
vyvodíme patřičné kroky a budeme trvat na jeho 

vysvětlení (dnes totiž není problém zjistit identitu 
anonyma). Proto Vás, pane Josefe, vyzýváme, 
vystupte jako chlap, abychom nemuseli přejít 
pro Vás k nepříjemným krokům. Na celé pomluvě 
je pro náš klub ale nejzajímavější pouze to, že 
přišla právě v době, kdy město připravuje, tak 
jako každý rok, dotace oddílům a spolkům. Tím 
se mnohé vysvětluje a okruh pro rozkrytí ano-
nymního pomlouvače se zmenšil. V závěru bych 

chtěl vzkázat všem závistivcům a pomlouvačům 
týnecké kopané: Pokuste se svým přičiněním také 
získat nějaké peníze pro váš oddíl nebo spolek 
a nečekejte se založenýma rukama, až Vám je 
někdo přinese. Možná, že by se tímto mnoho 
nepříjemností vyřešilo.

Za FK Fercom
Gustav Votánek

vedoucí mládeže

Volejbalová zima
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druhé místo v divišovském turnaji a průběžné 
třetí místo v okresním přeboru žactva.

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

vá, Jana Marvanová, Kačka Součková, Marika 
Pálová

Celkové pořadí OP po 3. kole:
1. ZŠ Postupice 12 10 2 21:6 22 b
2. Slavoj Čerčany 12 9 3 19:6 21 b
3. VK Týnec n. Sáz. 12  5  7  11:17  17 b
4. Sokol Divišov 12 6 6 10:17 16 b
5. Sokol Kácov 12 2 10 5:20 14 b

Čtvrté kolo OP pořádáme v sobotu 31. března 
2012 od 9 hodin v tělocvičně II. ZŠ Týnec nad 
Sázavou. Všichni jste srdečně zváni. Budeme rádi, 
když přijdete povzbudit naše barvy a zafandit. 
Těšíme se na Vás.

V neděli 18. prosince 2011 jsme s našimi 
nejmenšími volejbalovými nadějemi jeli na druhé 
kolo krajského přeboru v červeném minivolejbale. 
Turnaj se opět konal v Kolíně, kam se přihlásilo 
23 družstev. Hrálo se systémem na jeden hraný 
set po 10 minutách. Ze šesti skupin postupova-
ly první tři do vyřazovacího play – off a týmy 
na čtvrtých a pátých místech hrály ve skupině 
o konečné 17–23. místo. Pro většinu našich děvčat 
to byl teprve druhý mistrovský turnaj, kterého 
se zúčastnily.

Ve skupině si vedlo naše áčko v úvodních třech 
zápasech nad očekávání dobře a po výhrách nad 
Benešovskou A, SKV Kolín C a Agro Kolín A si 
zajistilo postup do play -off. Nic na tom nezmě-
nily ani zbylé dva zápasy, které trochu vypustilo, 
jakoby se šetřilo na vyřazovací boje.

Zato béčko si ve své skupině pohrálo se všemi 
soupeři! Při své jízdě za jasným vítězstvím ve sku-
pině porazilo postupně Benešovskou C, Kladno 
A, Agro Kolín B, Kutnou Horu B i domácí SKV 
Kolín B a začalo se těšit na play -off.

Naše céčko mělo cestu mezi nejlepších šestnáct 
složitější. Hned v úvodním utkání podlehlo Kutné 
Hoře C, ale náladu si zpravilo hned v následují-
cím klání proti Agro Kolín D. Poté zvládlo i duel 
s Benešovskou B, jenže ve čtvrtém klání si postup 
zkomplikovalo prohrou s vítězi úvodního turnaje 
SKV Kolín A. O postupové místo tudíž úspěšně 
bojovalo v posledním zápase proti Kladnu B. 

Déčko zahájilo obhajobu čtvrtého místa z úvod-
ního turnaje smolnou prohrou s týmem Benešov-
ská D. Poté však deklasovalo Agro Kolín C a opět 
oživilo naděje na postup. Ten se začal rýsovat 
po výhře nad SKV Kolín D a potvrzen byl po za-
slouženém vítězství nad Kutnou Horou D.

