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INFORMACE Z RADNICE
Ráda bych Vám představila 

práci úřadu, radnice a ostat-
ních organizací a spolků za 
letošní rok. V rámci svých 
kompetencí uvádím:

ŠKOLSTVÍ – během roku se 
ve všech třech příspěvkových 
organizacích – Mateřská ško-
la (MŠ), Základní škola (ZŠ) 

a Školní jídelna (ŠJ), událo mnoho nového. 
Školní jídelna má novou ředitelku, během 

letních prázdnin proběhla rekonstrukce a mo-
dernizace interiéru ŠJ a v kuchyni přibyl nový 
konvektomat. Jídlo je chutné, strávníků stále 
přibývá, k listopadu 2012 registruje jídelna 418 
strávníků dětí a 60 cizích strávníků. Zdarma ŠJ 
dětem nabízí od 7 – 8hodin konzumaci teplého 
čaje nebo vody.  

Mateřské škole se podařilo navýšit kapacitu 
o 15 dětí, na začátku školního roku nastoupilo do 
MŠ 221 dětí + 1 dítě s postižením, které má osob-
ního asistenta. Během letních prázdnin proběhly 
rekonstrukce topení 5. třída, tapetování a nové 
osvětlení 5. třída, dokončení klimatizace ve školní 
jídelně, dlažba pod venkovním přístřeškem, 1. 
etapa rekonstrukce chodníků k pavilonům MŠ.  

Základní škola přijala v tomto školním roce 
celkově 468 dětí, z toho jsou tři první třídy, ve 
staré škole 21žáčků, v nové škole 42 žáčků, celkově 
přibylo v ZŠ oproti loňskému roku 18 dětí. Během 
prázdnin proběhla výměna oken celého prvního 
patra ve staré škole. V rámci projektu Obnovy zele-
ně jsme začali upravovat kaskády na zahradě nové 
školy, po srovnání do jednolitého tvaru bude svah 
osázen travou a ovocnými stromy. Na tomto místě 
bude v příštím roce postaven altán – tzn. přírodní 
učebna. V příštím roce se chystají oslavy 50 let 

vzniku naší školy, k této příležitosti bychom rádi 
dokončili fasádu pavilonu družiny a jídelny. 

KULTURA – kulturní život našeho města byl 
v letošním roce velice bohatý. Zda byl pro vás 
zajímavý a přínosný musíte posoudit sami. Bližší 
informace přinášíme v samostatných článcích.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – v tomto roce jsme 
vybudovali několik nových světelných bodů. 
Naprojektovali a rozsvítili jsme nově část ulici 
U Janovického potoka, schody u DPS směr ná-
draží a zastávku ČSAD v Čakovicích. Zakoupili 
čtyři nové dekory vánoční výzdoby na Pěší zónu 
a opravili dekory staré.

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, VEŘEJNÁ ZELEŇ, 
INFOCENTRUM, KNIHOVNA – informace jsou 
shrnuty v samostatných článcích těchto Týnec-
kých listů

SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST – pokračujeme 
s realizací Skateparku na Brodcích, letos byly 
zadány prvky a rampy do výroby a položen as-
faltový povrch, celý projekt by měl být dokončen 
do března 2013. Po dohodě se základní školou 
byla vystavěna lanová pyramida, herní prvek pro 
„náctileté“ děti. Dále jsme kompletně vyměnili 
střešní krytinu včetně zateplení na sportovišti 
Sokoláku u tenisových kurtů. Zahájili jsme pří-
pravu projektové dokumentace na stavbu nového 

víceúčelového hřiště s umělým povrchem v areálu 
základní školy. Podpora zájmové činnosti probí-
hala ve stejném rozsahu jako rok minulý. Spol-
kům přispíváme na údržbu sportovišť, na podporu 
činnosti s mládeží a na jednotlivé akce, které 
sami pořádají. 

DOTACE MĚSTA – v letošním roce se nám po-
dařilo získat dvě dotace - Skejt 4 Us - prvky na 
skatové hřiště ve výši 70.000 Kč a Bezbariérový 
přístup na MěÚ – výtah ve výši 2.213 Kč, tuto dota-
ci zastupitelstvo města zamítlo přijmout vzhledem 
k vysoké spoluúčasti města 50%. Pracujeme na 
přípravě dotačních titulů – Cyklostezka Chrást, 
ČOV – dosazovací nádrž, Hřiště škola – víceúčelo-
vé hřiště s umělým povrchem, Zateplení mateřské 
školy, Rekonstrukce sportovišť – fotbal, volejbal, 
tenis a Dopravní terminál.

V letošním roce jsme aktivně pracovali ve spo-
lečnostech MAS Posázaví, Mikroregionu Týnec-
ko – svazku obcí a Dobrovolném svazku lesů 
Benešovska. 

Vážení spoluobčané, přeji vám klidné advent-
ní období, vánoční svátky plné štědrosti a pevné 
zdraví v roce 2013. 

Adriana Bursová, místostarostka města

ÚPRAVA ZELENĚ NAŠEHO MĚSTA 
Ostatní zeleň – mimo projekt Obnovy

Zimní období je pro stromy a keře doba vegetač-
ního klidu, přesně od 1. 11. tohoto roku do 31. 3. 
následujícího roku.  Občané, kteří mají problém se 
starými nebo vzrostlými stromy a řádně požádají 
městský úřad o vydání povolení, mohou v tomto 
období stromy kácet.  Město Týnec spolupracuje 
s ČSOP Vlašim, která provádí odborné posouzení 
stavu jednotlivých stromů.

Slíbili jsme, že na jaře osadíme keříky památ-
ník v Čakovicích, na sídlišti Kněžina proběhne 
výměna dřevěných kůlů ke stromkům + proře-
zání stromků, výměna uschlých stromů za nové 
- zdravé. Také v Čakovicích uschnul jeden strom 
na hřišti – v rámci reklamace bude zasazen nový. 
Pustili jsme se do úpravy zeleně ve svahu pod 
kostelem – na celém svahu proběhl ozdravný ořez 
keřů – všechny zdravé a nezmrzlé keře na jaře 
obrazí a zmladí, přemrzlé skalníky nahradíme 
trávníkem. V ulici 1. máje jsme razantně zkrátili 
živý plot z habrů. Tento řež se opakoval cca po 7 
letech a na výzvu občanů žijících v této ulici. Na 
jaře 2013 plánujeme větší úpravu a výsadbu keřů 
a stromů celé Pěší zóny od sochy Týneckých ryb 
až po sochu Druida. Všechny zelené plochy v této 
lokalitě projdou potřebnou úpravou. 

Zeleň – projekt Obnovy zeleně pro 
Týnec 

Dne 28. 11. 2012 proběhl kontrolní den s Fon-
dem životního prostředí. Jeho zástupce byl na 
místě zkontrolovat plnění projektu. Vše dobře 
dopadlo a může proběhnout první fakturace cca 
za 1mil. Kč. Dále se odsouhlasil seznam poža-
davků na změnu projektu Obnovy pro Agenturu 
životního prostředí. Každá změna musí být znovu 
odsouhlasena všemi dotčenými orgány.

Následující plán prací na projektu Obnovy – 
na podzim byly zasázeny keře, trávníky a stro-
my na lokalitách mateřské školy, základní školy 
a Společenského centra. Od listopadu jsme začali 
s kácením a postupně budeme kácet na všech 
lokalitách celou zimu tak, abychom byli připra-
veni na jaře začít sázet stromy a keře. Už více jak 
měsíc jsou všechny stromy určené k odstranění 
označeny oranžovým puntíkem, aby bylo zřejmé 
budoucí kácení. První lokalitou byl nový hřbitov 
(viz. samostatný článek), dále očekávejte káce-
ní u hradu, na Okružní, ve Zbořeném Kostelci, 
v Chrástě sídlišti, na Jílovské ulici, u kostela. Přes 
léto proběhnou ozdravné ořezy stromů. Během 
listopadu 2013 by mělo dojít k dokončení a předá-
ní projektu. Na všechny lokality projektu Obnovy 

postupně umísťujeme cedulky s popisem a mapou 
změny. Dále na webu města nebo přímo v kance-
láři místostarostky je vše k prostudování. 
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M sto Týnec nad Sázavou Vám p eje

p íjemné prožití váno ních svátk , hodn zdraví,

št stí a úsp ch v novém roce.

Martin Kadrnožka

Adriana Bursová
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Příprava projektu proběhla v druhém pololetí 
2009, smlouva s fondem byla podepsána v srp-
nu 2012, výše poskytnuté podpory bude činit 

5 229 615 Kč, vlastní zdroje – spoluúčast města 
10% je 581 068 Kč, celkem 5 810 684,- Kč, rea-
lizace projektu 2012/2013. Při zadání přípravy 

projektu město pouze označilo plochy, které chtě-
lo řešit. Návrh provedených úprav jsme nechali 
na odbornících. V projektu je podrobně popsán 
každý strom, jeho parametry a způsob ošetření 
popřípadě důvod odstranění. Projekt připravoval 
specialista na zeleň - Ing. Lukáš Kaprál. Jeho práci 
revidoval Ing. Marek Lempochner z ČSOP Vlašim. 
Na projektu provádí technický dozor Ing. Jana 
Zmeškalová. Část projektu (Rondel) byla pře-
vzata z návrhu Ing. Arch. Hany Vokrouhlecké 
a Ing. Radky Šimkové - ten vznikl při komunitním 
plánování - tj. za vydatného přispění názoru ve-
řejnosti. V zadní části hřbitova bude provedena 
nová výsadba. Podklady pro výsadbu vycházejí 
z návrhu akademického architekta V. Klimeše a J. 
Trnky. Všichni tito lidé se zelení opravdu dlou-
hodobě zabývají.

Veškeré kácení v rámci projektu bylo projedná-
no a povoleno ve správním řízení a probíhá pod-
le projektové dokumentace. Projekt posuzovala 
Agentura ochrany přírody a krajiny, památkáři 
a také komise rady města pro životní prostředí. 
Podle projektu bylo vypsáno výběrové řízení a ná-
sledně podepsána smlouva na provedení prací. 
Pokud by práce nebyly provedeny v souladu s pro-
jektem, muselo by město vracet dotaci. Dotaci 
poskytuje Státní fond životního prostředí, který 
také projekt posoudil a vyhodnotil jako vhodný 
k podpoře.

Zdraví Adriana Bursová

Začalo období vegetačního klidu, a proto pokra-
čujeme v dalších pracích v rámci projektu Obnovy 
veřejné zeleně. Mezi prvními lokalitami je nový 
hřbitov. Zde jsme podle projektu vykáceli živé 
ploty z tují z roku cca 1965, které byly proschlé, 
některé keře již ztrouchnivělé a po předchozích 
zimách silně poškozené tíhou sněhu. V této fázi 
se již tuje nedaly ošetřovat. Nemusíte se ale bát, 
že tento radikální řez zůstane bez náhrady. Ko-
lem celého obvodu hřbitova bude vysázen nový 
živý plot z keřů tisu červeného. To je rostlina, 
která je lehce udržovatelná, pokud se zastřihne, 

NOVÝ HŘBITOV – ÚPRAVA ZELENĚ
dobře obráží a je stále zelená. V oboustranné 
lipové aleji lemující hlavní cestu vedoucí hřbi-
tovem, bude odstraněna celá levá strana aleje. 
Důvodem odstranění je narušení okolních hro-
bů kořeny stromů a velké množství tlakových 
větvení (strom má více hlavních kmenů, které 
hrozí odlomením). V zadní části hřbitova bude 
provedena nová výsadba. Podklady pro výsadbu 
vycházejí z návrhu akademického architekta V. 
Klimeše a J. Trnky. Tento návrh počítá i s další-
mi hrobovými místy v budoucnu. Další kácení 
tují (uprostřed a v zadní části hřbitova) již není 

plánováno. V roce 2013 je plánovaná na novém 
hřbitově v zadní části stavba kolumbária (stavba 
pro ukládání pohřebních uren) a předpokládá se 
možnost vzniku rozptylové loučky k rozptýlení 
popela zemřelého člověka.

Pro lepší představu je k dispozici mapka lo-
kality upevněná na bráně hřbitova. Můžete také 
navštívit webové stránky města, kde najdete po-
drobný plánek změn nebo si můžete prostudovat 
dokumentaci projektu přímo na radnici. 

NOVÝ HŘBITOV – NOVÝ PLOT
Vážení občané, vnímáme a uvědomujeme si, že 

kácení na novém hřbitově je téma velmi citlivé, 
což nám potvrzují reakce občanů. Někteří jsou 
spokojeni, hřbitov se konečně upravuje, těší se 
na novou výsadbu a líbí se jim otevření prostoru. 
Jak z důvodu své bezpečnosti, tak s připomínkou 
pomíjitelnosti lidského života v každodenním spě-
chu… Druzí jsou ale nespokojeni, ztráta soukromí 
a keřů, na které byli zvyklí, ruch z ulice a právě 
tou všudypřítomnou viditelností a znevážení pi-
etního místa. Samozřejmě si uvědomujeme sílu 
pietního místa, rozhodně zásahem do vzhledu 
zeleně jsme neměli v úmyslu snížit důležitost 
piety.  

Proto také řešíme otázku nového oplocení.  
Reálné možnosti jsou dvě. 

První varianta je vyměnit staré pletivo za 
nové, kromě tisu vysadit k plotu psí víno nebo 
jinou rychle obrůstající rostlinu a na pozemek 
před hřbitov hustěji vysadit stromky, např. habry 
nebo břízy. Za relativně krátkou dobu vznikne 
zelená bariéra mezi silnicí a hřbitovem, ovšem 
nejdříve v létě 2013. 

Druhá varianta - na stávající plotové sloupky 
upevnit dřevěný tmavý plot výše do 1,8 m s mini-
málními mezerami. Plot by byl od stávající brány 
podél parkoviště a dále podél silnice na Brod-
ce.  Se stavbou bychom mohli začít na začátku 
příštího roku.

Třetí varianta je pro nás momentálně nedo-
sažitelná. Kolem celého hřbitova vystavět betono-
vou nebo kamennou zeď. Pokud budeme počítat 

pouze s přední částí zdi, náklady se vyšplhají 
ke 2mil.Kč. Můžeme tuto myšlenku zařadit mezi 
akce, které mají v našem městě prioritu a hledat 
v příštích letech v našem rozpočtu finanční zdroj. 
Škoda jen, že při zakládání nového hřbitova cca 
před 50lety se tato potřeba hřbitovní zdi neře-
šila, mohli bychom nyní řešit pouze její opravu 
a udržování. 

Přikláníme se k první variantě, myslíme si, že 
dřevěným plotem vytvoříme tzv. bednění, které 
v konečném důsledku nebude pro občany a pietní 
místo vhodné a do budoucna náročné na údržbu. 
Váš názor nás zajímá, napište nám ho.

S pozdravem Adriana Bursová

TL 06 prosinec 2012.indd   3TL 06 prosinec 2012.indd   3 14.12.2012   13:54:1914.12.2012   13:54:19



4 strana Týnecké listy prosinec 2012 p

INFORMACE STAVEBNÍHO ODBORU
Na týnecký odbor výstavby bylo v období 

1. 1. 2012 – 31. 10. 2012 podáno celkem 1250 
písemných podání. Na základě těchto podání 
zdejší odbor vydal:
21  - územně plánovacích informací
148 - územních souhlasů 
107 - územních rozhodnutí
106 - souhlasů s ohlášenou stavbou
82 - stavebních povolení
37 - rozhodnutí ve spojeném řízení
114 - souhlasů k užívání stavby
22 - kolaudačních rozhodnutí
39 - dodatečných povolení 
249 - opatření – kontrolní prohlídky, údržba, 

úprava stavby, vyjádření, souhlas
Celkem bylo vydáno 883 rozhodnutí či jiné-

ho opatření různého typu, ostatní podání byla 
vyřízena formou sdělení či jiným závěrem sta-
vebního úřadu v souladu se stavebním zákonem 
a správním řádem. 

Dále si dovoluji upozornit na skutečnost, že 
dne 22. 10. 2012 vyšla ve sbírce zákonů v části 
130 „VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA“, 
s účinností od 1. 1. 2013, kterou nám naši zá-
konodárci prezentovali jako velké zjednodušení 
projednávání staveb, ale po jejím přečtení a ab-
solvování školení musím zkonstatovat, že k až 
tak velkému zjednodušení nedojde.

Novela stavebního zákona řeší mimo jiné změ-
nu § 103, kterým rozšiřuje výčet staveb, které ne-
budou podléhat povolení či ohlášení u stavebního 
úřadu, ale kromě staveb uvedených v   § 79 odst. 2 
a terénním úpravám v § 80 odst. 3 písm. a) a odst. 
3 písm. e), budou podléhat pouze územnímu po-
souzení, resp. min. územnímu souhlasu.

