


2 strana Týnecké listy srpen 2012

Kancelář tajemníka
sKarta – nový systém výplaty sociálních dávek

Od 1. 7. 2012 startuje nový systém administrace výplaty nepojistných 
dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, a to prostřednictvím 
sKarty. Přechod na nový systém výplaty dávek bude probíhat postupně, je 
naplánovaný na několik měsíců. 

sKarta je projektem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který zá-
sadně mění způsob vyplácení dávek hmotné nouze, dávek státní sociální 
podpory, dávek pro zdravotně postižené, příspěvku na péči a podpory 
v nezaměstnanosti. 

sKarta bude mít tři základní funkce: 
a) platební – prostřednictvím sKarty může klient vybrat peníze z banko-

matu, dobít kredit mobilního telefonu nebo zaplatit kartou v obchodě 
označených logem Maestro

b) identifikační – sKartu bude potřebovat k identifikaci na úřadech práce, 
speciální karta současně slouží jako průkaz osoby zdravotně postižené

c) autentizační – umožní do budoucna své záležitosti s úřady veřejné správy 
vyřizovat z domova
SKarta příjemcům dávek usnadní jejich čerpání, zjednoduší administra-

tivu a zároveň bude sloužit i jako průkaz osob se zdravotním postižením 
se stejnými výhodami jako doposud. 

Základní informace o sKartě
• sKartu bude vydávat Úřad práce ČR. 
• Informaci o tom, že si sKartu může vyzvednout, zašle klientovi Úřad 

práce ČR dopisem, zároveň zašle Česká spořitelna klientovi PIN. Klient 
se o nic nemusí starat a nemusí nikde žádat.

• sKartu dostane každý, kdo bere některou ze sociálních dávek (kromě 
důchodů a nemocenských dávek). 

• Klient bude sKartu předkládat při každé návštěvě Úřadu práce ČR. 
• Klient může zadat jednorázový nebo trvalý příkaz k úhradě a přeposlat 

si peníze na soukromý účet.
• Na účet ke kartě není možné posílat peníze z jiných účtů a není možné 

s ní platit na internetu.
• sKarta bude fungovat jako normální platební karta, ale platit s ní budou 

muset povinně jen lidé, u nichž je podezření na zneužívání sociálních 
dávek. 

• S sKartou nebude možné platit např. v baru nebo herně (neumožní 
to jejich terminály, které nebudou autorizované Ministerstvem práce 
a sociálních věcí). 

• Na sKartě bude uvedeno její číslo, jméno a příjmení držitele, identifikační 
číslo v systému Ministerstva práce a sociálních věcí a platnost karty. 
V případě speciální karty, která bude sloužit jako průkaz osoby zdra-
votně postižené, zde bude navíc fotografie držitele, stupeň zdravotního 
postižení a datum narození. 

Poplatky za sKartu:
Vydání karty jedenkrát za 4 roky zdarma
Otevření a vedení platebního účtu zdarma
Bezhotovostní platba kartou u obchodníka zdarma
1 výběr a 1 bezhotovostní převod ke každé dávce zdarma
Každý další výběr 6,- Kč
Výběr z bankomatu jiné banky 40,- Kč
Dotaz na zůstatek v bankomatu ČS zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiné banky 20,- Kč
Zaslání PIN a bezpečnostního hesla zdarma
Opětovné zaslání PIN a bezpečnostního hesla 100,- Kč
Vyrobení náhradní karty 240,- Kč
Dobití mobilního telefonu v bankomatu ČS zdarma

Při předání karty obdrží klient kompletní Sazebník České spořitelny a.s. 
pro sKartu, dále jednoduchou a přehlednou příručku pro držitele sKarty 
s návody na její použití a podmínky České spořitelny a.s. pro vydání a po-
užívání sKarty a otevření platebního účtu. 

Bližší informace je možné hledat na www.skontakt.cz.

Matrika
Nové od 1. 7. 2012 – opisy rodných, oddacích, úmrtních listů

Upozorňujeme žadatele o opisy výše uvedených matričních dokladů, 
že pokud bude jejich žádost podána písemně, tj. zaslána matričnímu úřa-
du poštou, musí být podpis v žádosti o matriční doklad úředně ověřen 
na základě novely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
§ 25 odst. 6. Správní poplatek ve výši 100 Kč za opis matričního dokladu 
zůstává zachován. 

Od výše uvedeného data dochází také ke změně v možnosti požádání 
o vydání úmrtního listu. O úmrtní list může požádat i zpětně fyzická osoba, 
která prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti 
ve společné domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu.

V případě dotazů se obraťte na matriku – paní Marcelu Povolnou, tele-
fonní číslo 317 701 484, e-mail: povolna@mestotynec.cz 

Stavební odbor
V minulém čísle jsme Vám nastínili územní rozhodnutí o změně využití 

území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. V tomto 
čísle budeme pokračovat a seznámíme vás s územním rozhodnutím na dě-
lení a scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu.

Územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví pod-
mínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků.

Žádost se předkládá na předepsaném formuláři podle § 4 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření s příslušnými přílohami, které je možné 
upřesnit s příslušným pracovníkem zdejšího odboru výstavby. Žádost musí 
být podána všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich, 
které jsou předmětem rozhodnutí. 

K žádosti je nutné předložit návrh na dělení či scelování pozemků, 
tento návrh by měl být podán dříve než si necháte zhotovit geometrický 
plán. Popřípadě před zadáním zhotovení geometrického plánu si předem 
na stavebním úřadě prokonzultovat, zda Váš návrh je možný a splní po-
žadavky stavebního zákona. V opačném případě se může stát, že zaplatíte 
za zhotovení geometrického plánu a následně stavební úřad Vám nebude 
moci vydat souhlas s dělením či scelením dle Vašich představ.

Pokud není nutné stanovit podmínky pro dělení či scelování stavební úřad 
vydá pouze vyjádření, ve kterém vyjádří souhlas s podaným návrhem.

Územní rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení 
nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby 
či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky.

Žádost se předkládá na předepsaném formuláři podle § 4 vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlou-
vy a územního opatření s příslušnými přílohami, které je možné upřesnit 
s příslušným pracovníkem zdejšího odboru výstavby. 

Toto rozhodnutí se zpravidla vydává současně při rozhodování podle 
§ 79 až 81 (územní rozhodnutí na umístění stavby či její změnu); lze je 
vydat i samostatně. Rozhodnutí se nevydává, jestliže podmínky ochrany 
jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě (např. 
u studní, elektrických rozvodů apod.). 

Příště Vás seznámíme s průběhem územního řízení.

Z odborů
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Odbor majetku
Obnova starého hřbitova pokračuje

Od roku 2009 měli občané možnost přihlásit se k vlastnictví hrobů 
na starém hřbitově v Týnci nad Sázavou. V tuto chvíli je uzavřeno přes 80 
smluv na hrobová místa převážně ve spodní části u kostela.

V roce 2011 jsme na horní část hřbitova instalovali nový vodovod, čímž 
vznikla tři nová stanoviště, kde si občané mohou vodu k zalévání napustit. 
Opravila se také část hřbitovní zdi a několik polí plaňkového plotu.

Vznikla také komise pro obnovu starého hřbitova, která v průběhu ně-
kolika schůzek obešla všechna hrobová místa a určila, které hroby čeká 
likvidace. Současně byli majitelé vyzváni, aby se k vlastnictví přihlásili. Tento 
postup přinesl 21 nájemců, se kterými byla uzavřena nájemní smlouva.

V letošním roce jsme přistoupili k první fázi likvidace především rozvalin 
starých hrobů, které nemají náhrobky a které komise označila k likvidaci 
zejména proto, že se o ně evidentně nikdo nestará a tím naplňují podstatu 
„věci opuštěné“. 

První fáze likvidace proběhla zatím ve spodní části hřbitova, kde byly 
mimo jiné odstraněny i tři černé skládky. Pevně věříme, že si občané uvě-
domí, k čemu jsou na hřbitově nádoby na odpad a budou je využívat. 
Neradi bychom vynakládali další finanční prostředky na likvidaci černých 
skládek, když je můžeme využít efektivněji. 

Začátkem měsíce září budeme pokračovat v první fázi likvidace i ve střední 
a horní části hřbitova. Tyto části jsou členitější a rozvalin starých hrobů 
je zde více.

Věříme, že každý, kdo v poslední době starý hřbitov navštívil, si oprav, 
úklidu a celkově příjemnějšího vzhledu všiml.

Daň z nemovitosti – proč ji město zvyšuje
Červnové zastupitelstvo projednávalo velmi 

nepopulární návrh – obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se stanoví výše daně z nemovitostí. Oproti 
stávajícímu stavu byl navržen místní koeficient, 
který ve většině případů zvedne daň z nemovitosti 
na dvojnásobek.

Diskuze k tomuto tématu byla věcná i emotivní, 
byly zodpovězeny dotazy. Zastupitelstvo hlasová-
ním návrh schválilo 11 hlasy (4 zastupitelé byli 
proti, 2 se zdrželi).

Daň z nemovitosti je příjmem města a je využi-
ta především na rozvoj infrastruktury a majetku, 
který slouží obyvatelům. Například výstavba nové 
kanalizace a vodovodů, rozšíření školky, opravy 
chodníků a místních komunikací, rozšiřování 
veřejného osvětlení …

Výše daně z nemovitosti je dle zákona tvořena 
základní sazbou za metr čtvereční (např. za stavbu 
2,00 Kč/m2, za nádvoří 0,20 Kč/m2, za zahradu 
v Týnci 0,032 Kč/m2…) a dále je možné tyto 
sazby násobit určenými koeficienty. Je rozlišena 
zvlášť daň z pozemků a ze staveb. V Týnci jsou 
použity tyto:
– velikostní koeficient 1,4 (může být 1,0 nebo 

1,4 nebo 1,6). Čakovice a Krusičany mají ko-
eficient 1,0. V těchto částech není a zatím se 
neplánuje kanalizace, ani vodovod. Proto je 
zde nižší koeficient. Tento koeficient je možné 
stanovit pouze na celé katastrální území.

– koeficient pro rekreační stavby, samostatné 
garáže a některé stavby pro podnikání ve výši 
1,5 (může být 1,0 nebo 1,5).

– místní koeficient 2 (může být 1, 2, 3, 4 nebo 
5). Právě zde došlo ke změně z 1 na 2.
Častou otázkou je, proč zvedáme daň tak vý-

znamně. Odpověď vyplývá z výše popsaného. 
Můžeme použít koeficienty jen výše uvedené. 
Použít tedy například 1,2 nelze.

Nejčastější otázkou však je, proč vůbec zvy-
šujeme tuto daň. 

Zjednodušeně to lze vysvětlit na příkladu ro-
dinného rozpočtu. Náklady na „živobytí“ se ne-
ustále navyšují, příjmy ze „zaměstnání“ zůstávají 

stejné. Pokud máte příjmy stejné jako výdaje, je 
nezbytné začít šetřit ve výdajích a snažit se na-
výšit příjmy.

V posledních třech letech příjmy od státu (což 
je hlavní zdroj příjmu města) zůstávaly na stejné 
úrovni. Oproti předchozím letům, kdy pravidelně 
o 2–3 % rostly. Proti tomu jsme se snažili ve vý-
dajích města hledat úspory – snižování počtu 
zaměstnanců, zefektivnění nákupů, zbavování 
se zbytného majetku. Tyto úspory ovšem nelze 
provádět neomezeně. 

Všichni bychom rádi měli pěknou a moderní 
školu, kapacitní školku, v noci nasvícené komuni-
kace a chodníky, pravidelné autobusové a vlakové 
spojení, opravené komunikace, čistá a posekaná 
veřejná prostranství… Když ovšem stát na tyto 
potřeby nedá peníze, můžeme se rozhodnout, zda 
i v těchto potřebách se omezíme, nebo požádáme 
vlastníky pozemků a nemovitostí – tedy především 
uživatele této infrastruktury o „příspěvek“. 

Za běžný rodinný domek byla daň z nemovitosti 
cca 800 Kč za rok, nově bude 1600 Kč za rok. 
Za běžný byt byla daň cca 200 Kč za rok, nově 
bude 400 Kč za rok. 

Celkový roční výnos není možné přesně spo-
čítat. Správu daně provádí finanční úřad, který 
je nám schopen poskytnout pouze celkovou pře-
depsanou daň, nikoliv za jednotlivé druhy po-
zemků a staveb. Odhadujeme navýšení příjmů 
o cca 3 mil Kč.

Následuje otázka, co se s těmito penězi 
stane?

Na to je poměrně snadná odpověď. Zastupitel-
stvo schválilo plán prioritních akcí. V současné 
době je tedy předpoklad, že bude možné reali-
zovat některé akce z již uvedených oblastí: do-
stavba dosazovací nádrže na čistírně odpadních 
vod, stavba chodníku do Chrástu a v Čakovicích, 
zateplení mateřské školy, řešení bezbariérového 
přístupu na úřad, … Rozhodně takto získané pro-
středky nebudou použity na financování běžného 
provozu města. 

Co na nás ještě chystáte?
Myslím, že mohu z pozice starosty odpovědně 

prohlásit, že už žádné zdražování. Pro rok 2013 
se rozhodně nebude zvyšovat cena za odpad 
(nyní je 500 Kč na osobu) a také cena vody by 
neměla růst.

Nedají se příjmy města zvednout jinak?
V této souvislosti se hovoří o zákonu o Rozpoč-

tovém určení daní. Ten je pro naše město velmi 
důležitý. Stanoví, jaký podíl má naše město na da-
ních, které vybírá stát (DPH, daň z příjmů,…). 
Nyní je ve schvalovacím procesu parlamentu změ-
na, která snižuje rozdíl mezi příjmem na obyvatele 
čtyř největších měst ve prospěch především měst 
o velikosti 2–10 tisíc obyvatel. Tento rozdíl by se 
měl snížit ze zhruba 4,5 na třínásobek. Předpo-
kládá se, že zákon začne platit od ledna 2013. Při 
stávajícím výběru daní státem bychom tak mohli 
získat i 10 mil. Kč ročně navíc. Jenomže je otázka, 
zda stát díky změnám v daňovém systému vybere 
alespoň tolik, jako letos. Tedy pokud takové pení-
ze opravdu dostaneme, pak může zastupitelstvo 
rozhodovat, jak s nimi naloží a stejně tak se opět 
může hlasovat o snížení daně z nemovitosti. 

Věřím, že chápete důvody, které nás vedly 
ke zvýšení daně. Mohu Vám garantovat, že budou 
využity co nejúčelněji pro rozvoj našeho města.