Ve vyřazovacích bojích zdolalo naše áčko 
Kladno B, béčko nedalo šanci pomýšlet na lepší 
umístění Kutné Hoře D a déčko porazilo domácí 
SKV Kolín B. Z osmifinále se nepodařilo dostat 
jen našemu céčku, které ztroskotalo na týmu 
Benešovská D.

Čtvrtfinále bylo konečné pro naše áčko, jenž 
nestačilo na pozdější vítěze Kutnou Horu A i přes-

to, že s ním osm minut hrálo více než vyrovnanou 
partii. Dál se nedostalo ani béčko, které v nej-
vyrovnanějším a nejdramatičtějším čtvrtfinále 
podlehlo obhájci celkového vítězství, chlapcům 
z SKV Kolín A. Přesto Týnec se ve čtvrtfinále jed-
nou radoval, a to zásluhou déčka, které nedalo 
šanci Agro Kolín B.

V boji o medaile chtělo déčko „pomstít“ v sou-
boji s Kutnou Horou A naše áčko. Ovšem svedlo 
marný boj s pozdějším vítězem turnaje a opět 
muselo spřádat plány, jak uspět ve své druhé šanci 
na bronzovou medaili. 

V boji o třetí místo narazilo trochu překvapi-
vě na chlapce z SKV Kolín A. Ti našemu déčku 
nedali moc šancí pomýšlet na úspěch a vyhráli 
12:23. Přesto obhájené čtvrté místo bylo opět 
nad očekávání.

Celkové pořadí:
1. TJ Sparta Kutná Hora „A“
2. Vavřinec Kladno „C“
3. SK Volejbal Kolín „A“
4. VK	Týnec	nad	Sázavou	„D“
5. – 8. VK	Týnec	nad	Sázavou	„A“	
5. – 8. VK	Týnec	nad	Sázavou	„B“
9. – 16. VK	Týnec	nad	Sázavou	„C“

V neděli 29. ledna 2012 si v Nymburku zpes-
tříme přípravu oblastním kolem Festivalu v ba-
revném volejbale, kde naše barvy budou v modré 
kategorii (trojkový minivolejbal) hájit dvě druž-
stva a v červené kategorii (dvojkový minivolejbal) 
budeme mít jednoho zástupce. 

Další kolo Krajského přeboru poté proběhne 
v neděli 1. dubna 2012, kdy pojedeme měřit síly 
s ostatními soupeřkami do Benátek nad Jizerou 
nebo Příbrami. Přesné místo konání turnaje, vý-
sledky a další informace z volejbalového klubu 
naleznete na našich stránkách www.vktynec.
tym.cz

Za VK Týnec nad Sázavou 
Jaromír Kuchta

Týnec „A“ na příjmu

Příjem céčka Společné foto
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Přehled šachových událostí TJ Jawa Brodce roku 2011
Uplynulý rok 2011 byl pro naše šachisty v mno-

hém výjimečný a nezapomenutelný. Nyní je ideální 
čas se ohlédnout zpět a nejvýznamnější momenty 
uplynulého roku si trochu připomenout:

Leden
V 6. kole Krajského přeboru zaznamenalo čest-

ný úspěch družstvo „A“, když porazilo Kostelec 
nad Černými Lesy 5:3. Družstvo „B“ přivezlo tři 
body ze silného Struhařova a doma dokázalo udr-
žet remízu s pozdějšími celkovými vítězi z Nym-
burka. Karel Jukl a Petr Hroník reprezentují oddíl 
na silném mezinárodním turnaji v rapid šachu 
10. ročníku Open Praha, který se hrál za účasti 
čtyř velmistrů. Petr Hroník zaznamenal slušný 
výkon 2048 a poprvé v životě „potrápil“ velmistra 
(prohrál s GM Alexejem Kislinským).

Únor
Družstvo „B“ přivezlo plný počet bodů z Příbra-

mi. Na turnaji do Pravonína vyrazilo pět hráčů 
z našeho oddílu, kteří si zahráli turnaj jednotlivců 
(mimo to se hrál i turnaj rodinných dvojic). Nej-
lépe z našich se turnaj vydařil Petru Hroníkovi, 
který se 4,5 body obsadil slušné 7. místo. Čtyř 
bodů dosáhli Karel Jukl i Jiří Feierfeil a 50 % se 
podařilo získat Martinu Vnoučkovi. Náš nejmladší 
účastník Jirka Třebický získal body pouze tři, když 
v posledním kole podlehl v „oddílovém derby“ 
právě Petrovi.