 Stavby, které si budou moci stavebníci rea-
lizovat bez toho, aniž by potřebovali jakékoliv 
povolení stavebního úřadu, jsou:
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše 

do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma 
pozemních komunikací

b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m
c) povrchové rozvody nebo odvody vody na ze-

mědělské půdě nebo na pozemcích určených 
k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla

d) signální věže, signály a pyramidy pro země-
měřické účely

e) podpěrné konstrukce dopravního značení a za-
řízení pro provozní informace na pozemních 
komunikacích

f) opěrné zdi do výšky 1m, které nehraničí s ve-
řejně přístupnými pozemními komunikacemi 
nebo s veřejným prostranstvím

g) propustky na neveřejných účelových 
komunikacích

h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, 
televizi nebo divadlo

i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace slou-
žící k připojení sousední nemovitosti

j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných 
konstrukcí a souvisejících elektronických ko-
munikačních zařízení umisťované samostatně 
na pozemku nebo na budovách

k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené 
k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních 
pozemcích a oplocení dřevin vysazených za 
účelem založení územního systému ekologické 

stability, která jsou bez podezdívky, přičemž 
nesmí dojít k omezení provozu na pozemní 
komunikaci nebo k přerušení turisticky značené 
trasy

l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro 
výkon práva 

m) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro 
výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné 
plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení

n) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stav-
by v povrchových lomech a skrývkách, pokud 
podléhají schvalování a dozoru státní báňské 
správy podle horních předpisů

o) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m 
výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejmé-
ně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení

p) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výš-
ky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená 
nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která 
souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou 
rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování 
hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o ja-
derné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou 
činnost, je v souladu s územně plánovací doku-
mentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti 
od společných hranic pozemků nejméně 2 m, 
plocha části pozemku schopného vsakovat deš-
ťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % 
z celkové plochy pozemku rodinného domu 
nebo stavby pro rodinnou rekreaci

q) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozem-
ku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou 
rekreaci v zastavěném území umístěný v od-
stupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice 
pozemku

r) stavby mostních vah
s) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které 

slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné 
přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m 
výšky

t) výměna vedení technické infrastruktury (týká 
se pouze energetických rozvodů), pokud se ne-
mění její trasa a nedochází k překročení hranice 
stávajícího ochranného nebo bezpečnostního 
pásma
Zásadním zjednodušením je projednávání tzv. 

„drobných staveb“ na pozemku rodinného domu 

nebo stavby pro rekreaci. Týká se to staveb kůlen, 
altánů, pergol apod. To znamená, že pokud spl-
níte všechny podmínky uvedené pod výše uve-
deným písmenem „o“ a podmínky územního 
plánu není třeba je projednávat se stavebním 
úřadem. Samozřejmě, že zdejší pracovníci jsou 
připraveni Vám poskytnout součinnost a pora-
denství v ohledu jestli Vaší plánovanou stavbou 
splňujete všechny tyto regule. Dalším zjednoduše-
ním je např. v projednávání územních rozhodnutí, 
kdy se částečně vracíme k zákonu č. 50/1976 Sb. 
tak, že se bude územní rozhodnutí projednávat 
nikoliv veřejnou vyhláškou s veřejným ústním 
projednáním, ale bude se doručovat účastníkům 
řízení do vlastních rukou (toto považujeme za 
vstřícný krok vůči stavebníkům, protože se jim tím 
zkrátí projednání záměru zhruba o jeden měsíc 
a sousedé se to přímo dozví). Dále je prodlouže-
na platnost územních souhlasů z jednoho roku 
na dva roky, přičemž nelze tato lhůta prodloužit 
(§ 96 odst. 7). Je zrušen tzv. „souhlas mlčky“ 
u ohlašované stavby, a to jak u jejího povolení (§ 
106 odst. 1), tak i u jejího užívání (§ 119 odst. 
1). Další změna u ohlašovaných staveb je taková, 
že budou vždy podléhat územnímu rozhodnutí, 
popř. územnímu souhlasu.

Změna nastala i v případě, že pořizovatel územ-
ního plánu vyřadí při projednávání změny Váš 
pozemek ze zastavitelné plochy. Podle současné 
právní úpravy jste měli nárok na náhradu, podle 
novely, pokud po dobu 5 let nevyužijete pozemek 
k danému účelu, nemáte žádný nárok na finanční 
náhradu (§ 102 odst. 3).

Ovšem radikální změnou je změna zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy se pod-
statně zvyšují správní poplatky a zpoplatňuje se 
i to, co bylo doposud zdarma. 

Např. vydání stavebního povolení ke stavbě 
pro bydlení či rekreaci s nejvýše 3 byty se zvýší 
z 300 Kč na 5.000 Kč a vydání souhlasu s ohlá-
šenou stavbou bude zpoplatněno 1.000 Kč.

S novelou Vás budeme průběžně seznamovat 
v dalších vydáních Týneckých listů. Přejeme všem 
obyvatelům Týnce, a nejenom jim, příjemné pro-
žití vánočních svátků a hodně zdraví do Nového 
roku.

Za odbor výstavby Miloslav Ctibor

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ 
REPUBLIKY

V lednu 2013 se v České republice uskuteční 
volba prezidenta republiky. Přesný termín konání voleb 

vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR na 
11. a 12. ledna 2013.

Všeobecné informace naleznete na webu ministerstva vnitra ČR 
www.mvcr.cz.
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V každém čísle Týneckých listů Vás informuje 
odbor majetku, co je ve městě nového. Kde jsme 
uklízeli, co právě rekonstruujeme, opravujeme, 
likvidujeme, budujeme. Co je nového od posled-
ního vydání Týneckých listů:
  Oprava veřejné studny v Podělusích
  Opravy omítek a dlažeb v bytových domech čp. 

21 na Brodcích a čp.  13 v Benešovské ulici
  Rekonstrukce bytového jádra v čp. 275
  Štěrbinový žlab a sjezd v Čakovicích na 

Močidlech
  Oprava cest – Větrov, Chrást nad Sázavou 

vesnice
  Skeatepark – zábradlí a zpevnění plochy, 

úklid
  Likvidace černých skládek v Chrástě nad Sá-

zavou – sídlišti a ve Zbořeném Kostelci podél 
Sázavy, v Sadové ulici

  Výměna výloh a dveří v prodejnách v Družstevní 
ulici

  Zateplení půdních prostor v bytovém domě 
v Chrástě nad Sázavou u čp. 224

  Vybudování nového veřejného osvětlení u Jano-
vického potoka a na schodišti z autobusového 
nádraží na Okružní ulici

  Zahájena rekonstrukce výtahu v čp. 275 – I. 
etapa

  Oprava fasád na Domech s pečovatelskou 
službou

  Opravy střech na DPS čp. 525, Městském úřadě 
a čp. 21 – Brodce

  Opravy chodníků – propady, výměny dlažebních 
kostek Na Pěší, Ing. Fr. Janečka, Kněžina
Rádi bychom také zrekapitulovali celý rok 2012. 

Co se podařilo, na čem jsme pracovali.
Úklidové práce
Ve městě je stále co uklízet. Naši pracovníci 

mají každý den pravidelnou trasu Týncem, kde 
uklízí odpadky. Další úklidové práce se provádějí 
během celého roku. Provádějí se jak ve městě, 
tak v našich místních částech. Zejména se uklí-
zí chodníky a krajnice, parkoviště, sportoviště, 
městské komunikace. Čistí se prorůstající tráva, 
odpadky, následky řádění vandalů. Kontroluje se 
poškození laviček, odpadkových košů a doprav-
ních značek. 

Projekty, inženýrská činnost
Přehled akcí, na kterých se prováděla projektová příprava nebo inženýrská činnost:

Brodce Odvětrání čerpací stanice na kanalizaci
Týnec Kanalizační přípojky, Pod Hradištěm,č.p. 19, 18, 14, 13
Chrást Chodník - cyklostezka, Týnec -Chrást
Týnec Výtah městský úřad
Čakovice Chodník podél hlavní komunikace č. II/107
Týnec Přeložka části vodovodního řadu C 39 (u Sportbaru)
Týnec Mateřská škola, zahradní altán
Čakovice Rekonstrukce opěrné zdi „v ouvoze“
Týnec Veřejné osvětlení - schody z nádraží do Okružní u DPS
Týnec Legalizace stavby - tribuna na fotbalovém stadionu 
Týnec Lanová pyramida K2 Maxi u základní školy
Týnec Základní škola, zahradní altán
Týnec Přípojky pro rozšíření veřejného osvětlení na Pěší
Pecerady Stará hasičská zbrojnice Pecerady - legalizace stavby
Chrást Přechod přes silnici č. II/106 od kurtů k nádraží - Chrást sídliště
Týnec Chodník před obchodním domem - návaznost na Pěší
Pecerady - Větrov Statický posudek „Propust Větrov“ na místní komunikaci
Chrást Svodidlo na dlážděnce pod kostelem
Celé území Energetické audity a snížení energetické náročnosti budov
Týnec Dopravní terminál - rekonstrukce vlakového a autobusového nádraží
Celé území Intenzifikace městské čistírny odpadních vod
Celé území Stavebně technický průzkum a sanace vodojemu „Taranka“
Týnec Stezka od Sázavy ke hradu (naučná stezka)
Chrást Dešťová kanalizace Chrást vesnice, odvodnění úseku na panelce

Z ČINNOSTI ODBORU MAJETKU

Další práce zajištěné ve vlastní režii 
města 

Jsou to například tyto práce: Drobné opravy 
chodníků a obrub, likvidace starých sloupů, opra-
vy ohnutých dopravních značek, likvidace odlože-
ných lednic, televizí, pneumatik a jiného odpadu 
u kontejnerů, úklid kolem dětských hřišť, u ná-
draží, kolem Sázavy. Pomoc při údržbě školních 
areálů. Opravy a instalatérské práce v městských 
bytech - čištění odpadů, výměna vodovodních 
baterií, opravy topení, WC. Čištění odvodňovacích 
žlabů, opravy a nátěry plotů, zábradlí, laviček. 
Příprava kulturních akcí - montáž a demontáž 
stanu, převoz vybavení. Drobné zahradnické prá-
ce - ošetřování květníků, likvidace náletů, střih 
větví podél cest. Úpravy starého hřbitova - čištění 
a terénní úpravy.

Práce zajišťované dodavatelsky
Práce, které nejsme schopni zajistit vlastními 

zaměstnanci, objednáváme především u Technic-
kých služeb Benešov:

Odvodnění parkoviště u nového hřbitova v Týn-
ci. Oprava komunikací - lokální výspravy výmolů 
i souvislé povrchy po celém území města. Odvoz 
nebezpečného odpadu. Osazení lavičky na Větrově 
ke zvoničce a v Čakovicích na autobusové zastáv-
ce. Sekání krajnice u Janovického potoka. Oprava 
propadlých kanálů (Růžová). Vyčištění propust-
ku pod silnicí u starého hřiště. Výměna špatně 
čitelných dopravních značek. Značení přechodů 
a vyhrazených parkovacích míst. Výměna zábra-
dlí u chodníku nad knihovnou. Oprava schodů 
u Heřmanů, u optiky a u DPS. Oprava oplocení 
starého hřbitova a vstupní brány do hradního 
areálu. Výsprava komunikací asfaltovou směsí. 

Samozřejmě zde nejde vyjmenovat všechny 
práce. Toto je jen průřez prací odboru. Mimo 
vyjmenované činnosti a práce zajišťoval odbor 
majetku v roce 2012 mnoho dalších činností, jako 
jsou drobné opravy a údržba majetku, úklid sněhu 
a pravidelný úklid odpadků po celém městě ve 
stanovené ose, pravidelný výlep plakátů s údržbou 
nástěnek a vitrín a hlavně ostatní práce vyplývající 
z popisů práce jednotlivých pracovníků.

Jiří Vrbata
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VODOVODY A KANALIZACE
Vážení spoluobčané, již podruhé v letošním roce 

využívám příležitosti Vám na stránkách Týneckých 
listů poskytnout informace a odpovědi na otázky, 
které přímo souvisejí s provozem vodovodů a ka-
nalizací v našem městě. Předpokládám, že jako 
odběratele Vás bude především zajímat, jakým 
způsobem byly využity finanční prostředky, kte-
ré jsou generovány jako příjem ze zvýšené ceny 
vodného a stočného. 

Jak již bylo městem při vyhlašování zvýšení 
ceny vodného a stočného v dubnu 2011 garan-
továno, byl tento příjem obratem a bezezbytku 
v roce 2012 vložen do obnovy vodohospodářské 
infrastruktury, kde dlouhodobá absence nedostat-
ku finančních prostředků je velmi znatelná. Aby 
provozovatel vodovodů a kanalizace byl i nadále 
schopen zajistit plynulou a bezpečnou dodávku 
pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, 
musí veškerá vodohospodářská zařízení udržovat 
v provozuschopném stavu. A to se dlouhodobě až 
do letošního roku dařilo jen velmi obtížně.

Jako osoba odpovědná za provoz vodohos-
podářské infrastruktury v Týnci nad Sázavou 
hodnotím rok 2012 jako přelomový. Přelomový 
především v tom, že po 11 letech bylo možné 
přistoupit k zahájení plánované obnovy mnohdy 
již dosluhujícího vodohospodářského majetku, 
a to díky finančním prostředkům, které byly ge-
nerovány v roce 2011 z  ceny vodného a stočného 
ve výši 3 000 000,- Kč. Tato částka je z pohledu 
celkové hodnoty vodohospodářského majetku 
města, která činní cca 475 mil. Kč, jen velmi 
malá (0,63%), ale umožnila provést realizace 
nejnutnějších oprav. V minulých letech sice došlo 
k několika dílčím obnovám vodohospodářského 
majetku, ale vždy si na ně město muselo finanční 
prostředky vypůjčit. Jednalo např. o rekonstruk-
ci části rozvodné vodovodní sítě ve vilové čtvrti 
Pražská, rekonstrukci vodovodu v ulici Husova 
a 9. května nebo v neposlední řadě o rekonstrukci 
pískové filtrace na úpravně vody v Peceradech. 

V letošním roce se na návrh provozovatele 
podařilo vlastníkovi za peníze získané z proná-
jmu vodohospodářské infrastruktury zrealizovat 
všechny naplánované akce, jejichž přehled včetně 
finančních nákladů dále uvádím.

U vodovodního řadu C65 u čp. 297 – 300 byly 
dlouhodobě stížnosti odběratelů na sníženou 
kvalitu pitné vody. Po provedené rekonstrukci 
vodovodu se kvalita vody v tomto bytovém domě 
výrazně zlepšila.

Za velmi významnou realizaci obnovy majetku 
považuji úspěšně provedenou výměnu nefunkč-
ních uzavíracích armatur na rozvodné vodovodní 
síti v ulici Jílovská, jejíž průběh jste mohli za-
znamenat v měsících září a říjnu. Technický stav 
stávajících armatur neumožňoval provozovateli 
provést jakoukoliv manipulaci na rozvodné vo-
dovodní síti v této lokalitě a při poruchách a ha-
váriích vodovodu bylo nutné přerušit dodávku 
vody prakticky na celé pravobřežní části města, 
což způsobovalo problémy velkému počtu od-
běratelů. Touto realizací se přerušení dodávky 
vody při případných haváriích dotkne jen velmi 
malého počtu obyvatel. V souvislosti s výměnou 
armatur bylo nutné provést i rekonstrukce  dvou 
částí vodovodních řadů pod silnicí II/106 v ulici 
Jílovská, v celkové délce 41m, na jejichž zko-

Výdaje na obnovu byly směřovány především na 
čistírnu odpadních vod v Týnci nad Sázavou. Bylo 
nezbytně nutné provést výměny nebo generální 
opravy většiny strojně – technologických zařízení, 
jejichž stav po dvanáctiletém provozu v agresiv-
ním prostřední již nadále neumožňoval zajistit 
bezpečný a plynulý provoz čistírny. V územním 
plánu města je navrženo několik rozvojových lo-
kalit určených pro výstavbu nových rodinných 
nebo bytových domů. Aby bylo možné tyto stavby 
v budoucnu připojit na kanalizaci, je nezbytná 
rekonstrukce a intenzifikace čistírny. Na tuto akci 
byla zahájena projektová příprava.

V celkovém součtu bylo do obnovy vodo-
hospodářského majetku v roce 2012 vloženo 
3.208.291 Kč.

Tolik o nejdůležitějších akcích realizovaných 
v roce 2012 a nyní k připravovaným akcím pro 
rok 2013.