Martin Kadrnožka, starosta
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Školní jídelna v novém kabátě
Jmenuji se Jana Malinová a od 1. 6. 2012 jsem 

ředitelkou Školní jídelny v Týnci nad Sázavou. 
Již ve svém projektu, se kterým jsem se hlásila 
do výběrového řízení, jsem měla několik nápadů 
a myšlenek, jak provoz školní jídelny vylepšit nebo 
úplně změnit. Byly to samozřejmě změny ohledně 
přípravy a kvality jídel, ale i změny týkající se 
vzhledu a provozu jídelny. A právě ty jsou během 
prázdnin nejvíce aktuální, protože škola je bez 
žáků a kuchyně nevaří.

Během letošních letních prázdnin se ve škol-
ní jídelně pracuje na plné obrátky. Probíhá zde 
rekonstrukce, kterou prostory jídelny skuteč-
ně potřebovaly. Změní se výmalba, která bude 
ve veselých pastelových tónech. Na podlahu bude 
položeno nové PVC. Obměny se dočkají i výdejní 
okénka – nahradí je nová, modernější. Důležitou 
změnou je i rozšíření přilehlé chodby tak, aby se 
co nejvíce zvětšily čekací prostory. Stěny a stoly 
ozdobí nové dekorace.

V pondělí 3. 9. 2012 přivítáme nové prvňáč-
ky. Pro jejich rodiče, kteří je mohou do jídelny 
doprovodit a pomoci jim seznámit se s prostře-
dím a provozem jídelny, bude přichystáno malé 

občerstvení. Během měsíce září proběhne i Den 
otevřených dveří pro ostatní rodiče, kteří budou 
mít zájem prohlédnout si „novou“ jídelnu.

V rámci organizace objednávek jídla připravuji 
také pár změn. Dobu volby objednávky oběda 
jsem zkrátila z týdne na tři dny. To znamená, že 
například v pondělí si můžete zvolit oběd ještě 
na čtvrtek atd. Jídla můžete odhlásit do 8 hod. 
na webových stránkách, e-mailem nebo telefo-
nicky (i na záznamník). Platba obědů bude pro-
bíhat bezhotovostně z Vašeho účtu nebo v hoto-
vosti v kanceláři ŠJ vždy první tři dny v daném 
měsíci.

Pro rychlejší nákup čipů pro prvňáčky a nové 
strávníky máte informaci na internetových strán-
kách www.sjtynec.cz, kde je zadána přihláška 
k odeslání. Poté již přijdete s potvrzením o zří-
zení inkasa ve své bance do kanceláře ŠJ a vše 
tak bude mít rychlejší průběh.

Během školního roku chystám další postupné 
změny – například prodej svačin a nápojů. Osvětu 
týkající se zdravé výživy, výtvarné soutěže, schrán-
ku důvěry, atd. Změny, které se osvědčí, budou 
zařazeny do provozu jídelny. Sledujte prosím nově 

vytvořené webové stránky www.sjtynec.cz, kde 
jsou veškeré informace vyvěšeny a postupně je 
budu aktualizovat.

Školní jídelna v Benešovské ulici bude také 
připravena na přivítání prvňáčků a jejich rodičů. 
Veškeré informace budou vyvěšeny i na budově 
školy.

Nesmím opomenout takzvané naše „cizí“ stráv-
níky. I nadále budeme rádi i pro Vás připravovat 
chutná jídla. Tímto bych chtěla vyzvat i firmy 
a ostatní soukromé osoby, aby také využily stra-
vování ve školní jídelně. Informace naleznete 
rovněž na webových stránkách nebo také vyvě-
šeny ve ŠJ.

Závěrem bych ráda poděkovala MěÚ v Týnci 
nad Sázavou coby zřizovateli a také ředitelce ZŠ 
za vstřícný přístup a pomoc při chystaných změ-
nách ve školní jídelně. Těším se, až v září budu 
moci uvítat všechny strávníky v „nové“ jídelně. 
Zatím Všem přeji krásné a pohodové léto. 

Jana Malinová
ředitelka školní jídelny

Vlídná nádraží
Projekt „Vlídná nádraží“ je zaměřen na úpravu, modernizaci a zvelebení nejen našeho 

vlakového a autobusového nádraží.

Momentálně je zpracován projekt pro územ-
ní řízení, ke kterému bylo vydáno územní roz-
hodnutí. V další etapě bude zpracován projekt 
ke stavebnímu povolení. Co bude dál? „Ještě nás 
čeká složité vyjednávání o financování s Českými 
drahami, Správou železniční a dopravní cesty 
a Středočeským krajem. Právě zajištění financo-
vání tohoto projektu bychom rádi řešili spolu s výše 
uvedenými orgány“, uvedl Mgr. Martin Kadrnožka, 
starosta města. 

Výsledkem bude propojení a rekonstrukce auto-
busového a vlakového nádraží. Součástí propojení 

bude také pěší zóna pro turisty, kteří momentálně 
při výstupu z vlaku míří do centra po kolejích. 
Jedná se i o novém uspořádání nádraží. Mohlo 
by zde vzniknout společné odbavovací stanoviště 
pro obě nádraží, upravené vlakové nástupiště, 
infocentrum i veřejné WC. To vše se zachováním 
historické hodnoty stávající budovy nádraží.

Tento projekt je pro město velmi důležitý. Chce-
me, aby se tu místní občané i turisté, kteří sem 
přijedou, cítili dobře. 

Další pokračování projektu je závislé na získání 
finančních prostředků. Doufáme, že se podaří 
získat dotaci a realizace tak bude možná.

Hlavním cílem projektu je zmapovat současný 
stav železniční tratě, včetně přilehlých objektů, ne-
jen historických, jako jsou stanice, nádražní mosty 
a tunely. Výsledkem by měl být návrh nového vy-
užití vybraných objektů a jejich rekonstrukce. 

V Týnci nad Sázavou padla první zmínka o tom-
to projektu již v roce 2009, když tehdejší starosta 
Zdeněk Březina tuto vizi představil. Už tehdy bylo 
jasné, že to bude „běh na dlouhou trať“. Od roku 
2009 se průběžně jednalo s architekty, Českými 
drahami, Správou železniční a dopravní cesty 
i Středočeským krajem. 
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Bioodpad – možnosti sběru
V Týnci nad Sázavou je možné svážet bioodpad. Po městě je rozmístěno 

5 kontejnerů určených právě na ukládání bioodpadu. Další nádoby budou 
postupně přibývat. Zároveň mají obyvatelé možnost si nasmlouvat svoji 
vlastní nádobu. Nádoby jsou přistaveny ZDARMA, nájem je také ZDARMA. 
Službu poskytují Technické služby Benešov s.r.o. Kontaktní osoba – Jaromír 
Kocmata, tel: 608241030.

V sezóně od března do listopadu probíhá svoz týdně nebo na výzvu.
Lokality s kontejnery: 

 – V Koutech
 – Farský kopec – Brodecká
 – Sadová
 – 9. května
 – Chrást sídliště – nad poštou

Do bioodpadu patří: posekaná tráva, spadané ovoce, větvičky z ořezu 
keřů, hlína z květináčů (bez květináče), plevele, pokojové rostliny, listí, 
zbytky ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje, 
čajové sáčky. 

Do bioodpadu nepatří: zbytky jídel (jedné oleje, kosti, maso, kůže), 
obaly od potravin, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny.

Martin Kadrnožka, starosta

Lesík Brdce
Město Týnec nad Sázavou se rozhodlo k obnově lesíka – Brdce. 

Vznikne zde „staronový“ lesopark, který spojuje Týnec nad Sázavou 
a Chrást nad Sázavou.

Tento lesík se nachází pod garážemi blízko ulice Na Hlinkách. Město 
Týnec nad Sázavou se rozhodlo, že současný stav je zcela nevyhovující 
a značně nevzhledný. Dojde proto k odstranění černých skládek a ostatní-
ho nepořádku, který tam vytvořili garážisti, zahrádkáři a ostatní občané. 
Pokusíme se zřídit lesopark – místo, kde si lidé budou moci odpočinout 
a načerpat novou energii.

V současné době je lesík veden v hospodářském plánu jako les těžební. 
Až doroste, mělo by podle pravidel lesních hospodářů dojít k jeho vytěžení 
a osázení novými mladými stromky. Toto ale nechceme. Po domluvě s naším 
lesníkem panem Krejčím se provede změna užívání lesa na les zvláštního 
určení (rekreační), který už nepodléhá těžebním plánům, nebude se v něm 
těžit a budeme ho moci udržovat jako lesopark.

V první fázi se vykácí křoviska – náletové dřeviny. Zachovat chceme vysoké 
stromy – vzrostlé borovice, aby zůstal ráz lesa. V druhé fázi se odstraní 
černé skládky a na nově vzniklý prostor umístíme lavičky. 

„Naším hlavním cílem je zřídit ve městě odpočinkovou zónu, kam si budou 
lidé chodit odpočinout jako za „starých časů“. Samozřejmě budeme dbát 
na to, aby se v lese udržoval pořádek“ uvedla místostarostka města Adriana 
Bursová.

Tímto nabízíme občanům, kteří by měli o vytěžení náletového dřeva 
zájem, aby nás kontaktovali. Více informací dostanete v kanceláři starosty 
u paní Nedrové tel. 317701530.

Kominík do vašeho domu
Stejně jako minulý rok i letos vám nabízíme čištění komínů od firmy 

PM Komíny s. r. o. Vlašim. 

Jestliže máte zájem o vyčištění komínu, neváhejte a zaregistrujte se na po-
datelně Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Stačí, když zde nahlásíte 
svou adresu, telefon a vyberete si termín, kdy čištění proběhne. Vybrat si 
můžete ze dvou termínů: 5.–13. 9. 2012 nebo 17.–23. 9. 2012. Výhodou 
firmy PM Komíny Vlašim je, že pracují i v sobotu a neděli.

Výhody revize: minimalizace vzniku požáru, žádné potíže při likvidaci 
škody, nižší spotřeba paliva, finanční úspora. 

Co se stane, pokud revizi nemáte: vysoké riziko vzniku požáru, po-
jišťovna se vyhne plnění, čeká vás úhrada za výjezd záchranných složek, 
otrava zplodinami. 

Zvýšená spotřeba paliva=vysoké náklady. 

Ceny za čištění a revize jsou následující: 
První průduch 350 Kč, každý další 250 Kč a DOPRAVA ZDARMA
TATO CENA PLATÍ PRO TY OSOBY, KTERÉ SE ZAREGISTRUJÍ NA PO-
DATELNĚ MĚÚ TÝNEC NAD SÁZAVOU

Více informací na:
www.pmkominy.cz
pmkominy@email.cz
tel. č. 775 242 994 p. Kaltounek PM Komíny Vlašim
Adriana Bursová, místostarostka, 317 701 931, 602 369 116
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Knihovna
Od září bude omezen provoz v knihovně v Týnci nad Sázavou. Hlavním důvodem je snaha 

o snížení finančních prostředků na její provoz. Z původních 29 hodin snižujeme výpůjční dobu 
na 20 hodin týdně. Tento rozsah je dle našeho názoru dostačující, srovnatelný s výpůjčními 
hodinami v jiných městech. 

knihovny zachovat a podporovat četbu a čtení dětí 
a dospělých. I kvůli atraktivitě výběru zachováme 
v téměř nezměněné hodnotě nakupování nových 
knih, které jsou čím dál dražší. Naším cílem je 
ponechat občanům možnost si je půjčovat a na-
bídku knihovny nezměnit. 

Závěrem chceme poděkovat paní Ivaně Nová-
kové a Stanislavě Machové za jejich dlouholetou 
práci pro městskou knihovnu a její návštěvníky. 

Nová půjčovní doba v městské knihovně

Od 1.9.2012 bude půjčovní doba v městské 
knihovně takto:

 
pondělí 9.30–12.00 13.00–15.30
úterý 9.30–12.00 13.00–18.00
středa zavřeno
čtvrtek 9.30–12.00 13.00–18.00
pátek zavřeno
 
V těchto hodinách je volný přístup 

k internetu.

Policie České republiky informuje…
V Krhanicích zadrželi zloděje

Týneckým policistům se ve spolupráci s měst-
skými strážníky podařilo v polovině července 
zadržet v Krhanicích v prostorách železniční za-
stávky dvaatřicetiletého muže, který se dopouštěl 
majetkové trestné činnosti na Týnecku.

Podezřelý muž v odpoledních hodinách 19. 
července odcizil v Týnci nad Sázavou z budovy 
s pečovatelskou službou čtyři obrazy. Ze sklepních 
prostor bytových domů v ulici Družstevní odcizil 
černý kufřík, horské jízdní kolo a obraz na dřevě 
v hodnotě dva tisíce korun. Asi o hodinu později 
vnikl do sklepního prostoru domu v obci Krhanice, 
odkud odcizil rozbrušovačku, elektrickou vrtačku, 
přímočarou pilu a dva cestovní kufry. Veškeré 
odcizené věci si zloděj uschoval v okolí nádraží, 
kde jej policisté i s věcmi zhruba hodinu po činu 
zadrželi. Na policejní služebně mu sdělili pode-
zření ze spáchání přečinů krádeže a porušování 
domovní svobody a po provedených úkonech jej 
propustili na svobodu. 

V případě prokázání viny hrozí podezřelému 
muži až tříletý pobyt ve vězení.

•
Policisté mezi dětmi
Provedli ukázky výstroje a výzbroje a pohovoři-
li o bezpečném chování v silničním provozu

Benešovští dopravní policisté a policista z od-
dělení služební přípravy navštívili 21. června 
týnecké děti na škole v přírodě v obci Mozolov. 
Děti se seznámily s policejní technikou, výstrojí 

a výzbrojí policistů a s radostí si zastřílely z cvičné 
kuličkové pistole. S policistkou z preventivně in-
formační skupiny si zopakovaly důležitá pravidla 
bezpečného chování chodců a cyklistů v silničním 
provozu.

Nejen dětem, ale i kantorům, se policejní ná-
vštěva moc líbila.

•
Školáci řešili dopravní situace
Určovali dopravní značky

Do Základní školy Komenského v Týnci nad 
Sázavou zavítala 25. června policistka z Preven-
tivně informační skupiny z Benešova. S dětmi 
1. až 5. tříd hovořila na téma bezpečné chování 
v silničním provozu. Školáci si zopakovali zá-
kladní pravidla chůze po chodníku, přecházení 
přes silnici a jízdy na kole. Pomocí testu znalostí 

správného chování chodců a cyklistů řešili různé 
dopravní situace. Policistka děti vyzkoušela i ze 
znalosti dopravních značek a ukázala jim reflexní 
prvky, které je mohou ochránit při pohybu na sil-
nici za snížené viditelnosti.

V závěru každé besedy pak žáci dostali 
od policistky kartičky s důležitými informacemi 
a radami.