Březen
Početná výprava šesti hráčů si zajela zablicat 

do nedalekých Postupic na tradiční již 25. ročník 
bleskového turnaje Memoriál P. Kunce. Nejlepšího 
umístění z našich získal 19. místem Petr Hroník, 
kterého následovali 22. Jiří Feierfeil, 26. Oldřich 
Sládek, 35. Josef Smolka, 45. Ondra Staněk 
a 46. Martin Vnouček. O síle turnaje nejlépe vy-
povídá fakt, že česká reprezentantka na šachovém 
mistrovství světa mládeže v Brazílii Nela Pýchová 
skončila až na konečném 48. místě z 52 účastníků. 
Karel Jukl a Petr Hroník si v březnu také dělali 
zálusk na zisk putovního poháru starosty města 
Písku, který se uděluje vítězi píseckého turnaje 
v rapid šachu. Ovšem zisk 4,5 a 4 bodů stačilo 
pouze na umístění ve středu tabulky. Družstvo 
„B“ rozdrtilo doma hráče z Klubu šachistů Říčany 
1925 „D“ vysoko 6:2.

Duben
Skončily soutěže družstev a vzhledem k sestu-

pu našeho „áčka“ ze silného Krajského přeboru, 
se muselo naše „béčko“ dobrovolně vzdát Krajské 
soutěže, ačkoliv v ní dosáhlo pěkného 4. místa. 
Již 22. ročníku rapid turnaje v Sedlčanech se 
zúčastnilo hned 8 našich hráčů. Nejlépe se z na-
šich na 25. místě umístil předseda oddílu Oldřich 
Sládek (za zmínku stojí cenný skalp šachového 
matadora Vlastimila Boučka), kterého následovali 
28. Josef Smolka, 31. Karel Jukl, 32. Petr Hroník, 
39. Milan Holub, 53. Radek Bumbálek, 61, Jiří 
Feierfeil a 63. Martin Vnouček. Pro Jiřího Feier-
feila to byla již jeho jubilejní 20. účast na tomto 
turnaji, což představuje ztrátu pouhé jedné účasti 
na rekordmana v počtu účastí pana Františka 
Doubravu. Kromě Sedlčan zajeli v dubnu někteří 
naši borci také na rapid turnaj do Vraného nad 

Vltavou. Tento turnaj se mimořádně dobře po-
vedl Petru Hroníkovi, který se 4,5 body skončil 
ze 71 hráčů jedenáctý a připsal si mj. cenné skal-
py Jiřího Gregora (2264) a Bohumila Šimečka 
(2141). Petrův výkon v turnaji dosáhl hodnoty 
2180. Milan Holub skončil 36. se ziskem 3,5 bodů 
a stejným bodovým ziskem se může chlubit i Karel 
Jukl, který si na tomto turnaji vychutnal slavného 
Vlastimila Boučka. Tři body získal Jiří Feierfeil, 
který například remizoval s říčanským talentem 
Tomášem Skalickým.

Květen
Pěkné květnové počasí vylákalo naše hráče 

Karla Jukla a Petra Hroníka na 7. ročník turnaje 
v rapid šachu Caissa Open. Karlovi se turnaj sice 
příliš nevydařil, se 2 body nemohl být spokojen, 
a dokonce mu tentokrát „mistr“ Bouček vyklouzl 
z jeho oblíbeného kulaťáku. Avšak Karel si do-
konale spravil náladu na dalším kosteleckém 
borci a hráči s přezdívkou „kostelecký Topalov“ 
jasně ukázal, co to znamená „brodecký nářez“. 
Petr nejprve v 1. kole nešťastně prohrál s jedním 
z nejmladších účastníků, ale pak již pouze a jenom 
skóroval a v posledním kole si dokonce poradil 
i s trenérem svého přemožitele z prvního kola 
(KM Pavlem Chrzem), což ho s pěti body katapul-
tovalo na krásné 12. místo ze 76 účastníků. 