Za předpokladu, že příjem finančních prostřed-
ků z pronájmu vodohospodářské infrastruktury za 
rok 2012 bude ve stejné výši, tzn. 3.000. 000 Kč, 
je pro obnovu vodohospodářského majetku v roce 
2013 připraveno k realizaci:

dených akcí nemohla být realizována a obnova 
vodohospodářského majetku by tak nemohla 
být započata. Díky tomuto kroku byl v letošním 
roce zahájen dlouhodobý proces obnovy, který 
však do budoucna nezatíží rozpočet města na 
úkor jiných plánovaných investic a postupně se 
provoz vodovodů a kanalizace v Týnci nad Sáza-
vou stane odvětvím samofinancovatelným. Město 
Týnec nad Sázavou rozhodnutím o zvýšení ceny 
vodného a stočného svým způsobem předběhlo 
dobu a získalo tak náskok před většinou vlastníků 
vodovodů a kanalizací v České republice, které 
toto nepopulární rozhodnutí teprve čeká. Jako 
příklad uvádím město Moravská Třebová, kde 
od 1.1.2013 je stanovena cena za vodné a stočné 
ve výši 93,50 Kč. Další města, která mají cenu za 
vodné a stočné obdobnou nebo vyšší v roce 2012 
uvádím např. Nupaky 96,78 Kč; Březová-Oleško 
109,90; Ohrobec 103,66; Křenice 104,98; Svazek 
obcí Příbram 89,05; Kladno, Mělník 84,48.; Plzeň 
83,45. Proces zvyšování ceny za vodné a stoč-
né v České republice bude i nadále pokračovat 
a cena kolem 90 – 95 Kč za m3 se do dvou až tří 
let stane naprosto běžnou cenou. Naproti tomu 

V oblasti jímání a úpravy pitné vody na prameništi Pecerady a na rozvodné vodovodní síti:

Rekonstrukce oplocení vodních zdrojů 250.000 Kč

Rekonstrukce střechy, výměna oken a dveří, oprava vnitřních omítek a osvětlení 
v budovách úpravny vody a čerpací stanice v Peceradech 257.842 Kč

Odborně - technický posudek a návrh sanace akumulační komory vyrobené 
vody v Peceradech 36.600 Kč 

Rekonstrukce vodovodního řadu C65 u čp. 297 – 300 196.118 Kč 

Projektová dokumentace pro stavební povolení na přeložku vodovodního řadu 
Z2 u Sportbaru 9.000 Kč

Odborně – technické posouzení a návrh sanace akumulační komory na 
vodojemu Taranka 42.480 Kč

Výměnu uzavíracích armatur na vodovodu v ulici Jílovská s rekonstrukcí částí 
vodovodu C25 a C26 747.210 Kč

Celkem 1.539.250 Kč

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod: 

Generální oprava strojně stíraných česlí, separátoru písku, výměna vynášecího 
dopravníku, výměna 2 ks míchadel v homogenizační a usazovací nádrži, 
výměna systému měření a regulace vnosu kyslíku do aktivace včetně úpravy 
systému ASŘ, výměna 2 ks čerpadel v ČS4 

772.537 Kč

Odvětrání přečerpávací stanice odpadních vod ČS4 na Brodcích a oprava 
provozní budovy čistírny, kde byla vyměněna okna a dveře, střešní krytina 
včetně zateplení a rekonstrukce sociálního zařízení obsluhy 

536.504 Kč

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci a intenzifikaci 
čistírny pro 8 000 EO 360.000 Kč

Celkem 1.669.041 Kč

Rekonstrukce vodovodního řadu C2 v ulici 1. máje 750.000 Kč

Sanace akumulační komory vyrobené vody na úpravně vody Pecerady 800.000 Kč

Sanace akumulační komory na vodojemu Taranka 458.000 Kč

Rekonstrukce přečerpávací stanice a výtlaku pro sportovní areál v Náklí 324.000 Kč 

Generální oprava kalolisu pro kalové hospodářství na čistírně Týnec 185.000 Kč

Zpracování dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci čistírny Týnec 400.000 Kč

Celkem 2.917.000 Kč

rodované ocelové potrubí nebylo možné nové 
armatury již připojit. 

Bez velmi odvážného, nepopulárního, ale ne-
vyhnutelného rozhodnutí o zvýšení ceny vodného 
a stočného v roce 2011 by ani jedna z výše uve-
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město Týnec nad Sázavou bude stávající cenu za 
vodné a stočné schopno udržet poměrně dlouhou 
dobu (mimo sazby DPH) s tím, že i nadále bez 
nároků na finanční prostředky z rozpočtu města 
bude mít možnost provádět postupnou obnovu 
svého vodohospodářského majetku.

Vážení spoluobčané, pevně věřím, že po přečte-
ní tohoto příspěvku se mi u většiny z Vás podařilo 
rozptýlit pochybnosti o tom, jakým způsobem je 
s finančními prostředky za zvýšené vodné a stoč-
né v Týnci nad Sázavou nakládáno. Že nejsou 
městem využívány k úhradám čehokoliv jiného 

a že jsou výhradně používány k obnově dosluhu-
jícího vodohospodářského majetku. Mým cílem 
a cílem všech pracovníků, kteří provoz vodovodů 
a kanalizací v Týnci nad Sázavou zajišťují je, aby 
taková samozřejmost, jakou je tekoucí kvalitní 
pitná voda v každé domácnosti a možnost vy-
pouštět odpadní vodu, která je následně vyčištěna 
a vypuštěna do Sázavy, zůstala samozřejmostí 
i nadále. K tomu je zapotřebí mít nejen funkční 
a spolehlivou, ale i moderní vodohospodářskou 
infrastrukturu, bez které jako celku není možné 
tyto služby zajistit. 

V souvislosti s výše popsaným je ale nutná 
i Vaše důvěra a přesvědčení o tom, že zvýšení 
ceny vodného a stočného v roce 2011 nebylo 
jen politickým rozhodnutím „pěti mocných“, ale 
že z dlouhodobého hlediska bylo učiněno opod-
statněně a pro zajištění dalšího spolehlivého fun-
gování vodohospodářské infrastruktury v našem 
městě bylo zcela nezbytné. 

Zbyněk Peša

Průměrný věk podle části obce ke dni 23. 11. 2012

Část obce
Půměrný věk podle části obce

ke dni 23. 11. 2012
Celkem Muži Ženy

Brodce 33,29 31,93 34,76

Čakovice 39,67 40,42 38,87

Chrást nad Sázavou 39,84 38,59 41,07

Krusičany 41,34 41,26 41,42

Pecerady 41,28 39,21 43,45

Podělusy 39,59 38,91 40,34

Týnec nad Sázavou 44,20 42,23 46,08

Zbořený Kostelec 42,46 40,41 44,85

Celkem 42,17 40,47 43,86

INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATELSTVA
Přinášíme Vám informace o aktuálních počtech 

obyvatel v našem městě. K datu 30. 11. 2012 se 
narodilo 45 dětí, což je ve srovnání s loňským 
rokem mírný pokles, který zaznamenáváme také 

Počet obyvatel podle části obce ke dni 23.11.2012

Část obce
Občané s platným trvalým pobytem

Celkem Muži Ženy

Brodce 348 180 168

Čakovice 184 95 89

Chrást nad Sázavou 811 402 409

Krusičany 167 85 82

Pecerady 472 241 231

Podělusy 184 96 88

Týnec nad Sázavou 3149 1536 1613

Zbořený Kostelec 279 150 129

Celkem 5594 2785 2809

u občanů, kteří zemřeli. V tomto roce zemře-
la nejstarší obyvatelka našeho města, která se 
dožila úctyhodného věku 101 let. V současné 
době je nejstaršímu občanovi 97 let. Pokud Vás 

zajímají další informace, podívejte se na tabulky 
přiložené níže. 

SOCIÁLNÍ PRÁCE MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU  
Do sociální práce Města Týnce nad Sázavou 

můžeme zařadit skutečnosti, které se projednávají 
každý rok opakovaně. Ty, které vyvstanou v prů-
běhu roku a musí se neprodleně řešit. Sociální 
věci řeší na městském úřadě Bc. Jitka Šebková 
ve spolupráci se sociální komisí města Týnce nad 
Sázavou. 

Sociální odbor byl k 1. 1. 2012 zrušen, ale na 
městských úřadech zůstala tzv. sociální práce. 
Hlavním bodem je poskytování sociálního pora-
denství. To znamená poskytnout občanovi základ-
ní informace a pomoc, najít mu řešení ohledně 
jeho tíživé situace. Dále vypracovávat sociální 
posudky ohledně rodin s nezletilými dětmi pro 
soudy, Policii ČR. A v neposlední řadě provádět so-
ciální šetření v rodinách spadajících do působnosti 
Městského úřadu, které žádají o dávku v rámci 
spolupráce s Úřadem práce v Benešově.

Dále sem můžeme zahrnout komunikaci s Úřa-
dem práce v Benešově ohledně veřejné služby 
a veřejně prospěšných prací.

Další důležitou oblastí je Dům s pečovatelskou 
službou. Zde sociální práce spočívá v přijímání 
žádostí do DPS a vedení seznamu uchazečů o byt. 
Dále provádíme dohled nad provozem DPS, vyři-
zování pošty sociální komise, provádění sociálního 
šetření u žadatelů o byt před umístěním, před-

kládáme radě města ke schválení nově navržené 
uživatele do bytu v DPS.

Do této práce patří také příprava a účast na 
vítání občánků. Dále vydávání rozhodnutí pro 
zvláštní příjemce důchodu. Za město vykonává-
me opatrovnictví osobám, které jsou zdravotně 
limitované nebo zbavené způsobilosti k právním 
úkonům a nemají žádné blízké osoby.

PŘEHLED ZA ROK 2012
V obřadní síni Městského úřadu v Týnci nad 

Sázavou proběhlo v měsíci březnu a říjnu vítání 
občánků. V roce 2012 bylo přivítáno 45 nově 
narozených dětí. 

V roce 2011 a 2012 řešil MěÚ ve spolupráci se 
sociální komisí otázku dlužné částky nájemního 
na domě čp. 131 ul. Sadová. Obyvatelé domu 
byli v roce 2012 vystěhováni. Bylo jim nabíd-
nuto náhradní bydlení tzv. přístřeší v domě na 
Brodcích čp. 25.

Spolupráce s Obecně prospěšnou společností 
Rytmus Benešov a to konkrétně ve dvou přípa-
dech. Rytmus pomohl ve spolupráci s naším měst-
ským úřadem dvěma našim občanům zařadit se 
zpátky do společnosti. Klientům pomohl Rytmus 
Benešov vyřídit potřebné doklady a městský úřad 
jim pomohl tím, že oba zaměstnává a přidělil jim 

malý sociální byt. Tito klienti svědomitě provádí 
úklid místa a pravidelně platí nájemné.

Při uvolnění obecních bytů jsme provedli ně-
kolik šetření zejména mezi rodinami s dětmi. 
Za poslední tři měsíce tohoto roku jsme takto 
pomohli dvěma rodinám v jejich svízelné situ-
aci. Poskytli jsme individuální pomoc občanům 
v oblasti sociálního poradenství, při vyplňování 
tiskopisů, spolupracovali jsme s ÚP. 
Řešili jsme přidělování uvolněných bytů v Domě 

s pečovatelskou službou. V letošním roce bylo 
do DPSI, II umístěno 11 nových obyvatel. Ne-
spolupráci s pečovatelskou službou Benešov, 
která poskytuje prostřednictvím pečovatelek 
našim obyvatelům v DPS sociální služby. Každý 
rok město přispívá určitou částkou na provoz 
Pečovatelské služby Benešov. Příspěvek na rok 
2012 činil 850.000 Kč. V budoucnu bychom rádi 
ve spolupráci s Pečovatelskou službou Benešov 
rozšířili nabídku o tzv. služby do domácnosti 
a dostupnost stávajících služeb také ve všech 
místních částech.

Spolupracovali jsme s Úřadem práce v Benešově 
na zapojení těžko zaměstnatelných osob (veřejná 
služba a veřejně prospěšné práce).

Městský úřad je zapojen do projektu Univer-
zita třetího věku. Naši studenti už mají za sebou 
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VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 
POŘÁDANÉ MĚSTEM TÝNEC NAD SÁZAVOU 

Andersenova noc – 30. března, v noci z pátku 
na sobotu více než 150 našich dětí opustilo své 
postýlky, nasoukalo se do spacáků a prožívalo 
pohádkovou Noc s Andersenem. Během této noci 
děti provázely osoby převlečené za Bílou paní 
a strašidla neznámého původu, která čekala na 
děti se zapeklitými úkoly. Tato akce, která probíhá 
na podporu českého čtenářství, se opakuje ve 
staré škole každý rok.

Muzejní noc – letošní muzejní noc se konala 2. 
června v městském muzeu. Hrad se tento rok stal 
bránou do středověku. V celém areálu jste mohli 
sledovat postavy z dávných dob a pro děti byla 
připravena tajemná cesta věží s plněním úkolů 
a odměnami. Pro dospělé tu byla připravena stře-
dověká hudba, šermíři, středověká krčma a pro 
děti tovaryšské zkoušky, lukostřelba a keramická 
dílna Martina Tysla.

Taneční soutěž o cenu města Týnec nad 
Sázavou – každý rok se sálem společenského 
centra rozezní hudba v rytmu standardních a la-
tinsko-amerických tanců. Tuto soutěž pořádá svaz 
tanečního sportu ve spolupráci s Městem Týnec 
nad Sázavou, taneční školou Salta Karla a Jitky 
Maršálkových, Posázavím o.p.s. a Společenským 
centrem Týnec. V roce 2012 proběhl už 7. ročník 
této taneční soutěže.

Ples města – bohatá tombola, tradiční hudba 
a spousta krásných tanečních kreací, tak by se 
dal charakterizovat ples Města Týnce nad Sáza-
vou. Srdečně Vás zveme na ples i v roce 2013. 
V sobotu 2. 2. 2013 od 20:00 hodin ve Spole-
čenském centru.

Jarní koncert – Josefova dechovka – tyto 
Jarní koncerty jsou pořádány pravidelně ve 
Společenském centru v Týnci nad Sázavou. Na 
své si přijdou zejména milovníci dechové hudby 
i milovníci tance. Tato akce se koná třikrát do 
roka.

Velikonoce na hradě – 8. dubna se konalo tra-
diční velikonoční odpoledne na hradě. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout krásnou lidovou výzdobu, 
mohli se zúčastnit soutěže o NEJ velikonočního 
beránka, zkusit si pletení pomlázky. 

dva semestry. Momentálně probíhá třetí na téma 
Historie a současnost české myslivosti. 

Městský úřad Týnec nad Sázavou podpořil 
kulturní akce pro obyvatele DPS (Den seniorů, 
přehlídku dechovek před DPS, Jarní koncert – 
Josefská dechovka). 

Toto jsou nejdůležitější okruhy sociální práce 
roku 2012. Samozřejmě případů, které bychom 
mohli zahrnout do sociální práce, je mnohem 
více. Případy se týkají zejména individuálního 

poradenství, které se řeší „dnes a denně“. Citlivější 
témata se řeší ve spolupráci se sociální komisí.  

Jitka Šebková 

Přehlídka dechovek – akce byla určena pro 
všechny milovníky dechovek. Konala se 9. června 
2012 u Domu s pečovatelskou službou. Pro se-
niory je přehlídka dechovek příležitostí společně 
vyslechnout „hudbu svého mládí“, zavzpomínat 
a zapomenout na běžné starosti. Tato akce pro-
bíhá každý rok. Letos se přišlo podívat cca 200 
– 250 diváků.

Hudební večery – Konají se pravidelně každé 
léto na hradě v Týnci nad Sázavou. Tento rok jste 
se mohli zúčastnit celkem čtyř večerů. Vystupují 
zde pravidelně naše místní kapely. 

Letní divadelní scéna – celkem osm pohádek 
pro děti a dospělé, tím se může pochlubit letoš-
ní divadelní scéna. Vystupovali zde nejrůznější 
divadelní spolky z celé ČR. Významným hostem 
byl letos pan Jan Přeučil a Eva Hrušková s po-
hádkou Čert a Káča. Kastelánka hradu potvrdila, 
že letošní ročník byl v rámci návštěvnosti velmi 
vydařený.
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Divadelní festival – i letošní ročník přilákal 
vysoký počet návštěvníků a to i díky velice vyda-
řenému počasí. Konal se poslední srpnový víkend 
a byl zasvěcen divadelním ochotníkům. Letos se 
zde umělci zblízka i z dálky sešli již po deváté 
a celé odpoledne bavili nejen děti ale i dospělé.  

Keltský večer – u příležitosti zakončení tu-
ristické sezóny na hradě a v městském muzeu 
se 29. září konal již 7. ročník irské a bretaňské 
hudby – Keltský večer. Vystoupily zde například 
tyto známé skupiny Fiannan, Subulcus, Crazy 
Shoes, Rebel Pipers. Bohužel letošnímu večeru 
moc nepřálo počasí. Doufáme, že příští rok se 
počasí umoudří.