•
První prázdninový víkend na silnicích
Na Benešovsku proběhly dopravně bezpeč-
nostní akce

Na konci školního roku a první prázdninový 
víkend proběhly na Benešovsku dopravně bez-
pečnostní akce zaměřené na kontrolu dodržo-
vání stanovené rychlosti, způsobu jízdy, použí-
vání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, 
kontrolu technického stavu motorových vozidel 
a předepsaných dokladů a dodržování dalších 
obecně platných ustanovení zákona o provozu 
na pozemních komunikacích. Současně se hlídky 
zaměřily na pátrání po osobách a věcech a odci-
zených vozidlech.

Akcí se zúčastnilo šedesát čtyři policistů z do-
pravní a pořádkové policie, kteří zkontrolovali 
515 motorových vozidel. Při silniční kontrole zjis-
tili 159 přestupků, z toho 152 vyřídili na místě 
blokovou pokutou a vybrali za ně 38 400 korun. 
Dvacet čtyři řidičů nebylo připoutáno bezpeč-
nostními pásy, v šestatřiceti případech vozidla 
nesplňovala předepsaný technický stav. Alkohol 

Oproti současným návštěvním hodinám bude 
možné knihovnu navštívit pouze 3x týdně, 
avšak až do večerních hodin. Zároveň dojde 
i k úpravě pracovních úvazků, které budou 
v rámci úsporných opatření sníženy. 

Jak již bylo napsáno, hlavním účelem těchto 
změn je úspora financí. I nadále však chce 
město Týnec nad Sázavou veškerou činnost 



srpen 2012 Týnecké listy strana 7

u řidičů policisté zjistili v sedmi případech. Jedna 
osoba řídila pod vlivem drog. Čtyři řidiči neměli 
u sebe řidičská oprávnění a tři nepředložili osvěd-
čení o registraci vozidla. Ve dvou případech se 
řidiči dopustili přestupku tím, že zastavili a stáli 
s motorovým vozidlem ve vyhrazeném a řádně 
označeném jízdním pruhu pro cyklisty.

V průběhu dopravních akcí policisté zjistili čtyři 
pachatele trestné činnosti a vypátrali jednu celo-
státně hledanou osobu.

•
Výsledky průzkumu veřejného mínění

Od 10. dubna do 4. května proběhl na území 
Středočeského kraje průzkum veřejného mínění, 
jehož cílem bylo zmapovat spokojenost občanů 
s prací policistů.

Do terénu vyrazili policisté preventivně infor-
mačních skupin, kteří oslovili celkem dva tisíce 
dvacet čtyři respondentů. Těm pokládali otázky 
zaměřené na bezpečnost v místě bydliště, hodno-
cení práce policistů Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje a míru informovanosti o práci 
středočeských policistů.

Na základě výzkumu lze konstatovat, že celková 
spokojenost s prací policistů ve Středočeském kraji 
je na vysoké úrovni. Spokojených je 80,4 % oby-
vatel. Současně byl zjištěn mírně klesající trend, 
neboť v roce 2010 bylo spokojeno 85 % obyvatel 
a v roce 2011 82,6 % obyvatel. Pokud dotázání 
vypovídali o pocitu bezpečí v místě bydliště, je 
podíl kladných odpovědí taktéž na vysoké úrovni. 

Celkem se cítí bezpečně v místě bydliště 80,9 % 
občanů. Celkem 55,9 % obyvatel si myslí, že po-
licisté ve Středočeském kraji dostatečně chrání 
bezpečnost osob a majetku. Celkem 60,3 % oby-
vatel si myslí, že policisté ve Středočeském kraji 
dostatečně dohlíží na bezpečnost a plynulost sil-
ničního provozu. V porovnání s rokem 2011 byla 
zjištěna o něco vyšší obava z vandalství, poškození 
věcí, z vloupání do bytu a kapesní krádeže. Na-
opak byla zjištěna nižší obava z krádeže vozidla 
či motocyklu a krádeže kola. 

Jak dopadl průzkum veřejného mínění 
na Benešovsku? 

V místě bydliště je s prací policistů spokojeno 
93,5 % obyvatel. Bezpečně se cítí 93,5 % občanů. 
81 % dotazovaných si myslí, že středočeští policis-
té dostatečně dohlíží na bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. O tom, že dostatečně chráníme 
bezpečnost osob a majetku je přesvědčeno 71,5 % 
osob. Nejvíce lidí, a to 68,6 %, se obává vandal-
ství a poškození věci. Obavu o vloupání do mo-
torového vozidla má 62,1 % obyvatel a krádeže 
vozidla se obává 49 % občanů. Mezi další činy, 
kterých se lidé bojí, patří fyzické napadení, obavu 
vyjádřilo 42,5 % respondentů. 58,8 % občanů se 
obává vloupání do bytu či domu. Nejméně se lidé 
obávají krádeže kola. 

Při hodnocení spokojenosti s jednáním a chová-
ním policisty převažuje kladné hodnocení. Občané 
policisty hodnotí jako přátelské, zdvořilé, ochotné 

a upravené. Dotazovaní respondenti, kteří v po-
sledním roce učinili na policii nějaké oznámení, 
byli spokojeni s ochotou policistů pomoci a s pro-
fesionálním přístupem policistů. Méně však byli 
spokojeni s rychlostí reakce na ohlášenou událost 
a s množstvím informací o postupu policie. 

Ani dotazy na korupční jednání policistů v do-
tazníku nechyběly. Na Benešovsku nebyl zjištěn 
jediný případ požadavku policisty o úplatek. 

Z výzkumu také vyplývá pozitivní zjištění, že 
82,35 % občanů dotázaných na Benešovsku věří, 
že v případě potřeby jim policisté poskytnou rych-
lou a účinnou pomoc, záporně odpovědělo jen 
17,65 % osob. Lidé byli dále dotazováni, zda si 
myslí, že je středočeská policie prostřednictvím 
médií dostatečně informuje o své činnosti. V roce 
2011 bylo zaznamenáno 72,4 % kladných odpo-
vědí. V letošním roce bylo s mírou informovanosti 
spokojeno 67,5 % dotazovaných. Na Benešovsku 
pak informovanost o činnosti Policie ČR kladně 
hodnotilo 81,1 % občanů. 

Z výsledků průzkumu veřejného mínění budou 
policisté vycházet při konkrétních krocích směřu-
jících ke zlepšení jejich práce a větší spokojenosti 
občanů. V oblasti prevence budeme dál občany 
upozorňovat na negativní jevy a problematiku 
trestné činnosti na Benešovsku a také na její 
předcházení.

nprap. Diana Škvorová

Po prázdninách bude MC Motýlek v „novém“

Prázdniny jsou pro mateřské centrum většinou 
časem volna. Pravidelné aktivity mají v tuto dobu 
pauzu, a proto je čas na letní úklid. A že se letos 
opravdu „gruntuje“ ve velkém stylu. Jsme moc 
rádi, že se nám po dlouhé době podařilo prosadit, 
že by se prostory mateřského centra vymalovaly. 
Popraskané zdi a stropy, oloupané sokly a okopané 
rohy působily už trochu smutně a jako reklama 
pro nově příchozí maminky asi taky moc nepo-
sloužily. Byl čas na změnu. Kromě malování se 
o prázdninách budou čistit koberce a čeká nás 
samozřejmě velký úklid. Pořádek chceme udělat 
především mezi hračkami a veškerými pomůc-
kami. Ty staré a rozbité musí udělat místo těm 
novým, které se ještě nestačily rozbít. Doufáme, 
že se „nový kabátek“ mateřského centra bude 

líbit nejen maminkám, ale především dětem a že 
nové barvami zútulněné prostory přilákají i nové 
návštěvníky. Aby tomu tak skutečně bylo, budeme 
se opět snažit připravit dětem pestrý a zajímavý 
program, kde děti najdou své oblíbené herny, 
dílničky, ale i něco nového, zajímavého. Čeká 
nás ještě spousta práce, ale moc se na to těšíme. 
Dovolte mi, abych na závěr za všechny maminky 
i děti, které mateřské centrum navštěvují, podě-
kovala městu, které se finančně i organizačně 
na vymalování daných prostor podílelo. Moc si 
toho vážíme. A jak se nám to všechno povedlo? 
Přijďte se v září podívat, jste srdečně zváni!
 

Lucka Višvardová 
organizační koordinátorka

UZÁVĚRKA

Uzávěrka příspěvků 
do příštího čísla 

Týneckých listů je 
ve čtvrtek 27. září 2012. 

Tento termín je závazný.
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Ze školních tříd
Čtení s 2. A

Ve školním roce 2011/2012 jsme se 7x sešli 
s žáčky z 2. A. 

První setkání proběhlo seznamovací formou. 
Utvořili jsme kruh, ve kterém jsme se vzájemně 
představovali. Vše bylo tvořeno hrou. 

S naším dalším setkáním přišla i čtecí povin-
nost, do které se zapojili jak žáci 9. B, tak naši 
malí svěřenci. 

Předvánočním překvapením byla návštěva Mi-
kuláše a jeho pomocníků. 

Při posledním setkání jsme byli pravá ruka při 
tvoření jejich portfolií. Všechny děti se po celý rok 
snažily pilně pracovat a doufejme, že se i dobře 
bavily.

Velký dík patří zejména paní učitelce Kraján-
kové, která nám umožnila všechna tato setkání 
a připravovala pro nás zábavný program.

Našim malým kamarádům přejeme hodně štěstí 
do dalších školních let.

Žáci 9. B: Alena Holubová, Anna Vychodilová, 
Ondřej Vašák, Martin Vašák, Kristýna Pazdero-
vá, Drahuše Slabová, Michal Krajánek, Simona 
Bořilová.

•
Spolupráce mezi 2. A a 2. B

I přesto, že nás odděluje řeka Sázava a sídlíme 
v různých budovách, našli jsme čas na společné 
aktivity.

Začalo to hned první týden v září, kdy jsme 
společně začali jezdit na plavecký výcvik. Byli 
jsme celkem 10x a můžeme říci, že téměř všechny 
děti se alespoň trochu naučily plavat.

Chtěli jsme i společně něco vytvořit a napadlo 
nás, že bychom mohli napsat příběh. A tak vznik-
la kniha Lvíček Poly. Pravidelně jsme se střídali 
ve psaní a kreslení. Pokud by někdo měl zájem 
si knihu přečíst a zjistit, jak jsou děti šikovné, 
může požádat paní učitelky z druhých tříd nebo 
si knihu zapůjčit v naší městské knihovně.

Naše setkání probíhala i při výletech. Navštívili 
jsme několik divadelních představení, ekofarmu 
Toulcův dvůr, podívali jsme se do Prahy na Petřín 
a do Muzea hraček.

Setkání vyvrcholilo 13. 6. soutěžním kláním. 
Do soutěží se zapojily všechny děti. Někteří pro-
kázali své znalosti o knížce, kterou jsme napsali, 
jiní odpovídali na otázky z různých oblastí (např. 
kultura, ČR, Týnec nad Sázavou…). Poslední sku-
pina si změřila síly v zápase ve vybíjené. Klání 
bylo vyrovnané. Není důležité, která třída byla 
lepší, podle našeho názoru by si vítězství zasloužili 
všichni, protože jejich znalosti i sportovní nasazení 
bylo obdivuhodné.

Doufáme, že i v následujícím školním roce nás 
čekají další příjemná setkání.

Ivana Dolejšová a Zuzana Krajánková, 
třídní učitelky

O prázdninách se u školní družiny objevila nová „pyramida“
Jedná se o nový herní prvek – lanovou pyramidu, která byla nainstalována 

na městském pozemku před školní družinou v ulici Komenského. Je to herní 
prvek vhodný hlavně pro děti starší 10 let, protože pohyb na něm je nároč-
nější a výška pyramidy je téměř 6 m. Mladší 10 let by zde měli být pouze 
v doprovodu svých rodičů. Město samozřejmě dbá na dodržení veškerých 
bezpečnostních kritérií. Aby nedošlo ke zbytečným zraněním, prosíme všech-
ny, aby poučili své děti o vhodném chování na prolézačce. Nainstalovali jsme 
i první cvičící prvek – rotoped u laviček. Věříme, že čekající doprovod využije 

této možnosti chvilku 
si zasportovat. Pokud 
se cvičení u laviček 
osvědčí, naplánujeme 
pořízení dalších cvičí-
cích prvků do našeho 
města. 

Nově postavená 
pyramida má být al-
ternativou pro starší 
děti, které se doteď 
scházely na hřišti před 
OD Hruška. 

„Zeptali jsme se 
na názor školních dětí, jaký herní prvek by se jim líbil. Děti měly možnost 
nahlédnout do katalogu a vybrat si. Spolupráce přímo s dětmi se nám velmi 
osvědčila, proto v ní u dalších projektů budeme rádi pokračovat. Reference 
jsme hledali i v jiných městech. Hovořili jsme např. s ředitelkami škol, kde 
si pyramidu pořídily a ty nám potvrdily, že s tímto prvkem jsou děti moc 
spokojené a co je hlavní – pořád se na ni vracejí. Co se týče údržby herního 
prvku, je minimální, materiály jsou kvalitní, první zatěžkávací rok budou 
probíhat pravidelné revizní kontroly. Doufám, že se pyramida dětem líbí, 
že si na ni najdou cestu ty –náctileté děti, které už svým věkem a vzrůstem 
nepatří na dětské hřiště u obchodního domu“ řekla místostarostka města 
Adriana Bursová.
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Malé zamyšlení
Zamýšlím -li se nad naší planetou Zemí, přeji si, aby byl všude klid a mír 

a také hodně lásky. Je třeba, aby všichni lidé usilovali o čistotu nejen na Zemi 
samé, ale aby bylo čisto i v ovzduší. Máme přece především zodpovědnost 
za naše děti, aby byly zdravé.

Na jaře a v létě nám pomáhá často sama příroda kolem nás – tráva, která 
voní, stromy, které produkují kyslík. V pozdním podzimu a v zimě je ale 
situace horší, hlavně ve městech. Vím, že je třeba udržovat i ve městech 
čistotu, hlavně ovzduší, nespoléhat jen na techniku, ale dodržovat i záko-
ny přírody. Každý z nás by se měl chovat láskyplně a uctivě ke všemu, co 
žije a roste. Já sama při svých toulkách přírodou často sbírám odpadky, 
které sem nepatří. Někteří lidé odhazují v lesích i jinde vše, co již doma 
nepotřebují. Zapomínáme, že planeta Země je jako naše maminka, která 
nás živí. Stále na to musím myslet a jistě mi dáte za pravdu. 

Sice se u nás v Týnci snažíme udržovat pořádek, ale stále je to málo. 
Všichni obyvatelé by se nad tím měli zamyslet a podle toho se i chovat. 
Měli bychom vést a učit své děti, aby si vážily hodnot a udržovaly všude 
kolem čistotu a pořádek.