Červen
Konečně nastal červen – šachová dovolená :-). 

Do slunného chorvatského letoviska Pula jsme 
na 25. ročník mezinárodního šachového turnaje 
za oddíl TJ Jawa BRODCE vyrazili ve složení Ka-
rel Jukl, Otto Frischmann a Petr Hroník. A nebyli 
jsme tam sami! Milý doprovod nám dělali také 
hrající kamarád Mirek Šilhavý, Karlova sestra 
Marta s kamarádkou Gábinou, Petrova přítelkyně 
Kristýna, Ottova přítelkyně Kristýna s maminkou 
a vůbec největší Ottova fanynka – teprve devíti-
měsíční dcera Míša. Na startovní listině se objevilo 
celkem 360 hráčů, mezi kterými byla celá řada 

velmistrů (14) i mezinárodních mistrů (24), a tak 
naši borci byli nasazeni až ve třetí a čtvrté stovce 
startujících hráčů. Největšího úspěchu dosáhl Ka-
rel, kterému se turnaj a zejména pak jeho závěr 
mimořádně vydařil. Karel své soupeře zpočátku 
trochu šetřil a v lepších pozicích pouze remizoval 
s WFM Radmilou Svaljekovou (2006) a Norem 
Torillem Skyttem (1992), ale v závěru turnaje již 
své mnohem silnější soupeře Itala Francesca (1956) 
a  Makedonce Zvonimira (1955) nemilosrdně do-
nutil položit krále. Karel se tedy se ziskem 4,5 bodů 
umístil na 199. příčce (poskočil o 89 míst!), dosáhl 
výkonu 1912 a polepšil si o několik desítek ELO 
bodů. Gratulujeme ke skvělé reprezentaci! I Otto 
předváděl krásné útočné šachy, a proto bodový 
zisk 3 bodů neodpovídá jím předváděné hře. Ottu 
může mrzet zejména pokažené první kolo s velmi 
silným rakouským hráčem Friedrichem (2085), 
kterého přehrával jak pozičně tak i časově, ale 
bohužel jedním špatným rozhodnutím se výsledek 
partie zcela otočil a Otta si tak na první bodový 
zápis musel ještě počkat. Do posledního kola dostal 
Otta přijatelného soupeře, a tak jistě přemýšlel nad 
ziskem čtvrtého bodu, avšak udělal hrubku v za-
hájení, po které se veškeré jeho naděje rozplynuly. 
I tak vyšlo Ottovi první mezinárodní FIDE ELO 
(1790) a oproti nasazení si polepšil o 25 míst. Petr 
si v konečném pořadí polepšil o 26 míst, zahrál si 
opět s velmistrem (GM Nikolai Shalnev), porazil 
kamaráda Karla, získal 4,5 bodů a užil si báječnou 
dovolenou. 

Červenec
V červenci se v Pardubicích každoročně pořá-

dá největší mezinárodní šachový festival CZECH 
OPEN. Tento „šachový svátek“ si nenechal ujít Petr 
Hroník, který se zúčastnil Evropského šampionátu 
hráčů s ELO FIDE < 2000. Jednalo se o dvoudenní 
turnaj v rapid šachu na 9 kol. Petr v turnaji ani 
jednou neprohrál a celkovým ziskem 6,5 bodů 
skončil na hezkém 8. místě mezi 82 účastníky. 
V Pardubicích se představil také Petr Procházka, 
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který si v barvách Spartaku Vlašim zahrál turnaj 
čtyřčlenných družstev.