Památný dub – páté výročí vyhlášení památné-
ho dubu v Kozlovicích se neslo v duchu úchvat-
ného experimentu – dialogu s dubem, relaxace 
hudbou – zpěvánek školního souboru a společné-
ho bubnování pod vedením mága pana Šušora. 
Soutěžilo se v házení žaludů na cíl a šplhu po 
laně. Součástí byl i skautský rituál zapálení ohně. 
Dialog člověk – strom zajistila mystická hudba 
pana Wejsara a pomocí moderní techniky, která 
citlivými snímači zachytila určité impulsy z duše 
dřeva. Výsledkem byl rozhovor, který nám po-
odkryl některé detaily z historie dubu např. to, 
kolik mu je let.

Významný občan – v pátek 26. října se v budo-
vě Společenského centra a hotelu Týnec konalo 
oceňování významných občanů města. Akce má 
v Týnci nad Sázavou už dlouholetou tradici. První 

oceněný občan byl v roce 2002 pan František 
Šípek. V tomto roce byli oceněni: Ladislav Cza-
fík, Vojtěch Hruška, Věra Sladkovská a Ladislav 
Měchura in memoriam.

Podblanický hudební podzim – galakoncert 
v rámci hudebního festivalu se uskutečnil 9. lis-
topadu v budově Společenského centra a hotelu 
Týnec. Festival probíhá již 28. rok. Hlavní hvězdou 
večera byl mistr Václav Hudeček. 

Svatomartinský průvod – v neděli 11. listo-
padu Mateřské centrum Motýlek pořádalo už 10. 
ročník Svatomartinského lampionového průvodu. 
Průvod asi sedmi set lidí se světýlky a lampiony 
se vydal jako každoročně na cestu Týncem v čele 
s Martinem na bílém koni a doputoval do zahrady 
Společenského centra, kde na děti čekal bohatý 
program a tradiční svatomartinské rohlíčky.

Rozsvěcení vánočního stromu – první ad-
ventní neděli se rozsvítil vánoční stromek v Týnci 
nad Sázavou. Děti předaly svá vánoční přání ne-
beskému pošťákovi v doprovodu andělů a ma-
lých pomocníčků. Ke sváteční náladě přispělo 
společné zpívání, dětské písničky, básničky, čaj, 
svařák a vánočka. 

Advent na hradě - období klidu, půstu, oče-
kávání a podle křesťanské tradice narození Ježí-
še Krista.  Na týneckém hradě se opět společně 
setkáváme a připomínáme si tradice a zvyklosti 
adventního období. V době adventu byl vydaný 
kalendář 2013 s fotografiemi týnecké kameniny 
při příležitosti vyvrcholení oslav 200 let výročí 
továrny na kameninu. 

Týnecký střep – tyto městské slavnosti se kona-
ly 4. srpna v areálu týneckého hradu a v zahradě 
hotelu Týnec. Letos byly slavnosti unikátní tím, 
že bývalá továrna na týneckou kameninu (dnešní 
Společenské centrum) slavilo 200 let výročí od 
založení. Program byl jako každý rok na obou 
místech velmi bohatý. Mohli jste vidět šerm, tance, 
pohádky a ohňovou podívanou. Součástí progra-
mu byly i koncerty a dílna pro děti.

Řezbářské sympózium – Ve dnech 1. - 4. 8. 
se v našem městě konalo první řezbářské sym-
pozium. Čtyři dny jsme měli možnost pozorovat 
řezbáře při práci a sledovat, jak z kmenů týnec-
kých stromů postupně vznikají umělecká díla. 
Sochy, které byly vytvořeny, vyjadřují symboliku 
města nebo místa, kde jsou umístěny.

Netopýří noc – 31. srpna jsme měli jedinečnou 
příležitost vidět týnecké netopýry zblízka a něco 
se o nich dozvědět. Akce se konala v areálu hradu 
a byla zaměřena na seznámení s životem Neto-
pýra velkého – obyvatele gotické věže. Součástí 
programu bylo pozorování kolonie netopýra, 
ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, 
přednáška a pro děti netopýří stezka.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE V TÝNCI NAD 
SÁZAVOU ZA ROK 2012

V roce 2012 zajišťovali služby městské policie 4 
strážníci. Strážníci vykonávají pochůzkovou čin-
nost nebo autohlídku, ve službě jsou ve dvou. 
Všichni strážníci se zúčastnili školení profesní 
způsobilosti řidičů a cvičných střeleb.

Nové technické vybavení - služební 
vozidlo

V srpnu dosloužilo staré služební vozidlo. Měst-
ská policie byla vybavena zánovním vozidlem 
Škoda Fabia v ceně 150.000 Kč.

Činnost Městské policie Týnec nad Sá-
zavou byla zaměřena zejména na zajišťování 
veřejného pořádku na celém území města a v jeho 
místních částech. Strážníci při výkonu služby do-
hlíželi na dodržování obecně závazných vyhlášek, 
přispívali k ochraně bezpečnosti osob a majetku, 
dohlíželi na dodržování pravidel občanského sou-
žití a odhalovali přestupky. Mezi časté aktivity 
patří řešení odstavených vraků aut, kontrola 
správného parkování, odchyt zaběhnutých psů, 
měření rychlosti vozidel, kontrola areálu školy 
a hřišť... Velmi často strážníci spolupracují s Po-
licií ČR - při dopravních akcích, kontrolách chat, 
nalévání alkoholu mladistvým…

Přechody pro chodce
Strážníci ve dnech školní výuky zajišťují v ran-

ních a odpoledních hodinách bezpečné přechá-
zení dětí, které pospíchají do školy, na přecho-
du pro chodce u staré školy v ulici Benešovská. 
Tato služba je vítaná nejen rodiči, ale i seniory, 

kteří se v této rušné lokalitě obtížněji orientují 
a pohybují.

Měření rychlosti
V průběhu roku byly připraveny akce zaměřené 

na kontrolu dodržování rychlosti projíždějících 
vozidel. Měření bylo prováděno pronajatým la-
serovým měřičem v úsecích vytipovaných Policií 
ČR nebo na základě žádostí občanů či osadních 
výborů. Měřilo se v Týnci i přilehlých místních 
částech. Během týdne měření bylo změřeno 40 
vozidel, které překročily povolenou rychlost.

Zastavení a stání vozidel v rozporu 
s místní a obecnou úpravou silničního 
provozu

Jde o nejčastěji řešený přestupek v dopravě, 
který se vyskytuje především v centru města, ulici 
K Náklí a Benešovská.

Volně pobíhající psi
Volné pobíhání psů na veřejném prostranství je 

zakázáno vyhláškou města. Po odchytu jsou psi 
umisťováni do kotce u městského úřadu. Pokud 
se nezjistí jeho majitel, je zvíře předáno pracov-
níkům útulku Maršovice.

Další činnosti, které vykonává městská 
policie
• Doručování ,,nedoručených“ písemností na 

základě žádosti odborů MěÚ
• Bezpečnostní doprovod pokladních s většími 

finančními obnosy

• Řízení a odklon dopravy (nehody, průvody, 
kulturní akce)

• Dopravní akce pro žáky základní školy
• Kontrolní akce zaměřené na výherní 

automaty

Spolupráce s Policií ČR
Jde zejména o vzájemnou výměnu poznatků 

o situaci v lokalitě, posílení hlídek při akcích za-
měřených na ochranu veřejného pořádku (disko-
téky, kemp), při krátkodobých uzavírkách a jiných 
sportovních, společenských a kulturních akcích. 
Spolupráce na úseku dopravy spočívala zejména 
v pomoci při zajišťování míst dopravních nehod, 
při řízení dopravy, při zjišťování neznámých ma-
jitelů vozidel a ve vzájemném předávání infor-
mací o dopravní situaci ve městě. V součinnosti 
proběhlo také několik akcí na kontrolu podávání 
alkoholických nápojů a výskyt osob mladistvých 
v hernách a restauracích. Dále pak akce zaměřené 
na kontrolu chatových oblastí po celém katastru 
města Týnce. Policie ČR poskytuje dále městské 
policii informace o hledaných a pohřešovaných 
osobách a odcizených motorových vozidlech 
a věcech.

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení Obvod-
ního oddělení Policie ČR Týnec nad Sázavou - 
vedoucímu npor. Mgr. Miroslavu Sedláčkovi a zá-
stupci vedoucího npor. Bc. Vratislavu Dolejšovi za 
vstřícnost a profesionální spolupráci v uplynulém 
roce 2012.

Tomáš Klenovec, velitel městské policie
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KRONIKA MĚSTA – VÝZVA
První kronika našeho města - Týnce nad Sáza-

vou, byla založena v roce 1923. V současné době 
se již zapisuje do šesté knihy. Ta je svým rozměrem 
největší a nejtěžší. Jen tak pro zajímavost - váží 9 
kg 75 dkg. Já jsem do této kroniky začala zpětně 
psát od roku 2004.

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

Vaše příspěvky zasílejte na radnice@mestoty-
nec.cz nebo je zanechte na podatelně městského 
úřadu. Děkuji za vaši spolupráci.

Alena Kyzlinková

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU TÝNEC NAD SÁZAVOU
BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

27. 12. 2012 - 28.12.2012 ZAVŘENO
31. 12. 2012 od 8:00 – 14:00 hodin pouze podatelna 
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ŠKOLA PÍSNIČKOU

Od září letošního roku se žáci tříd 3. A, 3. B 
a 5. C zúčastnili projektu „Škola písničkou“, kte-
rý zaštiťovala společnost Angelus Aureus o.p.s. 
Autory písniček jsou Kristýna Peterková - texty 
a Kája Mařík - hudba.

V průběhu podzimních měsíců se žáci uči-
li písničky, které byly nejen o škole (jak název 
napovídá), ale třeba o sportech, o Praze, jídle, 
kamarádech…. Největším hitem pro všechny děti 
se stala píseň Seznamka. 

Každý zúčastněný žák dostal zdarma CD s na-
hranými nazpívanými skladbami a také skladby 
pouze s hudbou. Tady si žáci mohli vyzkoušet, jak 
se písničku naučili a jestli ji dokáží zazpívat sami 
na hudbu (nebylo to mnohdy vůbec lehké).

K tomuto projektu byla připojena také literární 
soutěž. Žáci měli za úkol vymyslet text na dané 
téma a obsahující zadaná slova. I tohoto úkolu 
se zhostili na výbornou a nyní jen čekáme, zda 
bude jejich text vybraný a zhudebněný (již víme, 

že jeden ze dvou odeslaných textů to bude, teď 
jen čekáme, který z nich…).

Pomyslnou třešničkou na dortu byl koncert, 
který se uskutečnil ve středu 21. listopadu na 
městském úřadě. Autoři písní přijeli k nám do 
Týnce a žáci si s nimi mohli písničky zazpívat 
naživo. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok se nekryje s rokem kalendářním, ve 

škole bilancujeme naše výsledky v červnu, ale pro-
tože toto číslo Týneckých listů je jakousi ročenkou, 
dovolujeme si upozornit na mimořádné úspěchy, 
kterých v roce 2012 naši žáci dosáhli.

Přejeme si, aby i následující rok 2013 byl pro 
naši školu rokem úspěšným. V září budeme sla-
vit 50 let od slavnostního otevření „nové“ školy 
a určitě spokojené a šikovné děti, které se umí 
prosadit i v konkurenci ostatních škol, budou pro 
nás tou nejlepší odměnou.

NÁZEV AKCE POČET ŽÁKŮ VÝSLEDEK, UMÍSTĚNÍ

Mudrc roku 2011 5 2. místo v republikové soutěži Asociace mladých 
debrujárů

Středočeský taneční pohár 58 1., 2. místo v OK
3. místo v KK

Matematická olympiáda 6 1.-5. místo v OK

Hlídky mladých závodníků 6 1. místo v OK
3. místo v KK

Mladý zahrádkář 4 2 x 3. místo v OK
Sálová kopaná 10 3. místo v OK
Házená 10 3. místo v OK
Sběr starého papíru a PET 
víček 449 14. místo v republikové soutěži, celkem 

zapojeno 287 škol

Vysvětlivky: OK – okresní kolo, KK – krajské kolo
 Hana Váňová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Nastává konec roku 2012 a já mohu čtenářům 

Týneckých listů přiblížit práci ve školní jídelně 
za půl roku mého působení.

Během letních prázdnin proběhla ve školní jí-
delně rekonstrukce a modernizace interiéru. Již 
nyní využíváme rozšířeného prostoru u družiny 
pro děti čekající ve frontě na oběd.

Nabízíme obědy většinou o třech chodech, s vý-
běrem ze dvou hlavních jídel. Zakoupili jsme nový 
konvektomat, který umožňuje paním kuchařkám 
vařit náročnější pokrmy.

Již dvakrát nás navštívili šéfkuchaři z dodava-
telských firem a předvedli nejen strávníkům, ale 
i nám, nové modernější vaření a recepty. S ku-
chařkami jsme zorganizovali týden mezinárod-
ních kuchyní, připravili jsme posvícenské a hel-
loweenské menu. Vaříme obědy též dle přání dětí. 
Připravujeme se na předvánoční recepty a s tím 
i na vánoční překvapení pro děti.

Během následujících dnů se bude měnit počíta-
čový program, aby byl pro strávníky přehlednější 
na internetových stránkách. O dalších akcích ko-
naných v příštím roce Vás budu průběžně infor-
movat na www.sjtynec.cz.

Všem dětským i dospělým strávníkům přeji 
příjemné Vánoce, mnoho dárků a radosti. V no-
vém roce se opět na Vás budu těšit s kolektivem 
školní jídelny.

Jana Malinová, ředitelka ŠJ

 
  

VLO KA 
Její vznešená cesta je zahalená tajemstvím výšek. 

Když není sama, je její cesta ješt  vznešen jší. 
Lidé její bílé putování sledují s pocitem jemnosti a krásy. 
Jakmile se vlo ka blíží k zemi nastavím jí promrzlé dlan  

a pozoruji její nádherné tvary. Vypadá, jako by ji vytvá eli 
sami and lé. Tato krása však 

trvá jen do chvíle, než vlo ka 
ukon í svou ledovou pou  a 

stane se kapi kou. 
 
 
 
 

 
 
 
Kate ina Škopková, 8.A 

 

Celý projekt byl vydařený a zpestřil nám výuku 
nejen hudební výchovy.

Mgr. Zuzana Krajánková, třídní uč. 3. A
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KNIHOVNA
Pro školní děti byly pravidelně pořádány besedy 

nad knihou a o spisovateli – jen namátkou některé 
náměty: Josef Lada., Staré pověsti, B. Němcová, H. 
CH. Andersen, A. Jirásek, Mauglí, Tarzan, Pohád-
kové hrátky a mnoho dalších. Pod naši péči patří 
také knihovny v přidružených obcích Podělusy, 
Pecerady, Zbořený Kostelec, Krusičany a tam bylo 
během roku posláno 625 knih v souborech.

Od září letošního roku došlo ke zkrácení výpůjč-
ních hodin. Otevřeno máme v pondělí 9:30-12:00 
hodin, 13:00-15:30 hodin. V úterý 9:30-12:00 
hodin. Ve středu zavřeno. Ve čtvrtek 9:30-12:00 
hodin a od 13:00-18:00 hod. V pátek zavřeno. Jak 
se tento fakt odrazí v dalších ukazatelích budeme 
moci posoudit až po delším čase.  

Během roku 2012 jsme zakoupili 375 nových 
knih. Průměrná cena jedné naší knihy je 317 Kč, 
ale musím podotknout, že tuto cenu výrazně sni-
žuje fakt, že mnoho knih zakupujeme v „ levných 
knihách“  a snažíme se vybrat ty opravdu levné.  
Počet časopisů se už během roku postupně sni-
žoval, a tak v současné době máme k dispozici 
32 titulů. Knihovnou prošlo 10 280 návštěvníků, 
kteří si odnesli domů více než  25 000   knih i ča-
sopisů. Na internetu brouzdalo 710 zájemců. Naše 
webové stránky  www.knihovnatynecnadsazavou.
wz.cz  navštívilo 4 464 lidí.

Bylo uspořádáno více než 50 společných akcí 
pro čtenáře, kterých se zúčastnilo 1044 dospělých 
i dětí. Například Noc s Andersenem, Zakletý Hrad, 
Písníčkář. J. Dědeček.

Přejeme všem hezký předvánoční čas a krásně 
prožité Vánoce.

Ivana Nováková O
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NOVÝ POMOCNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
V Týnci nad Sázavou a jeho místních částech 
přibývá případů černých skládek. Městu došla s 
nepořádnými lidmi trpělivost a problematická 
místa hlídá fotopast.