Miluše Drsková Foto: Miluše Drsková

Sportovní vybavení do tělocvičen
Dotace z Fondu hejtmana Středočeského kraje

Díky finančním prostředkům z Fondu hejtmana Středočeského kraje pro 
rok 2012 jsme mohli alespoň částečně podpořit sportovní činnost v tělocvičně 
v ZŠ a ve Zbořeném Kostelci. Z částky 32.000 Kč jsme zakoupili nové míče, 

žíněnky, lavičky, které budou sloužit nejen dětem a mládeži v odpoledních 
mimoškolních aktivitách, ale i sportovním oddílům a veřejnosti. Finanční 
spoluúčast města Týnec nad Sázavou byla 2.000 Kč.

Skatepark 
Dobrá zpráva pro nadšence skate a BMX – 

v Týnci bude skatepark. Vybrali jsme vhodný 
pozemek na Brodcích, město podepsalo nájem-
ní smlouvu o provozování s Jawou. V současné 

době je pozemek vyklizen a připraven na asfaltový 
povrch. 

Další dobrou zprávou je, že kluci, kteří inicio-
vali petici pro vybudování skateparku, byli také 
úspěšní v dotačním programu nadace O2 – Think 
Big. Tato nadace podporuje mladé lidi do 26 let, 
kteří chtějí něco vytvořit, změnit ve svém okolí 
a pro realizaci svého nápadu hledají finance a pod-
poru. Díky max. možné získané částce 70.000 Kč 
tak budeme schopni vybudovat první překážky 
nejpozději do března 2013.
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Soukromá mateřská škola – Školička Domeček v Týnci nad Sáza-
vou by chtěla prostřednictvím Týneckých listů poděkovat paní učitelce 

UV3V – Senioři, pojďte studovat!
Senioři, nebojte se studovat a přihlaste se do nového semestru Univerzity třetího věku. Třetí 

semestr odstartuje pravděpodobně na podzim.

Utíká to jako voda a za chvíli tu máme začátek 
školního roku. A to nejen pro děti, ale školní rok 
také začíná našim seniorům. V září nebo říjnu 
začne už třetí semestr Univerzity třetího věku. 
Když si vzpomeneme na den 24. 10. 2011, kdy 
byl odstartován první semestr U3V přednáškou 
na téma Astronomie, přihlášku nám odevzdali 
pouze 4 studenti. Počty studentů začaly v průběhu 
kurzu narůstat a druhým semestrem s názvem 
Kouzelná geometrie si prošlo celkem 10 studentů. 
Doufáme, že se počet bude stále zvyšovat, proto 
vás vyzýváme a doufáme, že se přihlásíte na kurz 
Historie a současnost české myslivosti, který 
zahájíme v průběhu září nebo října. Myslivost 
není pro nikoho z nás něčím zcela neznámým. 
Cyklus šesti přednášek vás však jistě dokáže 
v leckterých směrech překvapit. S přednášejí-
cími se vydáte do hluboké historie myslivectví, 
do přírody za zvířaty, ale také na myslivecké 
oslavy. To vše s myslivostí souvisí, myslivost 
je totiž kromě pečování o přírodu a zvířata 
také životní styl. S jeho podobami Vás sezná-
mí pedagogové České zemědělské univerzity 
v Praze.

Podrobnější informace o tom, kdy a kde a v ko-
lik hodin začneme třetí semestr, Vám dáme vědět 
prostřednictvím našich webových stránek a vý-
věsek města. 

Město Týnec nad Sázavou se zapojilo do pro-
jektu Virtuální Univerzity třetího věku. Díky 
tomu Vám nabízíme možnost aktivně využít 
Váš volný čas. Pojďte s námi studovat! Uni-

verzitu může studovat člověk ve věku 50+, 
nezaměstnaný. Celý vzdělávací cyklus obsa-
huje 6 semestrů. Předpokládaná doba studia 
(3 roky) se může podle požadavků studenta 
(lázně, zdravotní problémy…) prodloužit. Ne-
musíte proto absolvovat celé studium v časové 
návaznosti, můžete semestr vynechat a poté 
opět pokračovat.

Virtuální Univerzita třetího věku je aktivita 
s více jak dvacetiletou historií. V současné době 
probíhá v různých podobách na téměř všech čes-
kých univerzitách a vysokých školách. V současné 
době je v ČR nabízeno více jak 400 různých vzdě-
lávacích programů. Tento druh studia navštěvuje 
zhruba 20 000 seniorů. A jak se stanete opět 
studentem?

V první řadě se musíte zaregistrovat v našem 
konzultačním středisku. Konzultační středisko 
a místo pro konání přednášek pro Týnec nad 
Sázavou a jeho blízké okolí se nachází v budo-
vě městského úřadu ve velké zasedací místnosti 
v přízemí. 

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

Způsob výuky je následující: nejdříve zhlédnete 
aktuální přednášku, po které následuje diskuse 
a nakonec kolektivní závěrečný test k ověření 
získaných znalostí. Následujících 14 dní slouží 

k samostudiu. Jednotlivé přednášky si studenti 
mohou pouštět na počítači. Komu však tato for-
ma přednesu nevyhovuje, jsou k dispozici tištěné 
přednášky, tzv. sylaby. Své studium si student-
-senior platí sám. Ceny za semestr se pohybují 
v rozmezí od 150 Kč do 300 Kč.

Více informací:
Jitka Šebková – kancelář tajemníka, 
Adriana Bursová – místostarostka
tel: 317 701 937, 724 258 024, 602 369 116
email:  sebkova@mestotynec.cz,  

bursova@mestotynec.cz
www.mestotynec.cz
www.e-senior.cz

•
Vážené a milé dámy,
dovolte, abych Vám za Magdu i za sebe poděkoval 
za péči, kterou jste nám věnovaly v uplynulých 
dvou semestrech. Musím konstatovat, že po re-
lativně pomalém rozjezdu studia v naší skupině 
se nyní vytvořila velmi dobrá parta a je radost 
v ní pobývat. Ač jsme rozdílných věkových skupin, 
vzdělání i životních zkušeností, panuje zde pohoda 
a dobrá nálada. 

Toto hodnocení vyplývá i z Vašeho přístupu 
k nám, kdy nám vycházíte maximálně vstříc v na-
šich studijních potřebách. A protože máme nyní již 
prázdniny (závěrečný test je již hotov), uvidíme se 
opět až někdy počátkem října, a to na poděkování 
by bylo již pozdě. Ještě jednou díky!

Za nás oba (a myslím, že by s tímto hodnocením 
souhlasili i ostatní) děkuje

Tomáš Jirásek

Mgr. Janě Vackové z 1. C za vřelé přijetí našich malých žáčků a za velmi 
pěkný program i s dárečkem pro naše malé žáčky.

Školička Domeček navštívila školu dne 5. června 2012 a žáci 1. C spolu 
s paní učitelkou připravili pro děti program s ukázkou matematiky, psaní 
na tabuli, čtení a hrami na koberci. Na závěr naší návštěvy ve škole jsme 
si všichni společně zazpívali známé dětské písničky a paní učitelka nás 
doprovodila na kytaru, a tím připravila dětem skvělý hudební zážitek.

Děti přišly do školičky nadšené a bohatší o spousty zážitků, o které se 
hned v šatně dělily se svými rodiči.
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Týnecký střep 2012
V sobotu 4. srpna se uskutečnil již 13. ročník 

městských slavností Týnecký střep, který byl letos 
unikátní tím, že továrna na týneckou kameninu 
– dnešní „kulturák“, slaví 200 let výročí založe-
ní. Slavnosti se tedy konaly nejen na hradě, jak 
jsou všichni zvyklí, ale též v zahradě kulturního 
domu. Stánky se vším možným zbožím se táhly 
od bývalé továrny na kameninu až do areálu hradu 
a návštěvníci měli opravdu z čeho vybírat.

I když máme „rozmarné léto“, sobota byla nád-
herná a počasí se vydařilo, takže lákavému progra-
mu už nestálo nic v cestě. Slavnosti zahájil herec 
Honza Hrubec, který pro letošek vymyslel vtipnou 

Pak už se na letním pódiu u hradu střídal je-
den program za druhým. Kapela Dei Gratia hrála 
středověkou hudbu a diváky tak nadchla, že ji 
večer nechtěli pustit z pódia. Berounští měšťané 
nám zatančili dvorské tance v krásných renesanč-
ních kostýmech, zhlédli jsme vtipné představení 
Tři mistři a šašek a scénka Alchymista a Sirael 
nám připomněla slavný film s Janem Werichem. 
Program byl proložen několika pohádkami pro 
děti, při kterých bylo hlediště zcela zaplněné. 
Po celý den si děti mohly vyrábět dřevěné loutky 
s divadelníky ze souboru ŠUS, účastnit se ukázky 
výroby vinutých perel a s pomocí výtvarnice si též 
nějakou krásu vytvořit. Martin Tysl opět připravil 
keramickou dílnu a s dětmi točil na kruhu. O dílny 
byl velký zájem. Velký úspěch měly soutěže pro 
děti a dospělé. Malí diváci soutěžili v pojídaní 
koláčů a dospělí si mohli dokonce zabojovat. 

Na večer si Honza Hrubec se svým Dřevěným 
divadlem připravil pohádku pro dospělé – Tristan 
a Isolda. Před půlnocí se s námi Berounští roz-
loučili ohňovou show.

Doufám, že těm, kteří se slavností zúčastnili, 
se program líbil a ti, kteří letos nepřišli, nás na-
vštíví příští rok.

Magda Timplová, kastelánka hradu 

Výroba loutek

Kapela DEI GRATIA

Zájem malých diváků

Jan Hrubec bavil děti i dospělé

Berounští měšťané

scénku, jak vznikl název Týnecký střep – nebojte, 
talíř, který při ní rozbil, nebyl historický. 
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Týnecký střep na zahradě hotelu Týnec

Městské historické slavnosti ovládly letos nejen 
areál hradu Týnec, ale také zahradu hotelu Tý-
nec. Tradiční kulturní program zde byl obohacen 
o výstavu k 200. výročí postavení budovy hote-
lu Týnec (původně továrny na kameninu). Pro 
zájemce byla připravena také prohlídka budovy 
s průvodcem.

Čajovna, víno, medovina, koláče, šperky, malování na obličej – to vše na za-
hradě hotelu Týnec

Pod odborným vedením si děti vyzkoušely práci s keramickou hlínou.

Hudební vystoupení folk & country kapely Třetí dechDívčí válka v podání týneckého amatérského divadelního spoleku Studio 3

O statečném Mikešovi – Petr Abbe Hroš a jeho loutky
Na zahradě také vystoupila Jitka Vrbová s kapelou 
Hot Jazz Praha
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I. Řezbářské sympozium – Čtyři sochy pro Týnec
Město Týnec nad Sázavou zorganizovalo první 

řezbářské sympozium, které proběhlo 1. 8. – 4. 
8. 2012 v zahradě hotelu Týnec nad Sázavou. 
Čtyři dny jsme měli jedinečnou možnost pozorovat 
řezbáře při práci, sledovat, jak z kmenů týneckých 
stromů postupně vznikala umělecká díla. Sochy 
byly slavnostně městu předány v podvečer Týnec-
kého střepu. Čtyři sochy pro Týnec po speciálních 
nátěrech umístíme na předem připravená místa 
– starý a nový Týnec tak získá krásná umělecká 
díla, na která můžeme být náležitě pyšní. Zhod-
noťte sami, jak se záměr podařil. 

Pevně věřím, že se vám, občanům, budou sochy 
líbit a při každodenních procházkách Týncem vám 
budou zpříjemňovat náladu. A dále pevně věřím, 
že nikomu z nás sochy nebudou překážet natolik, 
že by je někdo potřeboval zničit. 

Sochy budeme každoročně ošetřovat speciálním 
nátěrem, aby vydržely co nejdéle. 

U každého díla bude připevněna cedulka 
s popisem. 

Děkuji vám, že jste tuto akci podpořili svými 
návštěvami na zahradě hotelu jak při sympoziu, 
tak na Týneckém střepu. Páni řezbáři pochvalovali 
zájem místních lidí a jejich příjemné a vstřícné 
vystupování. Pokud najdeme podporu u místních 
lidí pro tuto akci (a už teď si troufám říct, že je 
velká), můžeme připravit sympozium na příští 

rok. A sochy můžeme nechat vyřezat třeba pro 
místní části našeho města. 

Ještě jednou děkuji za podporu a přeji krásné 
léto někde u sochy 

zdraví Adriana Bursová

Umíme ještě 
žasnout?

Zvláště v době dovolených a prázdnin, když od-
jíždíme ze svých domovů za odpočinkem, za krásou 
hor, mohutností moře, kouzlem jezer nebo řek, je 
zajímavé pozorovat, zda tyto skutečnosti dokážou 
na nás ještě zapůsobit, vzbudit v nás obdiv, přimět 
nás k zamyšlení. Zda dokážeme žasnout. 

Pro některé lidi je úžas sentimentálností – proto 
jako by se za tento projev svých citů styděli. Ne-
chat se „vnitřně rozechvět“ při pohledu na západ 
slunce nad mořem, velikostí horských štítů, krásou 
květů nebo lány vlnícího se obilí – to mnohé lidi 
vůbec neosloví, neinspiruje. V současnosti ovládané 

televizí a internetem, které nám přinášejí svět až 
do našich domovů, jakoby už nebylo místa pro 
obdiv krás přírody a jiných hodnot. Říká se, že 
Řekové, kteří byli jedním z nejvzdělanějších národů 

světa, dosáhli svou velikost i díky tomu, že byli 
schopni obdivu a úžasu. Pro řeckou filozofii byl 
obdiv a úžas pramenem myšlení. Platón k tomu 
řekl: „Není jiného začátku filozofie než obdiv.“ 
A podobně smýšlel i Aristoteles: „Úžas přivedl lidi 
k filozofování a nabádá je k němu i dnes.“ Tak – 
bez této hodnoty by nebylo duchovních zájmů, 
nových objevů, nebylo by možné nikoho milovat. 
Protože neschopnost žasnout a obdivovat znamená, 
že v nás něco zestárlo, už v nás nežije dítě. Jako by 
nějaká vnitřní membrána přestala reagovat na pod-
něty toho, co je krásné, protože se opotřebovala. 
Nemáme už obdiv a úžas k hodnotám, které se pro 
nás staly všedními. Kéž to v sobě – a nejen v době 
dovolených – dokážeme zase oživit. 

Bedřich Vymětalík, týnecký farář
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Výzva obyvatelům Chrástu - sídliště
Vážení obyvatelé Chrástu a okolí,
pravděpodobně jste si již všimli, že se ve vaší obci 
pohybuje dvojice nevidomých manželů, kteří 
se do této lokality na základě mého doporuče-
ní nedávno přestěhovali. Tento kraj je mi velmi 
blízký. Věřila jsem, že se jim zde bude líbit a že 
se zde setkají s laskavým přijetím ze strany svých 
nových spoluobčanů. Velice mne mrzí, když jsem 
se nyní doslechla, jaké nepříjemné zkušenosti zde 
kolega zažil. 