Srpen
24. ročníku Jiráskova Memoriálu se v Rakov-

níku zúčastnil Petr Procházka, který se se zis-
kem 4 bodů umístil na 23. místě. V restauraci 
U Husáků v Chářovicích uspořádal náš oddíl 22. 
ročník tradičního bleskového turnaje, na který se 
kromě domácích sjeli také šachisté z blízkého okolí 
(Neveklov, Benešov, Čerčany). Vítězem turnaje 
se stal domácí Jaromír Svoboda před Honzou 
Řehořem a Milanem Holubem. 9. ročníku turnaje 
O pohár města Říčany se zúčastnilo hned šest na-
šich hráčů, z nichž Milan Holub, Petr Procházka, 
Petr Hroník a Jiří Feierfeil hráli turnaj A a Jirka 
Třebický s Martinem Vnoučkem hráli turnaj B. 
Mimořádného úspěchu dosáhl Jirka Třebický, 
který ovládl turnaj B. Jirka nedal svým soupe-
řům žádnou šanci a ziskem 7,5 bodů v turnaji 
jasně zvítězil. Gratulujeme ke skvělému výkonu! 
Martin Vnouček obsadil ve stejném turnaji bodů 
5, což mu zajistilo konečné 23. místo. V turnaji 
A zahrál velmi pěkně Milan Holub, který ziskem 
5 bodů obsadil 29. místo. Ostatní naši hráči se 
umístili následovně: 55. Jiří Feierfeil, 60. Petr 
Procházka a 78. Petr Hroník. Pikantní byl zejména 
„oddílový“ zápas mezi Jirkou Feierfeilem a Petrem 
Hroníkem, který po napínavém průběhu skončil 
nakonec remízou. 

Září
28. ročníku týneckého speciálu „triatlonu TBC“ 

se zúčastnil rekordní počet čtyř našich šachistů. 
Triatlon TBC se skládá z těchto disciplín: 1) běh 
na 8 anglických mil, 2) ping -pong a 3) bleskový 
šach. V bleskovém šachu potvrdil roli jasného fa-
vorita nováček triatlonu Jiří Feierfeil, který ztratil 
pouze jediný bod v oddílovém derby s Karlem Juk-
lem, ale přesto se umístil až na celkovém 7. místě. 
Karel útočil na medailové umístění, ale vzhledem 
k průměrnému výsledku běžecké disciplíny skončil 
nakonec na nepopulárním „bramborovém“ místě. 
Martin Vnouček opět ukázal svoji rostoucí šacho-
vou sílu, když se v bleskovém šachu umístil na 2. 
místě, ovšem kvůli příšernému běhu (resp. chů-
zi) nemohl pomýšlet na dobré celkové umístění. 
Posledního zástupce našeho oddílu Jardu Fluxu 
potěšil zvláštní titul pro jubilejního 100. účastní-
ka. Karel Jukl a Petr Hroník vyrazili na 54. ročník 
bleskového turnaje Memoriál Jaroslava Zadiny 
do Peček. Naši hráči obsadili v turnaji 10. (Petr) 
a 20. (Karel) místo. Hned následující den vyra-

zili Petr s Karlem i na vlašimský oddílový přebor 
v rapid šachu, kde si v příjemné atmosféře zahráli 
se známými šachisty z regionu, přičemž umístění 
našich hráčů zhruba odpovídalo jejich nasazení. 
9. kola turnaje Face to Face se v Hlinsku zúčastnil 
Martin Vnouček alias „magnuscarlsen“. Martin se 
ve skupince amatérů rozhodně neztratil a v tur-
naji se umístil přesně uprostřed výsledkové listiny 
na 13. místě z 25 účastníků. Nebyla to však žádná 
„blamáž“ – podle publikovaných fotek si Martin 
turnajové prostředí řádně užíval, a dokonce došlo 
i na Martinův oblíbený nohejbal. 

Říjen
Družstvo „A“ i družstvo „B“ zahájily sezónu 

shodně remízovým výsledkem – nejprve si osla-
bené „béčko“ přivezlo bod ze zápasu se zvolskými 
medvědy, a poté i „áčko“ bodovalo se silnou Ly-
sou. Karel Jukl a Petr Hroník se vydali šachovým 
vlakem napříč evropskými městy získávat další 
šachová vítězství. Na této dlouhé cestě, která 
vedla přes Vídeň, Budapešť, Bratislavu a Krakov 
zpět do Prahy, jim průvodkyní i fanynkou v jedné 
osobě byla Petrova přítelkyně Kristýna. Cestu jim 
jistě zpestřila i účast legendárního velmistra GM 
Vlastimila Horta. V patnáctikolovém rapid tur-
naji získal Petr osm bodů, čímž si splnil svůj cíl, 
ovšem mrzet ho může několik dobře rozehraných 
partií, které pokazil (například s Vláďou Horá-
kem). Karlovi do splnění vytyčeného cíle sedmi 
bodů chyběla jediná půlka – určitě to byla ta, 
kterou ztratil, když s Petrem v remízové pozici 
prohrál na čas.