„Černých skládek bohužel přibývá. Lidé si zvykli, 
že je někdo uklidí. Proto jsme přistoupili k zakou-
pení fotopasti,“ uvedl Mgr. Martin Kadrnožka, 
starosta města. Fotopast je zařízení, které lze 
umístit do terénu. Vymysleli jej lovci, aby mohli 

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
NĚKOLIK NÁMĚTŮ K NAŠEMU ŽIVOT-
NÍMU PROSTŘEDÍ

Asi většina občanů Týnce byla před časem spo-
kojena se zprávou, že se za 5,5 mil. Kč bude ve 
městě realizovat plán Obnova zeleně. Poněkud 
zklamáni jsme postupem času byli, když jsme 
zjišťovali, oč se bude jednat. Zastupitelstvo pro-
jednalo, zastupitelstvo odsouhlasilo. Stejně tak 
i Komise životního prostředí, která by měla být 
zárukou určité odborné úrovně příslušných přijí-
maných usnesení. Účast většího počtu občanů na 
schůzi by asi nic nezměnila. Názory jsou a budou 
i na zeleň ve městě různé.

Zastupitelé se ale nesmí divit, že jsou občané 
rozladěni, když na jedné straně mají pochopit 
zadluženost města a zvyšování poplatků (např. 
za vodu), na straně druhé jsou svědky ne zcela 
nutných a vhodných výdajů města – např. při 
lepší průběžné údržbě (seřezávání vrcholů tújí) 
by nebylo nutné již nyní vyměňovat živý plot 
na hřbitově.

A nyní k vlastním námětům:
1. Chvályhodné je, že se začíná s realizací sta-

rého plánu na přeměnu lesíka za sídlištěm na 
plochu zvláštního určení – na lesopark. Stejný 
záměr byl v minulosti i s lesíkem mezi kostelem 
a Kozlovicemi, snad i tady dojde v budoucnu 
ke změně.

2. Další zelenou a diskutovanou plochou je asi 
dvouhektarový starý ovocný sad u Pecerad. 
Bývalý sad se nachází na stráni za peceradskou 
vlakovou zastávkou (nedaleko za gabrodiori-

tovým lomem). Samotný sad i s okolím je té-
měř nepropustný, je velmi zarostlý náletovými 
dřevinami a představuje pro volně žijící zvěř 
ideální podmínky. Pro zahrádkářskou organi-
zaci navrhované převzetí péče o sad je nere-
álné. Využití plochy je třeba hledat v dohodě 
s místní mysliveckou organizací, která tuto 
plochu i plochu okolí využívá. Nemělo by tam 
být ale bráněno v přístupu občanům, protože 
jde o okolní krásný porost s výskytem vzácných 
rostlin. Je ale nutné vyjasnit vlastnické vztahy 
celé jižní stráně tohoto prostoru zvaného Na 
Vinici.

3. Majitelé prázdné plochy po odstraněné teplár-
ně v Týnci – společnost Fercom – určitě jedná 
nebo bude jednat o využití tohoto volného 
prostoru. Pokud by tento prostor dokázalo od 
Fercomu město získat, byl by to prostor vhod-
ný pro perspektivní stavbu menšího krytého 
bazénu i s parkovací plochou kolem. Bazén by 
doplnil sportovně rekreační využití prostoru 
Náklí. Týnec s okolím by si to zasloužil, pro-
tože vhodné koupací místo v blízkém okolí 
není ani v létě, natož mimo léta. V minulosti 
se uvažovalo o vybudování otevřeného kou-
paliště nedaleko sídla rybářů u rybníčka za 
Kozlovicemi (v údolí směrem na Krusičany pod 
Bukovany). Prostor v Týnci nad Sázavou by 
byl ideální, protože dle potřeby by mohl vyu-
žívat k přihřívání vody teplárnu. Hodně vzorů 
budování bazénu i v malých městech bychom 
mohli nalézt v sousedním Rakousku. 

4. Zastupitelstvo města schválilo záměr vytvořit 
v Metazu zkušebnu motorů. Po zkušenostech 
z minulých měsíců víme, že zvuk z vysokých 
obrátek motorů se rozléhá po celém týneckém 
údolí. To je – vedle provozu Metazu – jeden 
z důvodů, proč by bylo třeba pokračovat v do-
plňování zeleně v prostoru bývalého třešňo-
vého sadu v Týnci mezi Metazem a obytnou 
částí města (ulice Sadová). Od roku 1984 je 
k dispozici profesionální plán na výsadbu nové 
účelové a zároveň okrasné zeleně namísto do-
žívajícího třešňového sadu z 50. let minulého 
století.  S realizací plánu bylo koncem 80. let 
započato výsadbou v okrajové části podél ulice 
Sadové. Pak už pokračováno nebylo, občané 
si zde jen doplnili zeleň dle vlastní úvahy, pří-
padně vykáceli suché stromy. Technické služby 
zde provádějí pouze sečení trávy. Protože se 
jedná o jednu z největších zelených ploch ve 
městě (2,4 ha) a navíc o zeleň účelovou, alespoň 
minimální péče o ní by byla určitě vhodná a po-
třebná. Škoda, že na tento prostor nebylo dosud 
pamatováno (kromě částečné privatizace).

5. Posledním námětem je využití malého pro-
storu – nábřeží Sázavy pod supermarketem 
Lidl. Prostor se svahem by mohl být – i když 
se jedná o záplavovou část – pěkným odpočin-
kovým místem s krásným výhledem na starý 
Týnec. Potřebné úpravy by nemusely být příliš 
nákladné.

Jaroslav Ouřada

sčítat zvířata, ale začala se používat i k preventiv-
ní ochraně majetku. Pokud fotopast zaznamená 
pohyb, pořídí sérii snímků. Na určený mobil pak 
pošle textovou zprávu nebo obrazovou MMSku. 
Textová zpráva je signálem, aby na místo vyjela 
hlídka městské policie. MMS umožní vyhodnotit, 
zda místem někdo pouze prošel nebo zda se na 
něm zdržuje.

„Fotopast jsme umístili na jedno z vybraných 
míst. Přístroj je natolik citlivý, že okamžitě zazna-
mená pohyb a začne pořizovat snímky. Již se nám 
podařilo usvědčit prvního hříšníka,“ uvedl Tomáš 
Klenovec, velitel městských strážníků. „Zatím chce-
me fotopast využívat na boj proti černým skládkám, 
ale další využití se samozřejmě nevylučuje,“ dodal 
vedoucí MP.
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NEPŘESNOSTI V MÉDIÍCH

OTEVŘENÝ DOPIS K OTÁZKÁM 
A NAPADENÍ PANÍ DOKTORKOU ALICÍ 
ČEČILOVOU

Pokud si chcete hrát na novinářku jako Váš 
spolustraník pan Radek John, tak byste vzhledem 
k Vašemu vzdělání měla vědět, že základem je 
psát věci pravdivé a ověřené! Co se týče staré 
hasičské zbrojnice, jsem vše, jak doufám dosta-
tečně, vysvětlil na zastupitelstvu města dne 17. 
9. 2012, kterého jste byla účastníkem jako zastu-
pitelka i Vy. Pokud Vám to nedochází, tak ještě 
jednou připomínám, že starou hasičskou zbrojnici 
si stavěli a většinově financovali členové sboru 
dobrovolných hasičů Pecerady za přispění MNV 
Pecerady a z dobrovolných sbírek mezi občany. Po 
ukončení činnosti MNV Pecerady a slučování obcí, 
byla zbrojnice bezplatně převedena pod MěNV 
Týnec nad Sázavou. Proto jsem přesvědčen, že 
koupí této zbrojnice Sborem dobrovolných ha-
sičů z Pecerad za symbolickou cenu 500 Kč je 
určitým narovnáním „křivdy“ z let minulých. 
Tato budova bude sloužit jako sklad pro uložení 
materiálu a některé techniky sboru. Za zmínku 
zde také stojí, že zbourání a likvidace materiálu, 
jak také bylo zamýšleno, by město, které bylo 
doposud vlastníkem stálo zhruba 150.000 Kč – 
200.000 Kč. Nejsou mi známy důvody, proč se 
stále navážíte do peceradských hasičů, když naše 
činnost je založená na dobrovolnosti. Platíme si 
sami pojištění při zásazích - požárech, polomech, 
záplavách, dopravních nehodách a různých si-
tuacích, kdy po nikom nepožadujeme žádnou 
náhradu ani jiné odškodnění, třeba v podobě 
vyprání zásahových oděvů. Naším zřizovatelem 
je město, tudíž nese zodpovědnost za vybavová-
ní a dovybavování jednotky věcnými prostředky 
a pohonnými hmotami. 

Navíc si náš sbor sháněním dotací, které vy 
napadáte, hradí z vlastních finančních prostředků 
nabytých při akcích (Hasičský ples, sběr želez-
ného šrotu a podobných akcí) nákup věcných 
prostředků, například centrálu, plovoucí čerpadlo, 
motorovou pilu či motorový raft, ale i opravu 
cisterny CAS 25, dopravního automobilu AVIA 
31 nebo motorové stříkačky PS 12.

Vše si hradí sbor sám se spolufinancováním 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

Když ještě zmiňujete naší poslední dotaci 
500.000 Kč, měla byste vědět, že za tuto cenu 
nebyl zakoupen pouze raft, ale z prostředků po-
skytnutých krajem byla hrazena přestavba cisterny 
CAS 25 i s namontováním vysokotlaku, věcné 
prostředky, jako proudnice, hadice, nastavovací 
žebřík apod., ale také osobní prostředky v podobě 
zásahových obleků se základním vybavením, kde 
se cena pohybuje okolo 20.000 Kč a to by se mohla 
pohybovat v daleko vyšších finančních částkách. 
Dále jsem přesvědčen o tom, že z celkové naší 
základny SDH Pecerady, která čítá 77 členů, by se 
určitě našel alespoň jeden člověk, který ví, k čemu 
je určen raft, že není určen k tahání po poli, jak ve 
Vaší zprávě uvádíte, což jsme nikdy nezkoušeli, ale 
k plavbě po vodě. A ptáte se, proč silný motor? Při 
posledních záplavách se raft s nezodpovědnými 
vodáky převrhl pod Brodeckým jezem. Přivola-
ný Záchranný hasičský sbor z Benešova k jejich 

záchraně použil raft totožný s naším, ale se slab-
ším motorem, který nedokázal ze silného proudu 
jejich raft vytlačit. Došlo k úplnému zničení raftu 
a následně musel být povolán vrtulník k záchraně 
hasiče, který na zničeném raftu uvízl. Netvrdím, 
že podobná situace by se mohla přihodit i nám 
v případě záchrany osob či majetku, jelikož lze 
těžko předvídat sled událostí z vteřiny na vteři-
nu. Proto nás tato událost přivedla k myšlence 
zakoupení raftu jakožto záchranného prostředku. 
Měla byste ještě vědět, že cena raftu s motorem 
a vybavením se pohybovala okolo 95.000 Kč. Po-
dobné vybavení naleznete i v jiných obcích nejen 
okolo řeky Sázavy, ale i u jiných toků naší repub-
liky. Nejednám jako Vy, když jste psala stížnosti 
na kraj panu hejtmanu MUDr. Davidu Rathovi, 
a proto tento článek posílám zatím nejen Vám, ale 
i redakci Týneckých listů, jelikož jsem přesvěd-
čen, že ve Vašem plátku zvaném Klekánice, by 
se zcela určitě neobjevil. A proto, paní doktorko, 
klekánicemi se svolávali sedláci a robotníci z polí 
a strašili se jimi malé děti. Pokud si chcete dopi-
sovat dále s panem Rathem, jsem ochoten Vám 
sehnat na něho adresu. Ostatně si myslím, že na 
této adrese by se mělo objevit daleko více jmen 
z naší politické garnitury. Nepožadujeme od Vás 
omluvu ani jinou satisfakci, ale přejeme si, aby se 
Vaše články zakládaly na pravdě a ne na nějakých 
smyšlených hypotézách a jiných drbech.

S pozdravem členové SDH Pecerady a moje 
maličkost velitel sboru Roman Hudrlík.

PS: Paní doktorko Čečilová, nepokoušejte se 
narovnat přímku, ale zkuste narovnat Vaše pře-
kroucené mínění ve věcech veřejných.

REAKCE NA ČLÁNEK V BENEŠOVSKÉM 
DENÍKU O KONCERTU PODBLANICKÉ-
HO HUDEBNÍHO PODZIMU

Dne 9. 11. 2012 se ve Společenském centru 
v Týnci nad Sázavou konal koncert v rámci hu-
debního festivalu „Podblanický hudební podzim,“ 
na kterém vystupoval přední houslový virtuos 
Václav Hudeček. Akci pořádalo město a všichni, 
kteří se podíleli na její organizaci, věnovali pří-
pravám své maximální úsilí a čas, neboť se těšili 
nejen na vystoupení, ale hlavně na to, že připraví 
svým spoluobčanům příjemný zážitek a prožijí 
s návštěvníky koncertu hezký slavnostní večer. 
Nelze pominout ani finanční částku, kterou město 
na tento koncert vydalo.

Na první organizační schůzce letošního Podbla-
nického festivalu na jaře letošního roku jsme se od 
ředitelky festivalu Mgr. Věry Dudíkové dozvěděli 
téma, které mělo provázet všechny koncerty. Téma 
setkávání. Propojení SETKÁNÍ různého charakte-
ru - setkání se s hudbou, kulturou a významnou 
osobností kulturního, vědeckého nebo společen-
ského života v našem regionu. Protože manželé 
Jan a Dana Fischerovi vlastní už léta chalupu u nás 
ve městě, rozhodli jsme se oslovit právě je. V té 
době kandidatura Jana Fischera na prezidenta 
republiky nebyla veřejnosti známa. Poté, co se 
manželé Fischerovi dozvěděli, že by měli uvést 
koncert a setkat se v Týnci nad Sázavou s houslo-
vým mistrem Václavem  Hudečkem, nabídku nad-
šeně přijali. Jsou blízcí přátelé s Hudečkovými. 

Vyjádření pana Václava Hudečka jsme převzali 
z Benešovského deníku ze dne 26. 11. 2012.

Václav Hudeček: jsem pravidelným hostem Pod-
blanického festivalu od jeho začátků. V posledních 
letech bývá tradicí, že některé vybrané koncerty 
mívají svého patrona. Nejinak tomu bylo i v Týnci. 
Pořadatelé, kteří také koncert uváděli, pozvali man-
žele Fischerovy, kteří mají v kraji chalupu. Jelikož 
se koncerty připravují dlouho dopředu, věděl jsem 
o účasti manželů Fischerových na tomto koncer-
tu coby patronů již dávno. Shodou okolností se 
mezitím Jan Fischer rozhodl kandidovat na úřad 
prezidenta republiky a tak mohla jeho účast na 
tomto večeru vyznít jako předvolební akce. Ujišťuji 
Vás, že tak to míněno nebylo.

Nemáme vůbec pocit, že jsme tento hudební 
festival, který ctíme a jsme rádi, že se k němu 
můžeme každoročně připojit s koncertem v Týn-
ci nad Sázavou, zneužili k politickému účelu. 
O kandidatuře našeho hosta na prezidenta jsme 
nemluvili.  Hovořili jsme o setkání s hudbou, 
s místem, s přírodou a setkání s přáteli. Fische-
rovi se zapojují do společenského života našeho 
města v Čakovicích a právě tam je naši občané 
dobře znají. Myslím, že pokud by další kandidát 
na prezidenta, např. pan Miloš Zeman, objímal 
stromy třeba na své chalupě v Krusičanech, po-
zvali bychom určitě jeho. Jako známou osobnost 
našeho města a zeptali bychom se na stejné otázky. 
Záleželo by na něm, zda by pozvání přijal a udělal 
si čas. S probíhající kampaní na volbu prezidenta 
pozvání nemělo nic společného. Možná vás bude 
zajímat, o kterých osobnostech jsme před přípra-
vou koncertu ještě uvažovali, a to např. o trenérovi 
fotbalistů Jaroslavu Hřebíkovi, bývalé manželce 
režiséra Formana paní  Věře Křesadlové, o herci 
a písničkáři Jiřím Schmitzerovi atd. Nakonec jsme 
oslovili Fischerovi.

Omlouváme se všem, koho jsme se pozváním 
této osoby dotkli, řeč pana Jana Fischera se poli-
tiky netýkala a nikdo neměl v úmyslu zpolitizovat 
kulturní zážitek. Doufáme, že se večer vydařil, 
a že mají návštěvníci koncertu pěknou vzpomínku 
na hudební vystoupení. 

Děkuji a zdravím
Adriana Bursová

Reakce na nepřesné informace zveřejňované v médiích

UZÁVĚRKA

Uzávěrka příspěvků 
do příštího čísla 

Týneckých listů je 
v pondělí 28. 1. 2013. 

Tento termín je závazný.
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SLAVNOSTNÍ OCEŇOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH OBČANŮ MĚSTA 
TÝNCE NAD SÁZAVOU

V pátek 26. října 2012 od 17:00 hodin se v bu-
dově Společenského centra a hotelu TÝNEC při 
příležitosti 200 let výročí továrny na kameninu 
konalo oceňování významných občanů města 
a dárců krve.