Na procházce se svým vodícím psem byl vulgár-
ně atakován jedním z obyvatelů. Tento muž měl 
sice kuráž kolegovi sdělit: „Že se zde roztahuje 
jako pizda“, ale už neměl odvahu se představit. 
Nejde bohužel o jednotlivce, neboť dotyčný nebyl 
sám a další se bohužel vyjádřili obdobně s tím, 
že si nepřejí, aby chodil v blízkosti jejich aut, 
neboť by je mohl svou slepeckou holí poškodit. 
Pominu -li fakt, že se slepeckou holí se musí za-
cházet velmi jemně, jinak by nesloužila svému 
účelu, a tudíž by stěží poškodila vůz, nedovedu 
pochopit, kde se v druhém člověku při pohledu 
na evidentně handicapovaného spoluobčana bere 

ta nelidskost a sprostota, aby namísto pomoci, 
ještě jeho život ztrpčoval.

Ačkoli se dotyčný na výzvu mého kolegy ne-
představil, ráda bych nyní já touto cestou před-
stavila svého kolegu. Jedná se totiž o člověka 
skutečně mimořádných kvalit, který si takové 
zacházení dvojnásob nezaslouží.

Doc. Oldřich Čálek, CSc. je filosof, básník, 
překladatel, vysokoškolský učitel a autor mno-
ha odborných publikací. Především však je reno-
movaným psychoterapeutem, který i přes svůj 
handicap pomáhá druhým lidem obnovit jejich 
duševní zdraví, najít vlastní cestu v životě a ne-
málo z nich za svou letitou terapeutickou praxi 
doslova uchránil od sebevraždy. Jeho hluboké 
porozumění a laskavý a trpělivý přístup, s jakým 
zachází se svými pacienty, byl inspirací pro řadu 
kolegů mladší generace, kteří se u něj učili a stále 
učí. Stejně jako desítky studentů, kteří mu se 
zájmem naslouchají, neboť jeho přístup k člověku 
a jeho uzdravení je ojedinělý, náročný a velmi 
poctivý. V této terapeutické práci mu pomáhá 
i jeho vodící pes, zejména při práci s pacienty, 
kteří trpí nadměrným strachem ze psů.

Zadáte -li si jméno docenta Čálka do interne-
tového vyhledávače, objeví se celá řada odkazů, 
která mé stručné představení dotvrzují. 

Docent Čálek a jeho žena, učitelka hudby, se 
těšili, že v Chrástu stráví zbytek života v příjem-
ném prostředí. Byli připraveni na mnohé obtíže, 
které stěhování a zabydlování v neznámém místě 
pro nevidomé přináší. Ani jeden z nás nepomyslel 
na to, že zde může dojít k takovým projevům 
hulvátství, které bychom neměli tolerovat. 

Věřím, že taková zkušenost byla ojedinělá. 
Přesto se na vás obracím s výzvou, pokud bu-
dete svědky takového chování, abyste nezůstali 
lhostejní. Manželé Čálkovi jsou velmi samostatní 
a ve většině případů nepotřebují přímou pomoc. 
Někdy je však dobré se třeba jen zeptat. Avšak 
prostá lidská slušnost a ohleduplnost je tím, co 
jim v situaci zabydlování na novém místě, které 
je nyní také jejich domovem, nejlépe pomůže cítit 
se dobře a bezpečně.

Děkuji.
Mgr. Tereza Králíčková

Nabídka muzea
Ladislav Jirotka

Ladislav Jirotka je vystudovaný knihkupec, kte-
rý tvrdí, že od dětství ho fascinuje vůně knížek. 
Roky dělal šéfa jednoho prťavého knihkupectví 
v Praze - Podolí. Nyní je z něho spokojený malující 
kavárník a nás zajímalo, jak se vlastně k malo-
vání dostal.

„Ještě na základce jsme měli kreslit výjev z ves-
míru, protože Vladimír Remek měl nějaké výročí, 
ale já nakreslil oči a tmu. Fakt jsem se s tím patlal 
celou hodinu, protože udělat totální tmu vodov-
kama, to dá práci. Jmenovalo se to „Kosmonaut 
v černý díře“. No, byla to pětka jak vyšitá, a tak 
se díky nepochopení na dlouhou dobu můj vývoj 
zastavil, ale dne 2.3. 1999 se prolomily ledy při 
návštěvě kina, přesněji při sledování filmu Hanabi 
(Ohňostroj), kde mě zaujal jeden z detailů, kte-

rému jen málo diváků věnovalo pozornost. Šlo 
o jednu z vedlejších postav, která kreslila tem-
perou tečkované obrázky. A já si řekl, to chci 
zkusit a druhý den jsem začal. A nějak bez toho 
nemohu být dodnes. Používám obyčejné české fixy 
a svoji oblíbenou povoskovanou čtvrtku. Nápa-
dy přicházejí různě, většinou se mi usadí motiv 
nebo název. Problém je to zrealizovat, protože 
vlastně neumím kreslit a někdy mi z náčrtu le-
zou takové neidentifikovatelné paskvily. A já se 
to těmi obdélníčky snažím zatajit. Nejblíže mým 
obrázkům jsou aboriginals, australští domorodci. 
A jen pro doplnění, na jednom obrázku je asi 
8.000 čtverečků.“

Magdalena Timplová
kastelánka hradu Týnec
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So 25. 8. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL Zač. 14.00 hod. 
Vystoupí divadlo Netopýr s představením Pygmalion. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou – městské muzeum

So 25. 6.
Ne 26. 6.

O POHÁR MISTRA KORMIDELNÍKA

II. ročník soutěže pro malé i velké – splutí úseku Týnec nad Sázavou – Piko-
vice. Zkušený kormidelník pomůže odpovědět na otázky týkající se Sázavy 
a Posázaví, v cíli čeká na všechny zúčastněné odměna.
Výdej vybavení: 9.00–12.00 hod., VČASNÁ REZERVACE NUTNÁ. Bližší informa-
ce: Bisport, s.r.o., tel: 317 701 460, 317 701 704, 317 701 907, 317 701 908, 
mob: 777 335 618, info@bisport.cz, objednavka@bisport.cz.

Pá 31. 8. NETOPÝŘÍ NOC Zač. 19.00 hod.
Akce, která seznamuje velké i malé s životem netopýra velkého – obyvatele 
gotické věže hradu Týnec. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

ZÁŘÍ

1. – 30.9. Výstava obrazů Ladislava Jirotky
v galerii městského muzea; výstava grafických listů s naivistickými symboly. 
VERNISÁŽ sobota 1. 9. od 17.00 hod.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

Do 30.9. VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ 
NEVEKLOVSKA

Muzeum Netvořice. Výstava je součástí vzpomínkových akcí k 70. výročí 
zahájení I. fáze vystěhování obcí mezi Vltavou a Sázavou za II. světové války. 
Pořadatel: Městys Netvořice

So 1. 9. TANKOVÝ DEN
Tradiční akce na ukončení sezóny ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech, 
otevřeno od 9.30 hod. Bližší informace: 973 296 161, pořadatel: Vojenské 
technické muzeum Lešany

Po 10. 9. KURZ STEPU – zahajovací hodina Zač. 18.00 hod.
Ukázková hodina kurzu stepu ve Společenském centru Týnec, zároveň nábor 
nových zájemců. Hodinu vede lektorka z Tanečního studia Andrea, Praha, 
Lucie Bačkovská, mistryně Evropy ve stepu. Bližší informace: Zuzana Něm-
cová, tel.: 777 234 786

Pá 14. 9. Podblanický hudební podzim – ZAHÁ-
JENÍ PŘEDPRODEJE

Předprodej vstupenek na vystoupení „Perly barokní hudby“ ve Společenském 
centru TÝNEC 9.11.2012. Účinkují: Virtuosi Pragenses, VÁCLAV HUDEČEK 
(housle), Hana Jonášová (soprán), Vladimír Rejlek (trubka). Předprodej 
v Turistickém informačním centru, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 
317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz, bližší informace 
o programu festivalu naleznete na www.podblanickypodzim.cz

So 15. 9. PŘES ČTYŘI ZÁMKY – turistický pochod
Délka tras: 15, 25, 35 a 50 km, start 7.00 – 10.00 hod. od sportovního centra 
Bisport, cíl tamtéž v 19.00 hod. Bližší informace: Milan Šípek, tel.: 317 701 765, 
sipkova@bri.cz. Pořadatel: Klub českých turistů Týnec nad Sázavou

Čt 20. 9. TANEČNÍ KROUŽEK Blanky Takáčové 
– děti

Zač. 16.00 hod.

1. hodina tanečního kroužku ve Společenském centru TÝNEC
Bližší informace u pořadatele: Taneční škola Blanky Takáčové, tel.: 
775 615 503

čt 20. 9. PŘEDNÁŠKA VLASTIVĚDNÉHO KLUBU Zač. 17.00 hod.
Zasedací místnost Městského úřadu v Týnci nad Sázavou, téma bude upřes-
něno na plakátech. Změna termínu vyhrazena. Pořadatel: Vlastivědný klub 
města Týnec nad Sázavou a okolí

So 22. 9. ČESKO SE HÝBE – DEN POHYBU 
A ZDRAVÍ

zač. 13.00 hod.

Akce v rámci oslav 20. výročí ČASPV a 150. výročí organizované tělovýchovy, 
Týnec nad Sázavou – ulice K Náklí a U Trati, prostor před městským úřadem, 
tábořiště Náklí, volejbalové a tenisové kurty u mostu. Možnost vyzkoušet 
vedle známých pohybových aktivit i ty méně známe, např. bocca, woodball, 
kubb, mölki, bollo -ball, indiaka… vystoupení oddílů sportovní gymnastiky 
a taneční skupiny, ukázky činnosti hasičů, rybářů, policie a záchranářů. Pro-
dej sportovních oděvů, přírodních produktů – zdravé výživy a potravinových 
doplňků. Vstupné pro všechna sportoviště 20,- Kč, děti zdarma. 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou

Ne 23. 9. VÁCLAVSKÁ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.
Zábavné odpoledne s dechovou hudbou ve Společenském centru TÝNEC. Hrát 
bude kapela Týnečanka a jako host vystoupí sólista dechovky Krajanka Jirka 
Škvára. Vstupné: 50,- Kč. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

St 26. 9. ORIENTÁLNÍ TANCE A LADIES LATINA Zač. 18.00 
a 19:30 hod.

1. lekce kurzů Ladies latina a orientálních tanců 
Bližší informace u pořadatele: Taneční škola Blanky Takáčové, tel.: 
775 615 503

Čt 27.9. TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ – začá-
tečníci i pokročilí

Zač. 19.00 
a 20.00 hod.

1. hodina kurzu tanečních pro dospělé začátečníky (zač. 19.00 hod.) a po-
kročilé (20.00 hod.). Bližší informace u pořadatele: Taneční škola Blanky 
Takáčové, tel.: 775 615 503

So 29.9. KELTSKÝ VEČER Zač. 16.00 hod.
Tradiční historické slavnosti v duchu keltských tradic. Vystoupí: Fiannan, 
RíRá – irská hudba, Hakka Muggies – lidové melodie Irska, Skotska a Bretaně, 
Crazy Shoes – Týnec, Fireshow, Dudáci The Rebel Pipers. Občerstvení.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 29.9. VÝLET – Herrenchiemsee – Bavorské 
moře

Odj. 4.30 hod.

Ostrov Herreninsel, zámek Herrenchiemsee (bavorské Versailles) na ostrově 
Herrenwoth, ostrůvek Fraueninsel – vše na největším bavorském jezeře o rozlo-
ze 80 km2 označovaném jako „Bavorské moře“. Cena zájezdu: 800,- Kč, 16,- € 
na vstupy. Bližší informace: Turistické informační centrum, tel.: 775 290 032, 
317 729 050, e-mail: ic@centrumtynec.cz
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
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Pá 12.10. I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU Zač. 19.00 hod.
Bližší informace u pořadatele: Taneční škola Blanky Takáčové, tel.: 
775 615 503

So 13.10. VÝLET – Lipno – Hluboká Odj. 7.00 hod.
Nově otevřená unikátní Stezka korunami stromů Lipno, 675 m dlouhá stezka 
s 18 zastávkami, ukončená suchým tobogánem dlouhým 52 m (není nutné 
absolvovat). Další zastávka – zámek Hluboká, prohlídka reprezentačních pokojů 
zámku. Cena zájezdu 400,- Kč. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Čt 18.10. PŘEDNÁŠKA VLASTIVĚDNÉHO KLUBU Zač. 17.00 hod.
Zasedací místnost Městského úřadu v Týnci nad Sázavou, téma bude upřes-
něno na plakátech. Změna termínu vyhrazena. Pořadatel: Vlastivědný klub 
města Týnec nad Sázavou a okolí

So 20.10. ZAMYKÁNÍ SÁZAVY
Děda Sázava zamkne řeku kouzelným klíčem a vyprovodí vodáky k jejich 
poslední letošní plavbě. Bližší informace na http://www.bisport.cz/cz/ak-
ce-na-sazave/zamykani-sazavy/94. Pořadatel: Bisport, spol. s r. o.

Pá 26.10. VÝZNAMNÝ OBČAN – slavnostní 
ocenění

Zač. 17.00 hod.

Každoroční udělování ocenění občanům, kteří se významným způsobem podíleli 
na životě města Týnec nad Sázavou. Akce probíhá ve Společenském centru 
Týnec – doprovodný kulturní program. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

27. – 28.10. POSVÍCENÍ V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Pouťové atrakce na parkovišti před městským úřadem.