Listopad
Naše mládež v doprovodu Karla Jukla vyráží 

do Jílového a Říčan na další dvě kola Regionální 
žákovské ligy. Z početné výpravy naší mládeže se 
nejvíce dařilo Martinu Vašákovi, který obsadil 11. 
místo v Jílovém a v Říčanech byl dokonce devátý. 
Petr Hroník s Martinem Vnoučkem si zahráli 13 
kolový bleskový turnaj ve Vraném nad Vltavou. 
Oba naši hráči dosáhli šesti bodů, což pro Marti-
na znamenalo vítězství v kategorii „nejlepší hráč 
s ELO < 1700“ a domů si odvezl nádhernou pa-
nákovou šachovou soupravu. Gratulujeme! Petr 
Hroník hrál ještě na tradičním Turnaji 17. listopa-
du, který se tentokrát uskutečnil v Brandýse nad 
Labem. Na silně obsazeném 11 kolovém turnaji, 
který se hrál jako Krajský přebor v rapid šachu 
jednotlivců pro rok 2012, obsadil Petr ziskem 
sedmi bodů 9. místo, což představuje pěkné 6. 
místo v Krajském přeboru. Gratulujeme!

Prosinec
Hrošáci (Petr Hroník a Martin Vašák) a Máničky 

z Bukovan (Karel Jukl a Ondřej Vašák) reprezen-
tovali náš oddíl na turnaji dvojic Čertovské šachy 
v Táboře. Stříbrným úspěchem skončil turnaj pro 
Hrošáky, kteří si domů odvezli diplom. Gratulu-
jeme naší dvojici! Družstvo béčka zajelo vyprás-
kat Neveklov vysoko 7:1. Karel Jukl doprovázel 
velkou skupinu našich žáků na další kolo Regio-
nální žákovské ligy do Sedlčan. Svoji šachovou 
premiéru si v Sedlčanech užíval Kryštůfek Mojdl, 
když získal slušné 3 body. Nejlepšího umístění 

z našich mladých šachistů dosáhl v turnaji „C“ 
Daniel Vasilev, který ziskem 4,5 bodů obsadil 
8. místo a současně si uhrál IV. výkonnostní tří-
du. Na Memoriál Stanislava Vojty do Chotýšan si 
koncem roku vyrazilo zablicat hned šest našich 
hráčů. V turnaji se nejlépe z našich umístil Petr 
Hroník na 14. místě. Tradiční Táborské věže se 
zúčastnilo pět našich hráčů, kteří se umístili ná-
sledovně: 24. Petr Hroník, 47. Jiří Feierfeil, 58. 
Petr Procházka, 64. Jirka Třebický a 67. Karel 
Jukl. 31. ročníku domácího turnaje Memoriál 
Vojtěcha Boříka se v Peceradech zúčastnilo 32 
hráčů. Z dvanácti domácích hráčů se nejlépe umís-
til Mirek Fialka, který ziskem 5,5 bodů skončil 
(pouze vlivem pomocného hodnocení) na 3. místě 
a dobrého výsledku dosáhli i Milan Holub a Petr 
Hroník, kteří skončili na 7. a 8. místě.

Ing. Petr Hroník
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Hodnocení činnosti 
mládeže v roce 2011

V roce 2011 se opět rozeběhla činnost mládeže ša-
chového oddílu TJ JAWA Brodce v plném rozsahu před-
chozích let.

Děti a mládež jsme rozdělili do několika výkonnost-
ních skupin a tréninku se ujali dva trenéři. V nejsilnější 
skupině značný výkonnostní vzestup umožnil, že dva 
žáci již mají místo v základních sestavách nejsilnějších 
družstvech v nejvýše hraných soutěžích. V regionálních 
a krajských soutěžích mládeže začínají naše děti získávat 
již opět umístění ve vyšších výkonnostních skupinách.