Lidé vstupující do sálu se pozvolna usazovali 
k prostřeným stolům, kde hořící svíčka navozovala 
příjemnou atmosféru. Páteční podvečer zahájila 
prezentace fotografií o továrně na kameninu. 

Následovalo všemi velmi očekávané oceňová-
ní významných občanů města - panu Ladislavu 
Czafíkovi za činnost pro obec a fotbalový klub 

v Peceradech, panu Vojtěchu Hruškovi, cvičiteli 
žáků i mužů (připravoval cvičence na dvě spar-
takiády v roce 1955 a 1960), náčelníku sokola ve 
Zbořeném Kostelci, paní Věře Sladkovské, dlouho-
leté cvičitelce a člence Tělovýchovné jednoty o. s. 
Týnec nad Sázavou a panu Ladislavu Měchurovi 
in memoriam za zásluhy za provoz týneckého 
kina a za práci v divadelním spolku. 

Starosta Martin Kadrnožka poděkoval a předal 
Pamětní list, květinu a zlatou medaili Karla IV.

Dobrovolným dárcům krve poděkovala mís-
tostarostka Adriana Bursová. Zlatou medaili 

doktora Jana Jánského za více než 40 odběrů 
získal Jiří Bóka, Radek Matoušek, Jan Holakovský 
a Stanislava Machová. Na pódiu přítomní dárci 
převzali Pamětní list, červené víno a červenou růži. 
Pozvání na raut patřilo všem přítomným.

Sváteční atmosféru provázela barokní a klasi-
cistní hudba v podání  Romana Haase, Miroslava 
Tauše a Tomáše Pohanky. V příjemné atmosféře 
jsme zde strávili krásný večer a podle reakcí pří-
tomných občanů jsme usoudili, že se naše spo-
lečenská akce líbila všem. 

Alena Smolová

V TÝNCI NAD SÁZAVOU VYSTOUPIL MISTR VÁCLAV HUDEČEK 
Dne 9. 11. 2012 se v Týnci nad Sázavou v 

budově Společenského centra a hotelu TÝNEC 
uskutečnil galakoncert v rámci hudebního festi-
valu „Podblanický hudební podzim“. 

Hudební festival probíhá již 28. rok. Byl založen 
v r. 1984 k poctě velikána barokní hudby, českého 
skladatele Jana Dismase Zelenky narozeného v 
Louňovicích pod Blaníkem v roce 1679. Kouzlo a 
mimořádnost hudby tkví v její schopnosti působit 
na city lidí, opěvovat krásu míst a kraje nejen v 
Čechách, ale i ve světě. Hudba nám předává posel-
ství, které vede k vítězství dobra, lásky, vzdělání a 
moudrosti. Obce a města využívají této slavnostní 
chvíle k setkávání osobností, které mají k jejich 
městu citový vztah. 

„Některá setkání nás ovlivní na celý život. Se-
tkání s báječnými osobnostmi, ale právě tak s 
láskou a přátelstvím, s poznáním, s uznávanými 
hodnotami a vyššími principy, s vírou, moudrostí, s 
přírodou a samozřejmě s hudbou. A právě setkání 
dnes večer s vámi se všemi, s krásnou hudbou, 
úžasnými interprety, setkání se s vůní podzimu, 
s přátelstvím a s touto nádhernou atmosférou 
nás přimělo k rozhodnutí, abychom požádali o 
setkání osobnost našeho města, která si přírodu 
a krajinu u řeky Sázavy zamilovala natolik, že 
zde tráví veškerý svůj volný čas k odpočinku a 
relaxaci,“  zahájila koncert místostarostka Adri-
ana Bursová.

Mistra Václava Hudečka doprovázel komorní 
orchestr Virtuosi Pragenses pod vedením umě-
leckého vedoucího Milana Lajčíka. Na koncertu 
dále vystoupili sólisté - Hana Jonášová (soprán) 
a Vladimír Rejlek (trubka). Program slavnostního 

večera nabídl divákům jedinečný umělecký záži-
tek. Obecenstvo odměnilo umělce dlouhotrvajícím 
potleskem.

Alena Smolová
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Ocenění dárci krve se zástupci města Významní občané města Týnec nad Sázavou na setkání se zástupci města
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ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA sliby sportovců a rozhodčích. Nakonec byl zapálen 
olympijský oheň. A olympiáda mohla začít!

Všichni sportovci soutěžili fair-play. Po skončení 
soutěže byly sečteny výsledky v jednotlivých dis-
ciplínách a vyhlášena tři nejlepší družstva. První 
skončila Francie, druzí byli zástupci Slovenska 
a třetí bylo Japonsko. Vítězové si odnesli dárky 
v podobě výborných dortů. 

Olympijský den se všem líbil. Užili jsme si plno 
zábavy, sportu a dozvěděli jsme se plno zajíma-
vostí o jednotlivých zemích.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Pekařství 
Červený za sponzorské dary v podobě dortů.

Monika Pášová – 5. C

PODĚKOVÁNÍ ZUZANĚ KALFASOVÉ
Zuzana Kalfasová se už několik let věnuje 

vedení tanečního kroužku na naší základní 
škole.

Ve svém volném čase učí 47 dětí od 1. do 9. 
tříd radosti z pohybu, vnímání rytmu a lásce 
k tanci. Děti jsou rozděleny do čtyř tanečních 
skupin, se kterými se schází dvakrát týdně na 
dvouhodinových trénincích. 

Kromě toho letos na podzim zorganizovala 
soustředění tanečního kroužku o víkendu 19. 
– 21. října. Zuzka měla soustředění perfektně 
připravené, na pomoc si pozvala své spolužačky 
a spolužáky z gymnázia, kamarádky a kamarády 

Evu Sýkorovou, Elzu Zemánkovou, Anetu Hej-
nou, Janu Gruberovu, Michala Čabana a Jakuba 
Nováka. Díky nim se kromě nácviku tanečních 
sestav pro letošní sezónu děti hýbaly při zumbě, 
pilates, protahování, relaxaci a při hrách. 

Vrcholem veškerého snažení je účast na taneč-
ních soutěžích. Letos již potřetí děti předvedou, 
co v nich je a čemu je Zuzka naučila na Středo-
českém tanečním poháru, Čáslavském čtyřlíst-
ku a na Ledečském tanečním poháru. V těchto 
soutěžích si loni vytančily celkem 5 pohárů. Jistě 
by se i letos rády umístily co nejlépe a přivezly 
další poháry.

Výsledky práce Zuzky Kalfasové - společnou 
choreografii všech čtyř skupin, můžete vidět 
např. na školním plese, kde její Žáby, Žabky 
a Žabičky tradičně vystupují.

Poděkování jménem všech nadšených dětí 
a spokojených rodičů za mnoho hodin nezišt-
né práce Zuzce právem náleží. Přejeme hodně 
dalších tanečních úspěchů.

Jana Vacková

Skončily prázdniny a začal nový školní rok 
a s ním začaly nové školní akce, které pro nás 
připravují paní učitelky ze „staré školy“.

Jedna z mnoha školních akcí je školní olym-
piáda. Letos byla ve znamení letních disciplín. 
Olympiády se zúčastnilo sedm družstev ze sedmi 
zemí. Soutěžilo se v pěti disciplínách. Družstva 
zastupovala tyto země: Jamajku, Českou re-
publiku, Japonsko, Slovensko, Turecko, Francii 
a Velkou Británii. Družstvo tvořilo dvanáct zá-
stupců z jednotlivých tříd, od 1. do 5. ročníku. 
Děti z 5. C si vytvořily velké vlajky jednotlivých 
států a ostatní děti připravovaly vlajky fandící. 
Družstva soutěžila v těchto disciplínách: dva-
náctiskok, skok přes švihadlo, štafeta, zručnost 
a přetahování.

11. října 2012 nastal den olympiády. Ráno jsme, 
jako nejstarší žáci ve škole, šli připravovat jednot-
livá stanoviště. Připravili jsme pomůcky, nachystali 
vlajky a přinesli jsme stůl s mikrofonem. Druhou 
vyučovací hodinu jsme se všichni seřadili před 
školou a začalo slavnostní zahájení. Moderátor 
Radek Matoušek uvedl všechny státy a přečetl 
členy jednotlivých zemí. Poté zazněly slavnostní 
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

30. 11. 2012 jste mohli navštívit vánoční výsta-
vu a vidět šikovnost žáků Základní školy v Týnci 
nad Sázavou. Program začal vystoupením žáků 

staré školy, kde jste mohli slyšet nejrůznější bás-
ničky a písničky. Poté děti připravily pokladničky a 
začalo se prodávat. Koupit jste si mohli nádherné 
výrobky jako například věnec z odličovacích tam-
pónů, andílka z těstovin, klasický adventní věnec, 
ozdobenou šišku, pečený čaj, křížaly, perníčky a 
mnoho dalších výrobků. Během nakupování jste 
si mohli odpočinout ve školní kavárně, kde Vám 
děti uvařily kávu nebo čaj a také jste si mohli dát 
něco sladkého. „Tato výstava se koná u nás ve 
škole každý rok, děti jsou moc šikovné a udělaly 
spoustu krásných výrobků,“ uvedla jedna z paní 
učitelek. 

Jitka Šebková

V neděli 2. 12. 2012 v 16:30 hodin se rozsvítil 
vánoční stromek v Týnci nad Sázavou. Po krátkém 
uvítacím projevu starosty města přišel „nebeský 
pošťák“ v doprovodu dvou andělů a jejich malých 
pomocníčků, kteří rozdávali přítomným dětem 
zpěvník s písněmi Nebeská pošta, Den přeslavný 
jest k nám přišel a Vánoční sen. V průběhu podve-
čera si společně v doprovodu kytary všichni pří-
tomní zazpívali. Příjemnou atmosféru provázela 
hudba, děti si mohly zapalovat od loučí prskavky. 

VÁNOČNÍ STROM 
V PECERADECH

Na návsi v Peceradech se 1. 12. 2012 rozsvítil 
vánoční strom. Okolo 17. hodiny se návsi zača-
ly shlukovat rodiny s dětmi, aby se podívaly na 
rozsvícení vánočního stromečku. Zastupitelka 
a obyvatelka Pecerad, Mgr. Hana Váňová všech-
ny přítomné přivítala a poděkovala za podporu 
všech, kteří pomohli při přípravě. Peceradská 
hudební skupina zazpívala vánoční koledy. Pro 
děti zde byly připraveny dárečky. Ti odvážnější si 
je mohli zasloužit zarecitovanou básničkou nebo 
zazpívanou písničkou do mikrofonu. Pro rodiče 
byl připravený pro zahřátí „svařáček“ nebo čaj.  
Děkujeme osadnímu výboru, hudební skupině 
a ostatním organizátorům za uspořádání této 
krásné adventní akce.

Jitka Šebková

Děkujeme také paní Němcové ze Společenského 
centra a paní Malinové, ředitelce školní jídelny za 
zapůjčení nádob. Věříme, že se akce města Týnce 
nad Sázavou líbila. Příjemné bylo zjištění, že se 
dostavilo tolik rodičů s dětmi. Písní „Vánoční sen“ 
jsme se společně rozloučili. Byli jsme svátečně 
naladěni s vědomím, že už je tu zas ten čarovný 
adventní čas a blížící se Vánoce.

Alena Smolová

Kdo chtěl, předvedl u mikrofonu své umění v re-
citaci či zpěvu. Když pošťák u svého stolku razít-
koval dětem vánoční přáníčka razítkem „Pošta 
pro Ježíška“ byla už skutečně tma. A protože byla 

zima, přišlo vhod malé občerstvení teplým čajem 
či svařeným vínem a nechyběla ani vánočka. Za 
přípravu občerstvení a zapůjčení stolů a ubrusů 
patří naše vřelé poděkování restauraci U Vrtišků. 
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ROK 2012 
NA HRADĚ

Počátkem roku - dne 8. dubna jsme na hradě 
oslavili Velikonoce. Připomněli jsme si lidové 
tradice a zvyky díky krásné výzdobě žen a dětí 
z Pecerad. Folklorní soubor Benešáček nám před-
vedl taneční a hudební pásmo. 

Druhý ročník celorepublikové akce Noc muzeí 
se na našem hradě uskutečnil 2. června. Vystou-
pila skupina Equites a předvedla šermířská klání. 
Kapela Subulcus nás celou dobu bavila na letním 
pódiu svou středověkou hudbou, divadelníci ze 
souboru Netopýr vystupovali v historických kos-
týmech, nechyběla Bílá paní ani alchymista. Děti 
na několika stanovištích plnily tovaryšské zkoušky. 
Na příští rok již chystáme třetí ročník. 

Městské slavnosti Týnecký střep se letos konaly 
v sobotu 4. srpna. Program si pro nás připravili 
Berounští měšťané, kteří šermovali, tančili dvorské 
tance a soutěžili s dětmi  i dospělými. Hudebníci 
z Dei Gratia byli báječní a není divu, že se letos 
zůčastnili i soutěže “Československo má talent” 
s písní, kterou jsme slyšeli i na našem pódiu.

Pro děti i dospělé hrál Honza Hrubec se svým 
Dřevěným divadlem. S herci z divadla ŠUS si 
po celý den malí návštěvníci vyráběli dřevěné 
loutky. 

V sobotu 25. srpna zorganizovali týnečtí “Ne-
topýři” další ročník Ochotnického divadelního 
festivalu. Během dne se představilo několik ochot-
nických spolků a na závěr večera proběhla premi-
éra komedie George Bernarda Shawa Pygmalion, 
která se setkala s velkým úspěchem. Kdo neměl 
možnost zúčastnit se premiéry, má možnost se 
přijít podívat na představení 30. prosince do KC 
Týnec. Určitě se dobře pobavíte.

Letošní rok byl rokem netopýra, a tak jsme na 
jejich počest uspořádali v prvním patře gotické 
věže výstavu “Netopýři”, která se zaměřila na 
jejich život, druhy a ochranu. Podobnou výsta-
vu chceme příští rok umístit do věže jako stálou 
expozici. Ve vstupní místnosti hradu si mohli 
návštěvníci na počítači poslechnout zvuky neto-
pýrů, složit velké puzzle, vyplnit malý test, složit 
hlavolam a mnoho dalšího. Bavili se jak děti, 
tak dospělí. 

Letní divadelní scéna v Posázaví letos pokračo-
vala již 9. ročníkem. Každou prázdninovou sobotu 
se mohly děti těšit na novou pohádku, hranou na 
našem pódiu pod starou lípou. Věřím, že rodiče 
ocenili i to, že vstup na představení máme asi jako 
jedni z mála zdarma. Viděli jsme například pohád-
ku Barbucha, O kouzelné vodě, Střapaté pohádky 

z kouzelné zahrádky, Eva Hrušková a Jan Přeučil 
zahráli Čerta a Káču. Divadlo Spilberg z Brna letos 
dokonce uvedlo muzikál Kůzlátka a vlk. 

V galerii hradu a v prvním patře věže se pra-
videlně představují zajímaví umělci. Letos jsme 
si mohli prohlédnout obrazy akademické ma-
lířky Hany Kohlové, jihočeského malíře Luďka 
Stukbauera, akademické malířky Renaty Klogner 
Štolbové, retrospektivní výstavu malíře Václava 
Stárka, fotografie Pavla Kadeřábka, výstavu socha-
ře Luďka Vondry a kresby Ladislava Jirotky.

Výstava Jak šily naše babičky uspořádaná 
ve spolupráci s Vlastivědným klubem, byla po-
kračováním úspěšných výstav ze života našich 
předků.

Sezónu 2012 ukončil jako každým rokem Kelt-
ský večer.

O adventních nedělích je hrad prodchnut 
krásnou atmosférou, provoněnou jehličím, pur-
purou a svařeným vínem. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout malou výstavu Betlémů. V galerii si 
mohou pořídit obrázek od Lenky Útratové z Pece-

rad. Nechybí ani bohatá nabídka kulturních akcí. 
Na letošní advent jsme pozvali kapelu Subulcus, 
pěvecký sbor z Votic, Hanu a Jana Marešovi, hra-
jící na tibetské mísy, divadlo Mimotaurus, a již 
tradičně skupinu Agnatha.

Závěrem bych všem, kdo se letos přišli podívat 
na hrad, ať již na prohlídku nebo na nějakou 
naši kulturní akci, chtěla srdečně poděkovat za 
podporu a zároveň doufám, že jste se u nás cíti-
li dobře a na chvíli mohli zapomenout na shon 
všedního dne. Ráda všechny přivítám na hradě 
v Týnci i v roce 2013, na který jsme díky finanční 
podpoře pana Ivana Nováka z Olbramovic připra-
vili krásný kalendář “Týnecká kamenina”.  Pokud 
si ho pořídíte, budete mít celý rok na očích krásné 
výtvory našich předků a třeba se na ně přijdete 
i na hrad podívat. 