27. – 28.10. VÝSTAVA ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
Prodejní výstava drobného domácího zvířectva v prostoru vedle Městského 
úřadu v Týnci nad Sázavou. Tombola.
Pořadatel: ČSCH Týnec nad Sázavou

27. – 28.10. VÝSTAVA ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉ-
HO SVAZU

V prostorách Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: Český za-
hrádkářský svaz Týnec nad Sázavou

Soutěž o cenu PhDr. Jiřího Tywoniaka pro seniory – III. ročník

Volné téma z historie Týnecka do r. 2000. Požadavky: písemná práce v roz-
sahu 5–30 normostran skládající se z úvodu, statě, závěru a obsahu, případně 
příloh (obsah a přílohy se nepočítají do normostran). Hotové práce ve dvou 
exemplářích s přihláškou je třeba zaslat do 1. 11. 2012 na adresu Vlastivěd-
ný klub města Týnec nad Sázavou, nádvoří A. Hodějovského čp. 48, 257 41 
Týnec nad Sázavou nebo přinést na podatelnu MěÚ v Týnci nad Sázavou. 
V přihlášce uvádějte jméno, příjmení, adresu svého bydliště a věk. Vyhlášení 
výsledků bude do 30. 11. 2012. Práce odeslané do 1. 11. 2012 (včetně) budou 
posouzeny komisí složenou z představitelů Vlastivědného klubu města Týnec 
nad Sázavou a okolí i z dalších osob. Pro vítěze budou připraveny poukázky 
na nákup knih v Knihkupectví Daniela v Benešově. Předání cen proběhne 
ve velké zasedací místnosti Městského 

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazeno. 
Přejeme příjemné zážitky

P EDPRODEJ 
VSTUPENEK  

 
 

na koncert „Perly barokní hudby“ 
komorní orchestr VIRTUOSI PRAGENSES, sólisté: VÁCLAV HUDE EK – 

housle, Hana Jonášová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka   

9. 11. 2011 od 19.00 hodin 
 

v rámci festivalu 
Podblanický hudební podzim 

ve Spole enském centru TÝNEC bude 
 

ZAHÁJEN 
14. zá í 2012 

 

v Turistickém informa ním centru  
(budova Spole enského centra a hotelu TÝNEC) 

Klusá kova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou 
 
 

tel: 317 729 050, 775 290 032,  
e-mail: ic@centrumtynec.cz 

 

Poznáváte tento strom?
Je to už 5 let, co byl tento krásný dub vyhlášen jako památný strom 

našeho města. 
Myslíme si, že je to důvod k oslavě. Zveme všechny příznivce do slavnost-

ního průvodu s kapelou a praporem stromu k prožití krásného odpoledne. 
Setkáme se pod stromem při oblíbeném bubnování s panem Šušorem.

Oslavy proběhnou v sobotu 29.9.2012 od 13 hodin, bližší informace 
budou zveřejněny ve vývěskách města. Na celou akci dohlíží RNDr. Luděk 
Šefrna, CSc., který byl před pěti lety iniciátorem zapsání našeho dubu 
mezi památné stromy.



M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
 

ve spolupráci s Historickým klubem o.s. po ádá poznávací výlet  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nov  otev ená unikátní stezka vedoucí v korunách strom  v celkové délce 675 metr . Na 
18 adrenalinových zastávkách m žete zažít zcela neobvyklé, ale bezpe né zážitky, které jsou podél 
bezbariérové stezky vytvo eny. Vrcholným zážitkem je nejdelší suchý tobogán v eské republice 
v celkové délce 52 metr  (jeho absolvování není nutné). 

 

Okolo 10 hodiny p íjezd do Lipna n. Vltavou., odtud lanovkou ke stezce, 3 hodiny na procházku 
po stezce. Okolo 13.00 hod. p esun do ESKÝCH BUD JOVIC – volný program na prohlídku 
nejkrásn jšího nám stí v R o rozloze 133 x 133 m (1 ha) s množstvím cenných církevních 
i sv tských staveb, s gotickými, renesan ními a hlavn  pak barokními domy. Poslední zastávka 
ZÁMEK HLUBOKÁ – od 16.00 hod. prohlídka reprezenta ních pokoj . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cena zájezdu: 400,- K  za dopravu na osobu  
 

Vstupné na stezku: 190,- (dosp lí), 150,- (snížené), 530,- (rodinné), 50,- (pro zájemce o tobogán) 
do zámku: 160,- (dosp lí), 110,- (snížené), 400,- (rodinné) 

 

V cen  je zahrnuto: doprava autobusem P BUS TOUR Josef Pešek,        
 

ástka za zájezd bude vybírána p edem p i p ihlášení spolu s místem v autobuse;  
ástka na vstupy bude vybrána až v autobuse.  

 

Rezervace osobn  i telefonicky do 1. 10. 2012 
na tel: 317 729 050, 775 290 032 – Turistické informa ní centrum TÝNEC 

Klusá kova 2 – budova Spole enského centra TÝNEC 

sobota 13. 10. 2012 
odjezd autobusem z autobusového nádraží v 7.00 hod.,  

p edpokládaný návrat cca ve 20.00 hod. 

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
 

po ádá poznávací výlet  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Na programu bude v dopoledních hodinách prohlídka m sta Pasova na soutoku t í ek - Dunaje, 

Innu a Ilzu. Zdejší adventní trhy se nacházejí p ímo okolo nejv tšího barokního chrámu sv. 
Št pána, kde jsou k vid ní p ípadn  i poslechu nejv tší varhany na sv t  s více než 17 tis. píš al. 
V historickém centru uzav eném mezi Dunajem a Innem lze dále navštívit nap . krásnou radnici 

s m idlem záplav, muzeum skla se sbírkou eského k iš álu i adu dalších zajímavostí a kostel . 
Procházkou se dojde ke špi ce se soutokem všech ek. 

 

V odpoledních hodinách p esun a prohlídka m ste ka Altötting. Jedná se o n mecké 
nejznám jší poutní místo s nám stím „3kostel “, mezi nimiž se rozprostírá velký adventní trh. 

Nejzajímav jší je tzv. “Poutní kaple“ s relikvií erné madony v nejstarší ásti Oktagonu založené 
už kolem r. 800 karolinskými králi a císa i. Ve „st íbrné urn “ byla poh bívána srdce dalších 

bavorských vládc . Roku 1489 se tu prý odehrál „zázrak“ a od této doby je místo tolik 
vyhledávané poutníky z celého sv ta. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Cena zájezdu: 700,-K  na osobu + cca 10 EURO na vstupy 
V cen  je zahrnuto: doprava autobusem P BUS TOUR Josef Pešek,        

služby pr vodce - dr. Dana Obrová 
 

ástka za zájezd bude vybírána p edem p i p ihlášení spolu s místem v autobuse;  
Eura na vstupy – budou vybrána až v autobuse.  

 
Rezervace osobn  i telefonicky do 31.10. 2012 

na tel: 317 729 050, 775 290 032 – Turistické informa ní centrum TÝNEC 
Klusá kova 2 – budova Spole enského centra TÝNEC 

sobota 1.12. 2012 
odjezd autobusem z autobusového nádraží v 5.00, 

p edpokládaný návrat cca ve 23.00 hodin 

M sto Týnec nad Sázavou 
Vás srde n  zve na ned lní odpolední zábavu 

 

 
 

 
 
 

S  TÝNE ANKOU 
pod vedením kapelníka Vratislava K ivánka  

od 14:00 hodin 
ve Spole enském centru TÝNEC 

 
JAKO HOST VYSTOUPÍ  

 
  
 
 
 

 
 
 

Vstupné: 50,- K  
Informace: 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 
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Z dopisů čtenářů
Kdo zaplatí obnovu veřejné zeleně 
v Týnci nad Sázavou

V uplynulých měsících jsme byli svědky masiv-
ního kácení starých stromů a keřů a vysazování 
nových. Mám z toho pocit, že to bylo v mnoha 
případech zbytečné. Třeba moruše u staré školy. 
Komu vadily?

Své pocity ale ponechám stranou a budu se 
zabývat rozumovou stránkou věci, tedy kolik 
obnova zeleně stála a kdo to zaplatí.

Podle údajů na stránkách mestotynec.cz jde 
o dílo za cca 5,7 milionů Kč, z čehož město uhradí 
10 procent. Zbytek jsou dotace (Evropský fond 
regionálního rozvoje 85 %, Státní fond životního 
prostředí ČR 5 %).

No, nekupte to za 10 procent!
Slovo dotace je zajímavé, přímo se nabízí 

uvěřit tomu, že je od slova dávat. Pojďme se 
zamyslet nad tím, odkud pocházejí peníze, které 
nám někdo „dá“, třeba zmíněný Evropský fond 
regionálního rozvoje.

Evropská Unie (a její fondy) disponuje pe-
nězi, které vybraly jednotlivé členské státy 
na daních a odvedly do EU.

Pokud dostane něco české město, zaplatili to 
například občané Německa anebo Itálie. A nao-
pak čeští daňoví poplatníci podporují například 
francouzské zemědělce. 

Dalo by se říci, že nula od nuly pojde. Jenže 
ona nepojde. 

Jediný, kdo se bude mít dobře je evropský, 
český, německý, francouzský úředník, kte-
rý se na tomto nesmyslném přerozdělová-
ní podílí ve jménu „hospodářské a sociální 
soudržnosti“.

Ve skutečnosti tedy občané členských zemí 
nezaplatí za ozelenění našeho města 5 milionů 
korun, ale například 6 nebo 7 milionů a my jim 
to při vhodné příležitostí vrátíme. 

Nekupte to!

Připravte si peněženky, bude se 
zdaňovat.

Cílem tohoto článku není kritizovat rozhod-
nutí ozelenit město, cílem je přivést čtenáře (ale 
i zastupitele) k zamyšlení, odkud se berou peníze 
z dotací a kdo je ve finále zaplatí.
Čím víc lidí bude „pracovat“ ve fondech, EU-

ROfondech, při přerozdělování, čím víc budeme 
natahovat ruce po dotacích, tím se budeme mít 
na konci hůř. To je smutná a zatím neviditelná 
realita viditelného a zeleného města.

Přerozdělování je zvrácenost. Nechtěl bych 
být na místech městských zastupitelů, kteří se 
na jedné straně chtějí zavděčit občanům, ale 
na druhé straně „musí“ natahovat ruce po peně-
zích z fondů a podílet se na nesmyslném přeroz-
dělování, ze kterého žijí (EURO)úředníci.

Konstruktivní návrh? Pokud bychom se jako 
občané státu a jako občané města dokázali o své 
věci postarat sami, myslím si, že bychom se měli 
lépe. V tomto případě mne napadá vzít do ruky 
rýč, zasadit si svůj strom a starat se o něj. Člověku 
to připomene, že nic není zadarmo.

Vítek Paroulek, Pecerady 
inspirace@centrum.cz

•
Jak to vidí pan starosta

V úterý 11.6.2012 znovu zasedlo vedení 
našeho krásného města v Týnci nad Sázavou 
ke svému veřejnému zasedání, aby projednalo 
a schválilo kroky ke zkvalitnění života svých 
spoluobčanů.

Občané vznesli své připomínky například 
ke špatnému stavu nástupišť na týneckém 
nádraží, dále se debatovalo o nové ředitelce 
školní kuchyně, zvyšování poplatků a dalších 
plateb pro rozpočet našeho města.

Před přistoupením k jednání o zvýšení koe-
ficientu daně z nemovitosti na koeficient dva, 
tedy zdvojnásobení těchto daní, pan starosta 
zastupitelům velmi fundovaným a srozumitel-
ným způsobem vysvětlil důvod nutnosti takto 
razantního navýšení daně. Důvodem je pře-
chodná potřeba města navýšit svůj rozpočet 
o částku 1.000.000,- Kč ročně na dobu tří let 
z důvodu neočekávaného navýšení splátek 
za vybudovanou kanalizaci. V následně za-
hájené diskusi bylo vedení města dotázáno, 
zda mají vypočtenu sumu, která po tomto na-
výšení do rozpočtu města přiteče. O této část-
ce nemělo vedení města nejmenší představu, 
pouze vědělo, že tato částka bude potřebám 
města zcela jistě stačit. Po tomto skvěle poda-
ném vysvětlení panem starostou jsem se jak 
jemu, tak zastupitelům pokusil osvětlit některé 
důsledky tohoto opatření. Daň z nemovitosti 
byla v předchozích třech letech již výrazně 
zvyšována, a to z rozhodnutí předcházejících 
vlád. Nejvyšší nárůst této daně byl zejména 
u objektů pro podnikání, tedy průmysl, vý-
robu, skladování. Tuto skutečnost potvrdila 
jedna ze zastupitelek, která pracuje v bývalé 
slévárně METAZ, a uvedla, že současná platba 
daně z nemovitosti u tohoto podniku činí přes 
300.000,- Kč čtvrtletně. Roční platba je tedy 
minimálně jeden milion dvě stě tisíc korun 

ročně. Příští rok tedy slévárna zaplatí mini-
málně 2.4 mil. Kč do rozpočtu města. Takto 
pak starosta získá požadovanou sumu již od 
jediného plátce a nikoli na přechodné období 
tří let, nýbrž natrvalo. K dotazu, zda si pan 
starosta nemyslí, že by uvedené opatření mohlo 
některé firmy v regionu vážně poškodit, příp. 
zlikvidovat, uvedl, že kdo podniká, jistě vydělá 
dost, a tedy ať platí. Vždyť například společnost 
LIDL nás tady občany Týnecka obírá každý den. 
Jiní podnikatelé z regionu nebyli jmenováni, 
asi si to u nich pan starosta nechtěl rozházet. 
Myšlenky, které se panu starostovi honí hlavou, 
mi však tímto byly zcela jasné. Místní pod-
nikatelé, živnostníci, obchodníci a zubožené 
továrny obírají naše Týnečany a musí za to 
řádně zaplatit. Vy ostatní nepodnikající občané 
se však nebojte, i vy přispějete svým dílem 
na toto ve svém rozsahu nedůvodné zvýšení 
daní. V současné době činí průměrná platba 
za rodinný domek částku 800,- Kč a tato se 
také dvojnásobně zvýší. Návrh byl hlasováním 
zastupitelů města přijat, daň z nemovitostí pro 
rok 2013 se tímto zvyšuje koeficientem dva.

Závěrem si lze pouze přát, aby tyto finanč-
ní prostředky přispěly ke zvýšení kvality ži-
vota občanů Týnecka a panu starostovi, aby 
po skončení svého funkčního období našel 
dobrou práci v našem regionu, případně začal 
podnikat, aby poznal, jak se žije mimo veřejné 
rozpočty, kde se finanční potřeby uspokojují 
z titulu moci přímo z peněženek občanů a slo-
va jako omezení výdajů a šetření zde nemají 
příliš prostoru.

Tímto článkem nehodlám znevažovat práci 
vedení města, ani našich zastupitelů, pouze 
jsem se chtěl podělit o své dojmy z účasti 
na tomto veřejném zasedání.

V Týnci nad Sázavou dne 20.6.2012
Luboš Kubela

Pan Kubela se ve své úvaze o mém pohledu 
dopouští několika drobných, ale i významných 
chyb:
– zastupitelstvo zasedalo v pondělí, nikoliv 

v úterý 
– důvodem zvýšení daně rozhodně není neočeká-

vané navýšení splátek za vybudovanou kana-
lizaci. Ty jsou jasně dané a nemění se.

– představu o výnosech navýšení daně jsme měli 
a na zastupitelstvu jsme ji řekli. V článku o dani 
z nemovitosti uvedeném v těchto Týneckých 
listech vysvětluji, jak přesně se dá výše daně 
vyčíslit.