Do samotného tréninku se v letošním roce zapojilo 
24 dětí a dorostenců. Ne každý chodí pravidelně a ne 
každý vydrží. Ti nejlepší hrají již v B družstvu, dokonce 
dva jsou již na soupisce A družstva. C družstvo pak hraje 
hlavně proto, že v něm hrají a získávají zkušenosti děti 
a dorostenci.

Co se týče soutěží, kromě soutěží jednotlivců v regio-
nální žákovské lize, jsme se zúčastnili krajského přeboru 
žákovských družstev, odkud jsme získali právo zúčastnit 
se republikového přeboru. Tam jsme ale nejeli kvůli 
onemocnění několika dětí. Zúčastnili jsme se ale pře-
boru ČR v jednotlivcích, kde někteří žáci dosáhli velice 
pěkných výsledků.

Tradičně největší odchod z aktivní pravidelné činnosti 
nastává při přechodu dětí na střední školy. Bylo tomu 
tak i letos, ale docela rychle se objevili noví zájemci, a to 
dokonce i z řad mateřské školy. Právě s těmito začínáme 
pracovat nyní od září a věříme, že s přechodem do ZŠ 
se jejich počet ještě rozroste.

Sládek Oldřich, předseda TJ JAWA Brodce

Nabízím služby hodinového manžela
Rád se stanu Vaším pomocníkem s drobnými opravami 

a úpravami domácnosti.

Mou prací a zároveň koníčkem je pomoci Vám s pracemi a opravami v domácnosti, 
na které nemáte čas nebo nevíte, jak na ně.

Oblasti, ve kterých Vám budu rád nápomocen, jsou především tyto:
instalatérské a topenářské práce

• opravy vodovodního a odpadového potrubí
• oprava vodovodních baterií, sprch a součástí toalet
• oprava těsnění kolem van a sprchových koutů
• připojení praček, myček nádobí
• menší stavební úpravy
• vrtání děr do panelu, obkladu a dlažby
• montáž garnýží, pověšení záclon
• drobné elektrikářské opravy
• výměna vložky zámku, případně celého zámku
• drobné malířské práce a opravy

Toto je výčet nejžádanějších prací, ale jsem schopen se přizpůsobit Vašim přání.

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat telefonicky 
na čísle 724 159 646,
e-mail: hod.man.chvojka@seznam.cz.

Všechny Vaše dotazy rád zodpovím.
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CENA 
299,-K /na 
den,  p i 
každodenní 
docházce 

 

Cenov  dostupné JESLI KY a ŠKOLI KA 
pro d ti od 1,5 roku do 6 let 

 Rozmanitý program, celodenní pé e, stravování v . pitného režimu 
 Angli tina, plavání, divadelní p edstavení, výlety, akce pro rodi e s d tmi, 

solná jeskyn , keramika 
 Profesionální tým pedagog , bezpe né prost edí kontrolované 

KHS Benešov 
 Pracovní doba p izp sobená pracovnímu vytížení rodi  od 

7.00 do17.30 hod. 

Kontaktní informace:www.skolicka-domecek.cz, Tel.:603439570, 
Klusá kova 2, Týnec nad Sázavou  
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KLENOTNICTVÍ
HODINÁŘSTVÍ

Vanžura
• Provádíme hodinářské a zlatnické opravy, u vodotěsných hodinek děláme tlakové zkoušky
• Výroba zlatých a stříbrných šperků na zakázku, vlastní modely snubních prstenů
• Prodej a servis hodinek CASIO, CITIZEN, SEIKO, FESTINA, BENTIME, MPM, PRIM, SCREAM, …
• Provádíme veškeré rytí do měkkých i tvrdých kovů
• Nabídka psích známek a dveřních štítků různých druhů
• NOVĚ nabízíme opravy drobných kovových předmětů mikrosvářečkou

Více na www.klenoty-vanzura.cz.

RODINNÝ PODNIK A VLASTNÍ PROSTORY
ZARUČUJÍ

NEJNIŽŠÍ CENY

Pěší 518, Týnec nad Sázavou, tel.: 317 704 917