Přeji všem pokojné vánoční dny a mnoho štěstí 
v novém roce.

Magdalena Timplová, kastelánka hradu Týnec, 
tel: 775 217 230

www.mestotynec.cz/muzeum
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200 LET VÝROČÍ BÝVALÉ TOVÁRNY NA KAMENINU
Manufaktura na kameninu, hotel Ferdinanda 

d´Este, Kulturní dům a ubytovna METAZ, Spo-
lečenské centrum, Hotel Týnec, v průběhu dvou 
století mnoho dalších, neuskutečněných plánů 
přestaveb - to vše byla a je budova, která je právě 
letos 200 let dominantou Týnce. 

Její historii většinou všichni dobře znají, ale 
krátké ohlédnutí nevadí.  

Byla postavena jako manufaktura na 
jemné kameninové zboží 

Josef II. svým berním a urbariálním patentem 
z 10. února 1789 zajistil rozvoj vesnic a průmys-
lové výroby. Prvním celkem úspěšným pokusem 
na Týnecku bylo založení manufaktury na výrobu 
jemného kameninového zboží v roce 1791 hra-
bětem Františkem Josefem z Vrtby. 

Byl to tedy poslední hrabě z Vrtby, kdo dal 
základy továrně na kameninu. 

Roku 1812 byla dostavěna nová jednopatrová 

budova. V pravé polovině byly sklady a kanceláře, 
v levé části tři velké válcové pálicí pece. Vlastní 
modelérská a točířská výroba byla soustředěna 
v 1. patře, kde dnes můžete tančit. 

Kamenina napodobovala anglické vzory. 
Úspěšná byla na průmyslových výstavách v Pra-
ze a ve Vídni. Obchodní spojení zasahovalo až 
do Padovy. 

František Josef, poslední hrabě z Vrtby († 
1830), odkázal veškerý svůj majetek Janu Karlovi, 
princi z Lobkowicz. Továrna s názvem císařsko-
královská privilegovaná vrtbovská továrna na 
kameninu knížete Johanna z Lobkowicz, byla 
i přes svoji úspěšnou produkci uzavřena díky 
konkurenci porcelánu a vysokým nákladům na 
dopravu roku 1866.

Budovu se nepodařilo prodat a nerealizoval se 
ani žádný ze zamýšlených záměrů na její využití, 
mezi něž patřilo přeměnit ji v ústav pro duševně 
choré, ženské oddělení věznice, vojenský výchov-
ný ústav nebo vojenský špitál. 

Manufaktura hotelem 
Když František Evžen, princ z Lobkowicz roku 

1887 prodal Konopiště spolu s Týncem, kupcem 
nebyl nikdo menší, nežli Jeho Císařská Výsost 
František Ferdinand, arcivévoda rakouský – d´Es-
te, následník rakousko-uherského trůnu.

Arcivévoda miloval přírodu, lesy, hon a lov. 
Týnci se věnoval hlavně v této oblasti. Rozpada-
jící se budovu manufaktury nechal přestavět na 
hotel pro své přátele. Nový smysl bývalé fabriky 
byl na světě. V Týnci tak vzniklo první hotelové 
ubytování.

„Velkolepé přírodní partie, krásné procházky 
v lesích a výborné koupání v řece Sázavě kaž-

doročně přilákalo mnoho letních hostí“ ve 20. 
letech minulého století se Týnec nad Sázavou 
stal velmi oblíbeným místem letních dovolených 
Pražanů, kteří do zdejšího romanticky vyhlíže-
jícího a poklidem působícího kraje našli cestu.  
Zásluhu na tom měl proslulý Posázavský Pacifik, 
který po r. 1918 získal na popularitě a kromě 
zástupů „lufťáků“ přivážel do Týnce i nejednoho 
„trampa“ či turistu. Na Sázavě vznikaly první letní 
byty a trampské osady a právě zde začala éra 
trampských písničkářů…

I hotel měl v této oblasti své uplatnění až do 
II. světové války. Po celou dobu i následně bez 
údržby chátral.

Kulturní dům  
V  době poválečné byla majitelem budovy obec, 

která konala drobné úpravy, ale na plánovanou 
celkovou rekonstrukci neměla peníze. Svoji exis-
tenci v 60. letech 20. století spojil s budovou hote-
lu národní podnik METAZ. Dostal budovu do své 
správy a výrazně zrekonstruoval ve velkém stylu 
na kulturní dům, který poté zajišťoval kulturní 
život v Týnci nad Sázavou. Budova tak získala 
nový smysl využití, dostala zpět svoji majestát-
nost a sloužila lidem z celého Benešovska až do 
sametové revoluce.

Rok 2004
V roce 2004 se stal koupí majitelem objektu 

Miroslav Němec. „Pustili jsme se do rekonstrukce. 
Jako první přišly na řadu základní opravy střechy 
a sociálního zařízení, úpravy sálu. Až skoro po 
šesti letech jsme mohli začít s přestavbou uby-
tovny na hotel. Opravy probíhají postupně, jsou 
finančně nákladné, neboť budova je kulturní 
památkou a každá úprava se musí konzultovat 
s odborníky“, řekl při jednom nedávném rozho-
voru současný majitel.

V roce 2009 proběhl stavebně – historický 
průzkum v objektu. Odborníci, kteří na něm 
pracovali, prozkoumali stav objektu, historická 

data a definitivně potvrdili rok 1812 jako rok 
ukončení stavby budovy.  

Rok 2012
V současnosti v budově funguje v pravé části 

dvanáct nových hotelových pokojů s vlastním so-
ciálním zařízením, z toho dva apartmány ideální 
pro rodiny s dětmi. 

V přízemí místo bývalé restaurace je nové turis-
tické ubytování pro cyklisty, turisty na sportovní 
dovolené, pro všechny kdo chtějí „přespat“ a jet 
dál. Čtyři pokoje s palandami, společným soci-
álním zařízením a společenskou místností při-
jdou vhod i skupinkám s dětmi. Zahrada je všem 
k dispozici pro večerní táborové hry a posezení. 
Snídaně „švédským stolem“ je součástí nabídky 
ubytování. 

Pravá část domu pokračuje ve své standardní 
činnosti společenského centra - společenský sál 
a jeho předsálí, v přízemí pak nově salonek - 
„kavárna“ s kapacitou až 40 míst a další menší 
společenská místnost vhodná pro rauty, rodinné 
oslavy, pracovní setkání, abiturientské večírky, 
školení, menší taneční a kulturní akce. Všechny 
společenské prostory jsou k dispozici na objed-
nání včetně možnosti stravování. To vše je zase 
v „hotelu“ k dispozici.

200 let budovy jsme oslavili společně v rámci 
Týneckého střepu, kdy probíhalo provádění bu-
dovou s prohlídkou zrekonstruovaných prostor, 
výstavou stavebně – historického průzkumu a pre-
zentací starých fotografií. Další akcí bylo předá-
vání ocenění významným občanům města, které 
jsme rádi přivítali při této příležitosti na půdě 
velkého sálu Společenského centra. Poslední akcí 
byl v listopadu Společenský večer Posázaví, kde 
byli i hosté z celého regionu seznámeni s historií 
týnecké manufaktury.

Naším posledním cílem a přáním ke 200 le-
tům budovy je dokončit hlavní vstup, jeho vnější 
vzhled a Společenské centrum – Hotel „otevřít 
všem“. 

Zuzana Němcová
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Pf 2013

POD KOVÁNÍ 
 

 
 

Cht la bych touto cestou pochválit všechny d ti z p veckého a dramatického 
kroužku za jejich výkony na váno ním vystoupení VÍTÁME ADVENT ze dne 9.12. 

Také bych ráda pod kovala rodi m za jejich spolupráci.  
 Mgr.Tereza Kadlecová – lektorka p veckého a dramatického kroužku 
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ROK 2012 V MATEŘSKÉM CENTRU MOTÝLEK

Kdybychom měli v kostce zhodnotit rok 2012 
v mateřském centru, domníváme se, že to byl rok 
úspěšný. Máme za sebou spoustu práce a snad 
i úspěchů. Za výrazné podpory Města Týnec nad 
Sázavou se nám podařilo obnovit a oživit prostory 
MC novou barevnou výmalbou, která se dětem 
i maminkám moc líbí. Kromě krásného a útul-
ného prostředí jsme dětem, maminkám a celým 
rodinám nabídli bohatý a zajímavý program, na 
kterém se podílely kromě již známých tváří i nové 
aktivní maminky. Přestože členská základna MC 
zůstává dlouhodobě na podobných číslech, jeho 
návštěvnost se viditelně zvýšila, což dokládají 
plné herny a nové tváře dětí a rodičů, které jsou 
k vidění jak v hernách, tak i na mimořádných 
akcích. Takováto práce nás opravdu baví! 

I tento rok bylo naším cílem poskytovat prostor 
pro volnočasové a vzdělávací aktivity rodinám 
s dětmi, zejména pro maminky na rodičovské 
dovolené a jejich děti do 3 let věku. Nabízíme 
pestrý program, který zahrnuje jak vnitřní, tak 
i venkovní aktivity. Oslovujeme často celé rodiny, 
předškolní a starší děti. Také tatínkové, babičky 
a dědečkové si do našeho MC najdou cestu. Ze-
jména mimořádné venkovní akce každým rokem 
přilákají i nové tváře, ze kterých se později často 
stávají pravidelní návštěvníci.

Mateřské centrum je živý organismus, který se 
neustále vyvíjí a jeho tvář je často odrazem lidí, 

kteří se v centru nacházejí. Ať už těch aktivních, 
kteří se snaží vymyslet a zrealizovat zajímavý 
a lákavý program pro děti a jejich rodiče, tak 
i těch, kteří se do centra chodí jen bavit a užívat 
si volného času. V tomto směru byl rok 2012 opět 
plný změn. Částečně se obměnilo představenstvo 
občanského sdružení, ale zejména v druhé po-
lovině roku se vytvořila téměř kompletně nová 
skupina aktivních maminek, se kterými se nám, 
doufám, podařilo oživit již starý a známý program. 
A že se nám to podařilo, dokládají čísla o návštěv-
nosti jednotlivých herniček a kroužků.

Velkým pomocníkem při realizaci nových 
nápadů a zejména při následné propagaci jsou 
naše webové stránky, které přispěly nejen ke 
zkvalitnění komunikace mezi MC a koncovými 
uživateli, ale i k zatraktivnění veškeré činnosti 
MC možností vkládat ukázky z jednotlivých akcí, 
ať už prostřednictvím fotek či videí.

A jaké byly v tomto roce novinky? Při tvoření 
a plánování programu na rok 2012 jsme vycházeli 
ze dvou předpokladů. Chtěli jsme jednak stavět 
na osvědčených a oblíbených aktivitách a akcích 
a zároveň přijít s něčím novým, co by oslovilo ještě 
širší spektrum populace s malými dětmi. Nicméně 
i staré známé kroužky dostaly nový kabát, jeli-
kož se jejich vedení ujaly nové maminky, které 
kroužkům vtiskly novou tvář. Mezi oblíbenými 
aktivitami proto nechyběly výtvarné dílny Šikulů 
a Tvoříků, Hravé cvičeníčko, hudební kroužek 
Yamahy, kreativní kroužek keramiky, volná Zim-
ní herna a další. Školní rok pak přinesl několik 
novinek. Pro ty nejmenší děti jsme připravili her-
ničku s bohatým programem Hračkování a pak 
tanečky pro děti, které byly zpočátku laděny do 
orientálních rytmů, ale později se orientovaly na 
jednoduché taneční kreace obohacené známými 
dětskými písničkami. 

Mysleli jsme i na dospěláky. Vedle oblíbeného 
cvičení pilates bylo pro zájem ve druhém čtvrtletí 
obnoveno cvičení pro těhotné a se začátkem no-
vého roku jsme se rozhodli zařadit do večerního 

programu nový kurs pro dospělé, a to orientální 
tance a maminky zároveň podpořit ve zlepšování 
jejich angličtiny na kurzu anglického jazyka. 

Kromě pravidelných týdenních aktivit jsme 
v roce 2012 uspořádali i spoustu mimořádných 
akcí různého zaměření. Převážně šlo o outdoo-
rové aktivity (např. Pálení čarodějnic, Pohádkový 
les, Drakiáda, Svatomartinský průvod, O poklad 
lesních skřítků, výlety do hřebčína v Benicích, na 
hřiště do Čerčan, atd.). Zároveň jsme zorganizo-
vali i několik velmi úspěšných indoorových akcí 
(Maškarní karneval, Večerníček aneb dopoledne 
v pyžamech, Malování domečku na MDD, Mi-
kulášská besídka a Vánoční setkání s tvořením). 
Pro dospělé se letos konaly tři přednášky (Jídlo 
nejen pro děti, Agrese a jak s ní a Školení první 
pomoci u dětí 0-6 let). 

Každým rokem se zapojujeme i do nějakého 
charitativního projektu a ani letos tomu nebylo 
jinak. Letos jsme podpořili  projekt Korálkiáda 
pořádané Českou abilympijskou asociací o.s. 
Cílem projektu bylo nasbírat a navléknout co 
nejvíce korálků a vytvořit tak korálkový rekord, 
ale hlavně pak všechny korálky předat zdravot-
ně postiženým do vybraných chráněných dílen 
a ústavů pro zdravotně postižené, aby měli ma-
teriál na tvoření. 

Pravidelnými aktivitami už každoročně bývá 
jarní a podzimní bazárek dětského oblečení a po-
třeb, brigáda na hřišti u NORI a pak připojení 

k akci Čistá řeka Sázava pořádané společností 
Posázaví o.p.s. 

Velice si vážíme spolupráce s místními orga-
nizacemi a spolky. I letos nám poskytly pomoc 
zejména při pořádání několika outdoorových akcí. 
Konkrétně se jedná o Skautský oddíl TYSAN (Pá-
lení čarodějnic, Pohádkový les, Svatomartinský 
průvod) a dále Divadelní spolek Netopýr (Svato-
martinský průvod). Dalšími neméně důležitými 
partnery pro MC jsou společnost Posázaví o.p.s., 
Síť MC v ČR, IC Týnec nad Sázavou, ZŠ v Týnci 
nad Sázavou a další mateřská centra z regionu 
Benešovska. Všem za jejich pomoc děkujeme.

A protože fungování MC by nebylo možné bez 
finanční pomoci našich sponzorů, velmi děkujeme 
v tomto směru především Městu Týnec nad Sáza-
vou, které i letos výrazně podpořilo naši činnost.  
Další zdroje tvořily členské a dobrovolné příspěv-
ky, výtěžky z akcí a sponzorské dary. 

Tak takový byl rok 2012 v MC Motýlek. Kéž 
by i ten následující byl alespoň takový jako ten 
letošní. 

Všem krásné Vánoce a hodně zdraví celý příští 
rok! 

Lucie Višvardová, 
organizační koordinátorka MC Motýlek
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PROSINEC
Pá 21.12. KONCERT V ROTUNDĚ zač. 17.00 hod.
Koncert skupiny Agnatha. 
Pořadatel: Městské muzeum – Město Týnec nad Sázavou

Ne 23.12. BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2012 17.00 – 18.00 hod.
Před obchodním domem Hruška a vedle lékárny pod hradem. 
Pořadatel: skautský oddíl TYSAN

Ne 30.12. PYGMALION zač. 17.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, ochotnický divadelní spolek NETOPÝR, 
Vstupné dobrovolné. Pořadatel: Netopýr, o.s.

LEDEN
So 12.1. MYSLIVECKÝ PLES
Společenské centrum TÝNEC. Hraje: CODA. Bližší informace a vstupenky: 
p. Frischmann, tel.: 721 978 970. 
Pořadatel: Myslivecké sdružení Háj Pecerady

Pá 18.1. KVĚTINOVÝ PLES
Společenské centrum TÝNEC, Bližší informace: Jitka a Karel Maršálkovi, 
tel.: 317 724 940, 603 162 163, 603 553 900, e-mail: tssalta.ben@tiscali.cz, 
Pořadatel: TSK Salta Benešov u Prahy.