– daň z nemovitosti se za poslední tři roky ne-
měnila. Poslední zvýšení schválil parlament 
od roku 2010 a tyto sazby platí stále. Předchozí 

sazby byly v platnosti beze změny od roku 1993 
do roku 2009.
Pan Kubela vlastní halu velikosti Lidlu. Sazba 

daně za 1 m2 pozemku či stavby je při stejném 
využití a umístění stejná pro Metaz, pro Lidl i pro 
pana Kubelu. Výši daně nelze odlišit počtem lidí 
ve stavbě, ani tím, jak často do ní majitel vstoupí. 
Výše daně placená Metazem odpovídá velikosti 
vlastněných pozemků. Celková výměra jejich po-
zemků je 90.000 m2. Výroba s sebou zpravidla 
přináší těžkou dopravu, hluk, někdy i zápach 
v okolí. Sousedé pana Kubely z Kozlovic, když 
tam „podnikal“, by o tom mohli vyprávět dlouhé 
příběhy… 

„Jak to skutečně vidí starosta“ si můžete přečíst 
v článku v úvodu Týneckých listů.

Martin Kadrnožka
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KONEČNÉ TABULKY SR 2011/2012
Starší přípravka B – OS 
  1. Olbramovice 18 17 0  1 169:21 51
  2. Soběhrdy 18 13 1  4 147:59 40
  3. Zaječice 18 11 2  5 122:44 35
  4. Senohraby 18 11 1  6 132:88 34
  5. Týnec n.S. B 18 11 1  6 102:76 34
  6. Nespeky B 18 10 2  6  98:74 32
  7. Jankov 18  5 0 13  63:129 15
  8. Maršovice 18  4 1 13  40:95 13
  9. Miličín 18  3 0 15  39:141  9
10. Neveklov 18  1 0 17  24:209  3

Starší přípravka A – OP
  1. Jírovice 20 19 0 1 232:57 57
  2. Vlašim 20 15 0 5 132:78 45
  3. Tichonice 20 13 2 5 112:67 41
  4. Týnec n.S. A 20 13 1 6 113:99 40
  5. Bystřice 20  8 5 7  88:66 29
  6. Nespeky 20  7 3 10  70:103 24
  7. Sedlec -Prčice 20  7 2 11  78:102 23
  8. Chotýšany 20  6 2 12  75:95 20
  9. Benešov 20  5 4 11  83:120 19
10. Teplýšovice 20  3 2 15  58:148 11
11. Čechtice 20  3 1 16  51:159 10

Mladší žáci 7+1 – OP sk.A
1 Sedlec -Prčice 18 17 1  0 134:13 52
 2. Chocerady 18 13 3  2 154:19 42
 3. Benešov C 18 13 3  2 106:30 42
 4. Týnec n.S. 18 13 1  4 140:26 40
 5. Vrch.Janovice 18  8 0 10  71:86 24
 6. Velíš 18  6 2 10  38:75 20
 7. Krhanice 18  5 2 11  71:104 17
 8. Myslíč 18  4 1 13  22:113 13
 9. D.Kralovice 18  3 3 12  40:84 12
10. Křečovice 18  0 0 18  9:235  0

Starší žáci I.A.tř.sk.C
  1. Uhl.Janovice 26 19 4  3 114:36 61
  2. Č.Brod 26 19 1  6  85:37 58
  3. Týnec n.S. 26 17 3  6  76:41 54
  4. Kouřim 26 16 5  5 110:29 53
  5. Mezno 26 14 4  8 106:45 46
  6. Mukařov 26 15 1 10  70:55 46
  7. Sedlčany B 26 13 6  7  80:48 45
  8. Čerčany 26 13 0 13  82:56 39
  9. Úvaly 26 11 2 13  66:74 35
10. Votice 26 11 2 13  60:79 35
11. Mnichovice 26  7 2 17  43:80 23
12. Zruč n.S. 26  6 3 17  70:122 21
13. Jesenice 26  3 0 23  48:149  9
14. Kostelec n.Čl. 26  1 1 24  25:181  4 

KLUB ESKÝCH TURIST  TÝNEC NAD SÁZAVOU 
Vás zve na 48. ro ník dálkového pochodu 

 
 
 

 
který se koná v sobotu 15. zá í 2012 

 
START: Týnec nad Sázavou, turistické centrum Bisport (naproti závodu Metaz) 
  7:00 – 10:00 hodin. Trasa 50 km do 8:30 hodin. 
 
TRASY: 15 km  Týnec - Bukovany - Po í í – Svárov – Pecerady - Týnec 
   

27 km Týnec - Konopišt  – Po í í – Svárov - Týnec 
 
35 km Týnec - Konopišt  – Po í í – er any – Nespeky – Ledce - Týnec 
 
50 km Týnec - Konopišt  – Po í í – er any – Pyšely –Lojovice – 

Kamenice – Panská skála - Týnec 
 
 

 
STARTOVNÉ:  20,- K  d ti od 6 do 15 let 10,- K  
 
UBYTOVÁNÍ:  nutno nahlásit nejpozd ji týden p ed pochodem  
 
OB ERSTVENÍ: na trasách z vlastních zásob, v restauracích, v cíli pro  

všechny ú astníky aj 
 

MAPA: doporu ujeme mapu K T . 40 -  Benešovsko a Dolní Posázaví 
 
ODM NA: upomínkový diplom a odznak pochodu 
 
DOPRAVNÍ  po silnici – asi 10 km severozápadn  od Benešova  
SPOJENÍ: po železnici – tra  210 /Praha – Braník – er any/ 
 
CÍL: v míst  startu do 19:00 hodin 
 
UPOZORN NÍ: vezm te si tužku na opsání n mé kontroly 
 d ti do 15 let se mohou zú astnit pouze v doprovodu dosp lé 

osoby 
 
INFORMACE: Milan Šípek, Sadová 129, 257 41 Týnec nad Sázavou 
                                               telefon:  317 701 765         737 712 807   
                                               e-mail: sipkova@bri.cz 

   

„„PP EESS TTYY II ZZÁÁMMKKYY““  

Dorost I.A.tř.sk.D
  1. Sedlčany 26 23 1  2 142:22 70
  2. Jílové 26 19 3  4 122:59 60
  3. Struhařov 26 18 3  5  74:33 57
  4. Podlesí 26 15 5  6  71:25 50
  5. Týnec n.S. 26 15 2  9  82:53 47
  6. Petrovice 26 13 4  9  78:62 43
  7. Lety 26 12 2 12  67:78 38
  8. Březnice 26 11 4 11  75:66 37
  9. Král.Dvůr 26 10 2 14  93:77 32
10. Loděnice 26  8 4 14  39:77 28
11. Votice 26  8 2 16  61:80 26
12. D.Dušníky 26  7 2 17  73:112 23
13. Sedlec -Prčice 26  3 3 20  37:104 12
14. Rakovník B 26  1 1 24  13:179  4

B mužstvo dospělých III.tř.sk.A
  1. Přestavlky 26 21 3  2 105:34 66
  2. Votice C 26 17 2  7  82:56 53
  3. Týnec n.S. B 26 14 1 11  93:58 43
  4. Bystřice 26 13 3 10  50:46 42
  5. Netvořice 26 12 5  9  78:56 41
  6. Soběhrdy 26 12 5  9  53:46 41
  7. Nespeky B 26 12 4 10  60:61 40
  8. Pyšely 26 10 5 11  53:74 35
  9. Krhanice 26  9 7 10  61:56 34
10. Myslíč 26 10 2 14  61:73 32
11. Chocerady B 26  7 7 12  48:66 28
12. Úročnice 26  8 4 14  42:65 28
13. Miličín 26  7 5 14  43:61 26
14. Zaječice 26  1 5 20  39:116  8
 
A mužstvo dospělých I.A.tř.sk.B
  1. Klecany 30 21  4  5 75:36 67
  2. Poděbrady 30 16  8  6 48:27 56
  3. Dl.Lhota 30 15  4 11 51:43 49
  4. Benešov B 30 13  9  8 54:42 48
  5. Kostelec u Kř. 30 13  7 10 73:58 46
  6. Semice 30 14  3 13 67:66 45
  7. Jílové 30 14  3 13 52:44 45
  8. Č.Pečky 30 12  8 10 67:58 44
  9. Velim B 30 12  7 11 58:42 43
10. Týnec n.S. 30 12  2 16 49:72 38
11. Radim 30 11  5 14 56:55 38
12. Bakov 30 11  5 14 37:41 38
13. Zásmuky 30 11  3 16 34:34 36
14. Zeleneč 30  8  6 16 34:70 30
15. Brandýs n.L. 30  8  4 18 44:76 28
16. Uhl.Janovice 30  5 10 15 37:74 25

Vážení rodiče,
FK FercomTýnec má stále zájem o mladé fotbalisty. 
Možná jste sice slyšeli, že to v Týnci s mládeží neu-
míme. Nedejte na pomluvy chabé arogantní konku-
rence a přijďte se podívat se svými dětmi na tréninky 
mládeže, na to, „jak to děláme špatně“. Myslím, že 
umístění v konečných tabulkách sezóny 2011/12 
jasně vypovídá o profesionálním přístupu k mládeži 
a do budoucna, pokud bude kopané v Týnci jenom 
trochu přáno, tomu nebude jinak. Chci poděkovat 
všem našim trenérům a vedoucím mužstev za kvalitní 
práci pro klub a hlavně pro naši mládež a v neposled-
ní řadě jim vzkázat: Nenechte se rozptylovat hloupými 
nepodloženými argumenty některých „chytrých funk-
cionářů“z okolí, kteří zřejmě opravdu chtějí, aby nám 
to v Týnci neklapalo. S takovými lidmi nebudeme 
do budoucna spolupracovat. 

Gustav Votánek, vedoucí mládeže FK
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Volejbalové léto
Po skončení mistrovské sezóny Krajského přeboru, ve které jsme obsadili 

díky horšímu skóre čtvrté místo, jsme v sobotu 16. června 2011 pořádali 
16. ročník volejbalového turnaje mužů Memoriál Miroslava Kaliny. Tur-
naje se zúčastnily dva domácí týmy pod hlavičkou Týnec a Lazaři, plus 
další tři tradiční účastníci tohoto turnaje, družstvo Těptína, Vlašimi a tým 
S Milošem. Turnaj se hrál systémem každý s každým na dva vítězné sety 
do pětadvaceti bodů. A bylo na co koukat.

V prvním zápase narazil Týnec na pozdějšího vítěze celého turnaje tým 
S Milošem. Hosté nám nedali moc šancí pomýšlet na pěkný výsledek a vy-
provodili nás ze hřiště s výsledkem dva nula na sety. Ve druhém utkání 
jsme po špatném začátku vydřeli důležitou výhru nad Těptínem a oživili 
šanci na lepší výsledek na turnaji. Ten se nám začal ztrácet mezi prsty 
v týneckém derby s Lazary. Po úvodní jasné výhře jsme se z kurtu jakoby 
vypařili a na hřišti zbylo pouze jedno družstvo, které dokázalo dovést zá-
pas v tiebreaku do vítězného konce. O dobrý výsledek a teoretické druhé 
místo jsme ještě mohli bojovat v posledním klání proti Vlašimi. Po dobře 
rozehraném úvodu utkání jsme ovšem nestačili na soupeře fyzicky a ten 
si ve třetím setu potvrdil konečné druhé místo v tabulce. 

Lazaři ztratili v úvodu turnaje dobře rozehraný tiebreak s Vlašimí a prohru 
poté marně doháněli po celý průběh sobotního klání. Náladu si nespravili 
ani proti týmu S Milošem, a tak v týneckém souboji výhru ve třech setech 
brali všemi deseti. Ta navíc v konečném zúčtování rozhodla o jejich lepším 
umístění. V nejvyrovnanějším utkání Lazaři poté nedokázali zvládnout 
souboj s Těptínem, a tak zbyla na naše barvy místa pod stupni vítězů.

Přesto jsme si turnaj v horkém prosluněném létě náležitě užili a večer 
za zvuku kytary a lahodného pěnivého moku vše náležitě probrali.  

Sestava Týnce I: 
Nahrávači: Marek Vávra, Martin Prokeš
Smečaři: Honza Kyselka, Michal Kuchta
Blokaři: Jarda Kuchta, Jirka Šnejdárek

Společné foto domácích týmů Týnce a Lazarů 

ĎÁBLÍCI TYGŘICE PAT & MAT VLAŠTOVKY
Kačka Dudová Natka Kalinová Janča Marvanová Barča Korbelová 
Áňa Adámková Terka Dejnožková Nikča Míčková Áďa Znamenáčková

Sestavy:

LAMY BOBEŠKY BLONDÝNKY ŽELVIČKY
Míša Trojánková Valča Pešanová Denča Vicanová Natka Klejnová
Marťa Polášková Kačka Součková Nikča Hokrová Lenka Zvárová
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Sestava Týnečtí lazaři: 
Nahrávači: Martin Kučera, Mirek Kalina
Smečaři: Pavel Fryšara, Roman Žák 
Blokaři: Libor Prokeš, Pepa Semrád

Konečná tabulka:
1. S Milošem 4 4 0 8:1 8 b
2. Sokol Vlašim 4 3 1 6:5 6 b
3. Těptín 4 1 2 5:7 2 b
4. Týnečtí lazaři 4 1 2 4:7 2 b
5. VK Týnec 4 1 2 4:7 2 b

Hned následující den, v neděli 17. června 2012, jsme s našimi volejbalo-
vými nadějemi na našem hřišti uspořádali turnaj v červeném minivolejbalu. 
Hrálo se ve dvojicích v osmi týmech systémem každý s každým na dva hrané 
sety po šesti minutách. O vítězi poté rozhodovala konečná tabulka. 

V úmorném vedru byly k vidění velmi zajímavé duely mezi děvčaty, která 
se červenému minivolejbalu věnovala celý rok, i konfrontace se staršími 
ročníky, které minivolejbal už opustily a hrají již šestkový volejbal. 

Nejvíce se dařilo Ďáblicím, které za celý turnaj nepoznaly hořkost po-
rážky a po zásluze si odnesly poháry pro vítěze. V patách jim skončily 
Tygřice ostřílené z republikových kol, které udržely „stříbrné placky“ před 
Patem & Matem. Těsně pod stupni vítězů skončily Vlaštovky, jenž o lepší 
umístění přišly „v rozstřelech“ o vítěze v jednotlivých setech s Tygřicemi 
a Lamami. Lamám chyběla na „bramborové“ medaile jedna výhra, zato 
Bobešky s odřenýma ušima, díky lepšímu vzájemnému zápasu, uhájily 
šesté místo před Blondýnkami. Želvičky ve svém prvním velkém turnaji 
uzavřely tabulku, přesto rovněž dokázaly bodovat.

Nad vším dohlížela z pozice hlavního rozhodčího Péťa Charvátová a ne-
nudili se ani tísnící se diváci na lavičkách, kteří každou chvíli tleskali 
a fandili svým favoritům.

Po slavnostním vyhlášení a předání cen jsme si smlsli na narozenino-
vém dortíku jedné z oslavenkyň a poté jsme si dali zasloužené opečené 
dobroty na ohýnku.

Celková tabulka:
1. ĎÁBLÍCI 7 7 0 0 14:0 207:102 14
2. TYGŘICE 7 4 2 1 10:4 189:153 10
3. PAT & MAT 7 4 1 2 9:5 173:140 9
4. VLAŠTOVKY 7 3 2 2 8:4 167:149 8
5. LAMY 7 2 2 3 6:8 139:191 6
6. BOBEŠKY 7 0 4 3 4:10 157:163 4
7. BLONDÝNKY 7 1 2 4 4:10 98:173 4
8. ŽELVIČKY 7 0 1 6 1:13 117:210 1

Velké poděkování patří MěÚ Týnec nad Sázavou za finanční podporu 
obou turnajů.

V neděli 5. srpna 2012 pořádají naše děvčata na beachvolejbalovém kurtu 
tradiční turnaj Memoriál Marty Žampachové a o třináct dní později, v sobotu 
18. srpna, proběhne volejbalový turnaj smíšených družstev v plážovém 
volejbale. Výsledky i další informace o činnosti klubu se můžete dozvědět 
na našich internetových stránkách www.vktynec.tym.cz.

Nakonec bychom Vás chtěli pozvat na otevřený beachvolejbalový kurt, 
který bude v provozu do konce září v závislosti na počasí. Stačí se jen ob-
jednat na telefonním čísle 607 114 169 a přijít si zahrát. Stojí to opravdu 
za to. 

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta
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Posázavské tržiště v Pivovaru Ferdinand představí 
výrobce z regionu i okolí

V areálu benešovského Pivovaru Ferdinand 
bude 1. září od 10 do 17 hodin otevřeno Po-
sázavské tržiště aneb Trh regionálních výrobků 
Rakovnicka a Posázaví. Představí se na něm nejen 
tradiční výrobky typické pro oba regiony, ale také 
drobní řemeslníci. Připraven je bohatý dopro-
vodný program. Jeho součástí bude mimo jiné 
otevření herní a naučné stezky v pivovaru, která 
návštěvníky zasvětí do tajů výroby „skutečného“ 
piva. Rakovničtí navíc přivezou mobilní naučnou 
stezku se skřítky, kteří připomenou i zapomenutá 
pivovarská řemesla. 

Tržiště je jedním z výstupů projektu nazvaného 
Pivo, chmel, slad – to mám rád!, který realizují 
společnosti Posázaví o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. 
Kromě piva a všeho, co k jeho výrobě patří, 
se na trhu představí i další producenti. Budou 
mezi nimi také první držitelé značky KRAJ BLA-
NICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®. Dveře 
na tržiště mají ale otevřeny všichni regionál-
ní výrobci a řemeslníci. S podmínkami účasti 
na akci je seznámí ředitelka společnosti Po-
sázaví o.p.s. Bohunka Zemanová na telefonu 
723 881 081. 

V sedmihodinovém programu si na své při-
jde každý. Malým návštěvníkům se představí 
skřítek Kuk, kterého znají z barevného časopisu 
Posázavské Kukátko. Loutku ušatého nezbedy 
s velkou červenou čapkou přiveze jeho duchov-
ní otec a majitel Divadla Dokola Petr Abbé Hroš. 
Připravuje také Dětské rytířské klání aneb Dře-
vokoňské hraní. Pro dobrou náladu zahraje ka-
pela Český Šraml, připraveny jsou hry a soutěže 
i ukázky tradičních řemesel. Zájemci tady najdou 
také odpovědi na otázky týkající se značky KRAJ 
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.

Jaroslava Tůmová

kolektivní systém pro zp tný odb r osv tlovacích za ízení

Zajišťujeme sběr, svoz a recyklaci použitých

světelných zdrojů a svítidel.

Vysloužilé zářivky odevzdávejte v prodejně při

nákupu nových, na sběrný dvůr nebo na jiné

místo zpětného odběru. Jen tak se dostanou

k recyklaci.

www.ekolamp.cz

EKOLAMP s.r.o.

Sídlo společnosti: nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, tel: +420 277 775 111, fax: +420 277 775 100 

e-mail: info@ekolamp.cz

Obnovitelné Obnovitelné 

materiály:materiály:
Díky recyklaci Díky recyklaci 

získáváme tyto získáváme tyto 

materiály: materiály: 

kovy, plasty, 

sklo a rtuť.
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Domácnost:Domácnost: 
V domácnostech se V domácnostech se 

používají úsporné používají úsporné 

zářivky, které šetří zářivky, které šetří 

energii a jsou proto energii a jsou proto 

šetrnější šetrnější 

k životnímu k životnímu 

prostředí.prostředí.

    

životní cyklus cyklus dosloužilédosloužilé

kompaktní zářivky

Zpětný odběr:Zpětný odběr:
Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti. Právě kvůli obsahu Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti. Právě kvůli obsahu 

rtuti je nutno zářivky sbírat odděleně a odevzdávat na místa k tomu rtuti je nutno zářivky sbírat odděleně a odevzdávat na místa k tomu 

určená na tzv. místa zpětného odběru. Tato místa se nacházejíurčená na tzv. místa zpětného odběru. Tato místa se nacházejí

ve sběrných dvorech obcí a měst nebo v obchodech, kde běžné ve sběrných dvorech obcí a měst nebo v obchodech, kde běžné 

zářivky nakupujeme. Malá sběrná nádoba se nachází na veřejně zářivky nakupujeme. Malá sběrná nádoba se nachází na veřejně 

dostupných místech jako jsou úřady, obchody a bytové domy.dostupných místech jako jsou úřady, obchody a bytové domy.

Kovy:                          

(např. hliník, mosaz)(např. hliník, mosaz)

Kovy je možné opětovně Kovy je možné opětovně 

využít při kovovýrobě, využít při kovovýrobě, 

nakonec z nich mohou být nakonec z nich mohou být 

třeba součástky pro vaše třeba součástky pro vaše 

jízdní kolo.jízdní kolo.

Sklo:      Sklo:      
Sklo z recyklace zářivek Sklo z recyklace zářivek 

je většinou využíváno jako technický je většinou využíváno jako technický 

materiál. Některé společnosti však z tohoto materiál. Některé společnosti však z tohoto 

skla znovu vyrobí dokonce zářivku.skla znovu vyrobí dokonce zářivku.

Rtuť:Rtuť:
Přečištěná rtuť je Přečištěná rtuť je 

znovu využita znovu využita 

v chemickém v chemickém 

průmyslu. průmyslu. 

Sběrné místoSběrné místo

Recyklační Recyklační 

firma:firma:
Při recyklaci je možné Při recyklaci je možné 

znovu použít až 96 % znovu použít až 96 % 

všech materiálůvšech materiálů, 

ze kterých je zářivka ze kterých je zářivka 

vyrobenavyrobena.

V každé druhé domácnosti už nám V každé druhé domácnosti už nám 

dnes svítí alespoň jedna úsporná žárovka. dnes svítí alespoň jedna úsporná žárovka. 

Úsporná se jí neříká pro nic za nic, oproti Úsporná se jí neříká pro nic za nic, oproti 

klasické žárovce má mnohem menší klasické žárovce má mnohem menší 

spotřebu elektřiny, a šetří nám tak i peníze. spotřebu elektřiny, a šetří nám tak i peníze. 

Když ale zářivka doslouží, NESMÍ se Když ale zářivka doslouží, NESMÍ se 

vyhodit DO POPELNICE, protože obsahuje malé množství vyhodit DO POPELNICE, protože obsahuje malé množství 

rtuti. Jediným správným řešením je odnést ji k recyklaci. rtuti. Jediným správným řešením je odnést ji k recyklaci. 

Správně se zářivky sbírají ve SBĚRNÝCH DVORECH Správně se zářivky sbírají ve SBĚRNÝCH DVORECH 

nebo do MALÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB. Tu poznáte snadno nebo do MALÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB. Tu poznáte snadno 

– je to kovová modrá krabice s nápisem EKOLAMP – je to kovová modrá krabice s nápisem EKOLAMP 

a najdete ji třeba na obecním úřadě anebo v blízkém a najdete ji třeba na obecním úřadě anebo v blízkém 

obchodě s elektronikou. Odevzdáním použité zářivky obchodě s elektronikou. Odevzdáním použité zářivky 

na správné místo pomůžete ochránit své životní prostředí. na správné místo pomůžete ochránit své životní prostředí. 

Jen takto odevzdané „úsporky“ čeká odborná recyklace Jen takto odevzdané „úsporky“ čeká odborná recyklace 

neboli opětovné využití získaných surovin. Bezpečně se při neboli opětovné využití získaných surovin. Bezpečně se při 

ní zpracuje nejen všechna rtuť, ale navíc je možné oddělit ní zpracuje nejen všechna rtuť, ale navíc je možné oddělit 

a dále znovu použít až 96 % všech surovin. Je to až a dále znovu použít až 96 % všech surovin. Je to až 

k nevíře, ale sklo, plasty, kovy a vlastně i ta rtuť,k nevíře, ale sklo, plasty, kovy a vlastně i ta rtuť,

ze kterých je zářivka vyrobená, se k nám díky zpětnému ze kterých je zářivka vyrobená, se k nám díky zpětnému 

odběru a recyklaci vrací v nové podobě – třeba jako nová odběru a recyklaci vrací v nové podobě – třeba jako nová 

zářivka, technické sklo nebo součástka jízdního kola. zářivka, technické sklo nebo součástka jízdního kola. 

Není to paráda?Není to paráda?

kolektivní systém pro zp tný odb r osv tlovacích za ízení



srpen 2012 Týnecké listy strana 25

STEPA SKÝ KURZ 2012   
PRVNÍ ukázková HODINA ZDARMA 

10. zá í 2012 od 18:00 hodin  
ve Spole enském centru HOTELU TÝNEC 

KURZY JSOU VHODNÉ PRO D TI, DOSP LÉ, 
SENIORY, ZA ÁTE NÍKY  

pod vedením lektorky z TS ANDREA Praha - Lucie Ba kovské  

Stepovat mohou všichni: d ti od 3 let,  p es juniory, dosp lé až po seniorskou v kovou hranici, 
která je bez omezení. Za ít m žete v každém v ku jen tak pro radost nebo získávat stepa ské 

v domosti a ú astnit se sout ží. P ij te si vyzkoušet první stepa ské kroky. 

_______________________________________________________________________ 
 

Kurz po ádá Historický klub o.s. Týnec nad Sázavou ve spolupráci s TS ANDREA.  
 

Cena na I. pololetí: zá í – leden,  17 vyu ovacích hodin  
 

D ti   1.200,- 
Studenti  1.500,- 
Dosp lí 2.000,- 

 
Zájemci o step se mohou hlásit v Turistickém informa ním centru,  

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

www.hoteltynec.cz 
 

Podrobné informace na tel: 777 234 786 – Zuzana N mcová 
 

Více o stepu naleznete také na stránkách www.tsandrea.cz 

SBÍRKA DIAKONIE 
BROUMOV

SBÍRKA PROBĚHNE OD 1. 10. 2012 DO 12. 11. 2012 
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Jaké věci je možné darovat:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně l m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

látek)
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky vše 

nepoškozené
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky
- obuv – veškerá nepoškozená, páry svázané nebo spojené gumič-

kou, aby se boty neztratily

Věci, které nemůžeme vzít:
- ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace, koberce 

– z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – transportem se 

znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se transportem nepoškodily.

Informace na tel: 317 701 431 podatelna městského úřadu

Kniha Cvičiště Benešov, VSTUP ZAKÁZÁN!! je opět k dostání 
Historii vojenského výcvikového prostoru jednotek SS ve středních Če-

chách v letech druhé světové války a poválečnou obnovu tohoto území 
do roku 1948 popisuje kniha Cvičiště Benešov, VSTUP ZAKÁZÁN!!. Její 
autor Ing. Petr Kos se v ní pokouší odpovědět na otázky, co bylo podně-
tem k vybudování nechvalně proslulého cvičiště, kvůli němuž musely své 
domovy opustit tisíce lidí. Součástí publikace, která vyšla u příležitosti 70. 
výročí vystěhování Neveklovska, je stejnojmenné DVD. 

Kvůli velkému zájmu vydala společnost Posázaví o.p.s. dotisk této 
knihy. K zakoupení je za 500 Kč v kanceláři společnosti Posázaví o.p.s. 
v piaristické koleji na Masarykově náměstí v Benešově nebo ji lze zaslat 
na dobírku za 600 Kč. K dispozici je posledních 200 kusů. Informace zís-
kají zájemci na telefonu 732 168 870, e-mail: info@posazavi.com.

Přestože cvičiště fungovalo pouhé tři roky, zanechalo v krajině nesma-
zatelné stopy. Jeho politicko -sociální dopad na obyvatele i samotný region 
se pokusila shrnout řada autorů. Chyběla ale práce, která by přehledně 
a dokumentárním způsobem popsala celou historii cvičiště, včetně ryze 
vojenské kapitoly. Tuto mezeru se pokusil zaplnit Ing. Petr Kos. Ve své knize 
popisuje mimo jiné vnitřní strukturu cvičiště SS, vojenské jednotky, výcvik, 
objekty pro obsluhu vojenských střelnic, kárné, pracovní a koncentrační 
tábory na území cvičiště i střípky z dění na cvičišti a v jeho okolí. 

Snímek, který je součástí knihy, je ke zhlédnutí na www.posazavi.com 
v rubrice E-televize/Filmy o regionu. Jsou v něm pasáže z dobových dokumen-
tárních snímků i hrané scény. Atmosféru dokreslují výpovědi pamětníků.

Benešovské cvičiště jednotek SS se začalo budovat v březnu 1942. Muselo 
se kvůli němu vystěhovat území o rozloze přes 43 000 hektarů, kde žilo 
v 65 obcích a 144 osadách téměř 31 000 obyvatel. Cvičiště mělo poměrně 
výjimečné postavení nejen v protektorátu, ale i ve struktuře SS. Jeho území 
podléhalo výhradně říšskému právu. Kromě toho, že sloužilo k základní-
mu výcviku dělostřeleckých, ženijních, protitankových a pěších jednotek 
a zajišťovalo přípravu důstojnických kádrů, umožňovalo svou kapacitou 
přechodné umístění až 30 000 mužů a rozlohou dovolovalo pořádat velká 
taktická cvičení s ostrými střelbami.

Jaroslava Tůmová
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