So 19. 1. MATURITNÍ PLES SŠCR
Společenské centrum TÝNEC
Bližší informace: www.soes.cz, tel.: 317 725 642, 
e-mail: soes.benesov@iol.cz

So 26.1. Společenský večer – PLES FARNOSTI
Společenské centrum TÝNEC, 
Bližší informace: farář Bedřich Vymětalík, tel.. 603 375 957

ÚNOR
So 2.2. PLES MĚSTA
Společenské centrum TÝNEC. Hraje: Čejka Band
Bližší informace: A. Smolová, tel: 317 701 530, 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 9.2. HASIČSKÝ PLES
Společenské centrum TÝNEC. Hraje: CODA
Bližší informace: J. Hudrlíková, tel.: 737 644 599, Pořadatel: SDH Pecerady

Ne 10. 2. DĚTSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA
Společenské centrum TÝNEC. Hraje: CODA. 
Bližší informace: J. Hudrlíková, tel.: 737 644 599
Pořadatel: SDH Pecerady

So 16. 2. ŠKOLNÍ PLES
Společenské centrum TÝNEC. Hraje: MUSIK Pavla Kolorose. 
Bližší informace: E. Toušová, tel.: 739 688 311

So 23. 2. Maturitní ples SZŠ
Společenské centrum TÝNEC
Bližší informace: www.szsbn.cz, 317 722 57, 736 472 806, 
e-mail: szsbn@atlas.cz, szsbn@sendme.cz

So 16. 3. RYBÁŘSKÝ PLES
Společenské centrum TÝNEC. Hraje: Horváth Band
Bližší informace: 603 234 692, 737 306 035. 
Pořadatel: Český rybářský svaz Týnec nad Sázavou

So 12. 4. PLESOVÉ FINÁLE taneční sezóny
Společenské centrum TÝNEC. Hraje: Horváth Band
Bližší informace: Turistické informační centrum, 
tel.: 317 729 050, 775 290 032, 
e-mail: ic@centrumtynec.cz, PaedDr. Blanka Takáčová, tel.: 775 0615 503, 
e-mail: blanka@takacova.cz. Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

So 19. 4. JARNÍ PLES
Bližší informace: Jitka a Karel Maršálkovi, tel.: 317 724 940, 603 162 163, 
603 553 900, e-mail: tssalta.ben@tiscali.cz. 
Pořadatel: TSK Salta Benešov u Prahy 

PŘIPRAVOVANÉ ZÁJEZDY
Čt 21. 3. ZÁJEZD do Hudebního divadla 

KARLÍN

MAM´ZELLE NITOUCHE – nová inscenace slavné operety Florimonda 
Hervého, vstupné: 410 - 550,-, příspěvek na dopravu: 120,- Kč, ZÁVAZNÉ 
REZERVACE v Turistickém informačním centru, Klusáčkova 2, Týnec nad 
Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 29. 6. ZÁJEZD do divadla v Českém 
Krumlově

DIVOTVORNÝ HRNEC - česká adaptace amerického muzikálu, vstupné: 
850,-, příspěvek na dopravu: 350,- Kč, ZÁVAZNÉ REZERVACE DO KONCE 
LEDNA v Turistickém informačním centru, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, 
tel.: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

a plesová sezóna 2013

Otevírací doba
INFORMAČNÍHO CENTRA

21. 12. 2012 – 1. 1. 2013

Pá 21. 12.  9.00 – 12.30
So 23. 12. 2012 – So 5. 1. 2013

ZAVŘENO

Od 7. 1. 2013 se na Vás těšíme 
v obvyklé otevírací době.
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Naše sdružení existuje v Týnci nad Sázavou již 
řadu let. Během roku pořádáme spoustu společ-
ných akcí, výletů, zdravotních cvičení, apod.

Jednou z nejžádanějších akcí je plavání v ba-
zénu na Měříně, který je pro nás příležitostí ke 
sportu, relaxaci i k dalším příjemným zážitkům. 
Během výletu si rádi popovídáme s přáteli. Pla-
váním, posezením ve vířivce či vodní masáží vy-
plavíme naše bolístky a starosti. Příjemně unaveni 
a povzbuzeni se vracíme domů a již po cestě se 
těšíme na příští zájezd.

Finanční příspěvek městského úřadu nám umož-
ňuje užít si tuto krásnou a příjemnou akci celkem 
desetkrát za rok. Moc děkujeme za vstřícnost.

Děkujeme též panu Josefu Peškovi za bezpeč-
nou a příjemnou cestu. 

Již se těšíme na jaro a další společné plavání.
FOTA  6x k dispozici ve formě hotových 

fotografií

Z ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH

Od 1. do 8. září 2012 se 44 členů Občanského 
sdružení zdravotně postižených v Týnci nad Sáza-
vou zúčastnilo rekondičního pobytu v Jindřichově 
v Jizerských horách. 

Byli jsme ubytováni v v chatě MUHU, jejíž pro-
vozovatel František Kolařík se svým personálem 
na týden převzal starost o naše žaludky a je možno 
říci, že jídlo bylo jako od maminky.  Každé ráno 
před snídaní začínalo rozcvičkou, kterou obětavě 
vedla paní Voláková. Kromě protažení ztuhlých 
kloubů jsme zažili spoustu legrace a smíchu, což 
byl ten nejlepší start do celého dne.

Dopolední program byl věnován krátkým pěším 
procházkám do blízkého okolí, ale odpoledne pa-
třila delším jízdním výletům za pozoruhodnostmi 
Liberecka. Postupně jsme navštívili Harrachov 
s vodopády na Labi, Jablonec a jeho plavecký 
bazén s „mořským vlnobitím,“ vířivkami a dvěma 
tobogány. V Liberci jsme navštívili zoologickou 
a botanickou zahradu a Ještěd s unikátní stavbou 

ADVENTNÍ 
ZAMYŠLENÍ

V těchto dnech jsou obchody s nejrůznějším 
zbožím navštěvované lidmi víc než jindy v roce. 
Je to celkem přirozené. Vánoce se blíží. Mož-
ná jste také měli plnou hlavu starostí, co kou-
píte svým blízkým pod stromeček? Jaké pěkné 
a hodnotné dárky se dají vyčarovat z poloprázdné 
peněženky? A co dáme na sváteční stůl?  Jistě, 
kdo by nechtěl dát svým blízkým co nejvíc, to 
nejkrásnější, to nejlepší. Chceme i těmi dárky 
vyjádřit svou lásku a úctu. Láska a úcta se ale 
neměří množstvím a nákladností dárků, ba ani 
bohatostí prostřeného stolu.  Samotné peníze ještě 
žádnou pohodu do domácnosti nevnesou. O to 
se musí postarat laskavé slovo, pochopení, zájem 
o druhého, tolerantnost. Jednoduše – láska a úcta, 
kterou je třeba vyzařovat a projevovat. Gestem, 
úsměvem, laskavým slovem, pohlazením. Toto 
za peníze nekoupíme. Za peníze je možné koupit 
pěkný dům, ale ne útulný domov. Za peníze je 
možné koupit kupu dárků, ale ne lásku, kterou 
mají představovat. Naši blízcí nám jistě odpustí, 
když pod stromečkem najdou jenom maličkost. 
Ale neodpustí nám, pokud je nemáme rádi. Pro-
kazujme jim proto naši lásku i ve všedních kaž-
dodennostech. Proč by Štědrým dnem měl být 
jenom 24. prosinec?

Bedřich Vymětalík, týnecký farář

V neděli 11. 11. 2012 zavítal do Týnce nad 
Sázavou Svatý Martin, který přijel na bílém koni, 
i když žádnou sněhovou nadílku s sebou nepři-
vezl. Mateřské centrum Motýlek totiž pořádalo 
již 10. ročník Svatomartinského lampionového 
průvodu. Průvod asi sedmi set lidí se světýlky 
a lampiony se vydal jako každoročně na cestu 
Týncem v čele s Martinem na bílém koni a doputo-
val do zahrady Společenského centra, kde na děti 
čekal bohatý program a tradiční svatomartinské 
rohlíčky. Moderátoři Hanka s Markem vyprávěli 
legendu o Svatém Martinovi, zanotovala skupina 
Czech It!. Skupina historického šermu Sinister 
zahrála rytířskou pohádku a na závěr předvedla 
krásnou ohňovou show. K hladkému chodu celé 
akce přispěli také skauti z týneckého oddílu Ty-
san a divadelní ochotníci Netopýr a Město Týnec 

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD V TÝNCI 
NAD SÁZAVOU

hotelu na jeho vrcholu. Zajímavé byly Bozkovské 
dolomitové jeskyně i sportovní areál Obří sud. Zde 
mnozí neodolali a vyzkoušeli si jízdu na nedávno 
otevřené bobové dráze. Prohlédli jsme si i město 
Železný Brod. Jeden den jsme věnovali návště-
vě polského města Jelenia Gora a na zpáteční 
cestě se zastavili v Jilemnici. Předposlední den 
jsme dopoledne strávili prohlídkou okolí a osady 
Jizerka pod Bukovcem. Večer jsme si společně 
zazpívali na diskotéce písničky různých žánrů. 
Celý týden vládla skvělá nálada, na níž kromě 
jiného, měli velký podíl řidič pan Pešek, ale hlav-
ně organizátorka pobytu paní Zdražilová, která 
s pečlivostí sobě vlastní připravila a zabezpečila 
všem zajímavý program.

Užili jsme si krásný týden a již se těšíme na 
příští rekondiční pobyt zase na jiném místě naší 
krásné země.

Eva Brychtová

nad Sázavou, kterým patří velký dík. Příští rok 
se opět těšíme na Martina a jeho koně na 11. 
ročníku průvodu!

Za MC Motýlek Lenka Molitorisová
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE
VLOUPAL SE DO GARÁŽÍ

Škodu ve výši osmdesát tisíc korun způsobil ne-
známý pachatel tím, že se začátkem října vloupal 
do dvou garáží v ulici Na Hlinkách v obci Týnec 
nad Sázavou. Odcizil mosazný instalační mate-
riál, ruční nářadí, vrtačku, dvě elektrické svářeč-
ky a sadu zimních pneumatik. Dále nezjištěným 
předmětem poškrábal zde zaparkovaný automobil 
Škoda Fabia. Po pachateli, který je podezřelý ze 
spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci, 
pátrají týnečtí policisté.

ODMÍTL DECHOVOU ZKOUŠKU
Sedmapadesátiletý řidič osobního motorového 

vozidla Smart byl 8. října v obci Lešany zastaven 
a kontrolován týneckou policejní hlídkou. Řidič 
se na výzvu odmítl podrobit dechové zkoušce a 
dále se odmítl v benešovské nemocnici podrobit 
lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve 
nebo moče. Policisté mu proto zakázali další jíz-
du a vzhledem k tomu, že nepředložil řidičský 
průkaz, nebyl mu zadržen. 

Přestupek týkající se odmítnutí vyšetření, zda 
osoba nebyla při řízení ovlivněna alkoholem, byl 
postoupen na Městský úřad Benešov, odbor do-
pravy. Ve správním řízení hrozí řidiči sankce od 
25.000 do 50.000 Kč a zákaz činnosti od jednoho 
roku do dvou let. 

Týnečtí policisté kontrolovali v dopoledních 
hodinách 9. října mezi obcemi Krhanice a Ča-

kovice čtyřiapadesátiletého řidiče vozidla Škoda 
Fabia. Provedli u něj dechovou zkoušku, která 
naměřila hodnoty 3,21 a 3,03 promile alkoholu 
v dechu. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz 
a zakázali další jízdu. S ohledem na naměřené 
hodnoty alkoholu v dechu byl řidič předvolán k 
podání vysvětlení na následující den. Za přečin 
ohrožení pod vlivem návykové látky mu v případě 
odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden 
rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti, spočívající 
v zákazu řízení všech motorových vozidel.

OBEZŘETNOST SE VYPLÁCÍ
Neusnadňujte kapsářům práci!
Ke kapesním krádežím dochází každodenně 

a ani předvánoční čas není výjimkou.  Dochází 
k nim zejména v místech, kde se pohybuje větší 
množství lidí.

Kapsáři se pohybují nejen na ulicích, ale i v 
prostředcích hromadné dopravy, v obchodech, 
na tržnicích nebo v supermarketech. Využívají 
každé příležitosti, při které mohou člověka okrást. 
Například využijí momentu, kdy je člověk zaujat 
vybíráním zboží a nevěnuje náležitou pozornost 
své kabelce nebo nákupní tašce. Během několika 
sekund pak žena přijde buď o celou kabelku, nebo 
o věci uložené v ní. 

Policie každým rokem upozorňuje občany, aby 
dbali zvýšené opatrnosti a obezřetnosti a nepo-
nechávali své věci bez dohledu. 

Všeobecná doporučení:
• věnujte pozornost svému okolí
• při nákupech a cestách v dopravních prostřed-

cích věnujte zvýšenou pozornost svým kabel-
kám a taškám a mějte je vždy uzavřené

• peněženku nenechávejte navrchu kabelky nebo 
nákupní tašky

• kabelky a tašky neodkládejte do nákupního vo-
zíku nebo košíku, ale mějte je stále při sobě

• kabelku noste pokud možno u těla a využívejte 
různá zapínání a zdrhovadla

• pokud zjistíte krádež platební karty, informujte 
o tom co nejdříve pobočku peněžního ústavu 
a platební kartu zablokujte

• nenoste peněženku v zadní kapse kalhot
• chraňte také své mobilní telefony, v případě 

jejich odcizení kontaktujte svého operátora a 
zablokujte SIM kartu

• při placení v obchodech nebo vybírání peněz 
z bankomatů je vhodné si všímat svého okolí, 
zejména pak toho, zda tuto vaši činnost někdo 
nepozoruje

• při ukládání zboží do zavazadlového prosto-
ru vozidla mějte své věci, zavazadla stále na 
očích

Policisté proto občany varují: dávejte si na své 
věci dobrý pozor a nedávejte zlodějům příležitost 
a šanci ke krádeži.  

nprap. Diana Škvorová

DÁMSKÁ JÍZDA ANEB POHYBEM DO POHODY 
Takový název zvolily cvičitelky odboru sportu 
pro všechny TJ o. s. Týnec nad Sázavou pro so-
botní odpoledne, které připravily 17. 11. 2012 
pro všechny dámy, slečny a paní. V průběhu čtyř 
hodin si 13 účastnic zacvičilo v sedmi blocích 
step aerobik, dance aerobik s tyčí, dále si ženy 
rozhýbaly páteř na velkých míčích, posilovaly na 
balančních kruhových podložkách, zkusily novou 
formu cvičení - port de bras, zařádily si při zum-
bě a na závěr se protáhly a trochu zrelaxovaly 
unavená těla.   

Odpoledne plné pohybu bylo doplněné o masáže 
a kosmetickou poradnu. Cvičitelky také připravily 
ukázky výrobků, které ještě ve volných chvílích vy-
rábějí.  Účastnice se v průběhu krátkých přestávek 
mohly seznámit i s výrobou vystavených předmě-
tů, jako např. šperků, košíčků a krabiček.  
Dalším zpestřením byla vibrační plošina, kterou 
si většina žen vyzkoušela. 
Příjemné odpoledne uzavřela tombola, ze které 
si všechny účastnice odnesly malý dárek. 

O tom, že všechny cvičitelky - organizátorky 
odvedly kus kvalitní práce, svědčí i výsledek 
miniankety. Nejhorší známka byla 1. Škoda, že 
účast nebyla větší, ale litovat mohou jenom ty, 
které nepřišly. 
A komu poděkovat? Cvičitelkám a organizátor-
kám, hezky podle abecedy: Galině Breburdové, 
Míše Daňkové, Blance Hrubé, Ivě Chmelařové, 
Věře Junové, Martině Mlýnkové, Markétě Paulu-
sové, Janě Zídkové. 

Věra Junová
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PŘEDŠKOLÁCI VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE

Tělovýchovná jednota o. s. – odbor ASPV – spor-
tovní gymnastika uspořádala pro předškolní a za-
čínající děvčata otevřený gymnastický závod. Ko-
nal se dne 3. listopadu 2012 v tělocvičně II. ZŠ 
Týnec nad Sázavou. 

Zúčastnilo se ho celkem 17 závodnic ze tří od-
dílů - z Netvořic, DDM Benešov a samozřejmě 
z Týnce nad Sázavou. Závodilo se ve 3 disciplí-
nách a to v prostných, na lavičce a ve skoku do 

dálky z místa. Tato poslední disciplína zamíchala 
značně pořadím.
Umístění našich děvčat:
kategorie mladší žákyně I. - celkem 2 
závodnice
 2. místo Horňáková Mariana (doplatila na 
skok)
Kategorie mladší žákyně II byla naše závod-
nice Jašková Kristýna bez konkurence 

Kategorie mladší žákyně III – celkem 14 
závodnic
 3. místo – Novotná Eliška
 7. místo – Havránková Lucie
 10. místo – Stejskalová Tereza
 13. místo – Vejvodová Lucie
 14. místo - Kreminová Alice

Jana Zídková

MUŠKETÝŘI VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
Již pravidelně se za velkého nadšení zúčastni-

la naše děvčata tradičního závodu ve sportovní 
gymnastice ve Vrchlabí pod názvem „Špindlerovští 
mušketýři“, a to dne 24. 11. 2012. Tento závod 
absolvovalo celkem 120 závodníků a závodnic 
z 12 oddílů. Závodilo se v gymnastickém čtyř-
boji tj. přeskok, hrazda, prostná, kladina (hoši 
kruhy).

Děvčata z našeho oddílu z Týnce nad Sázavou 
si vedla celkem úspěšně.
Kategorie I. - celkem 4 závodnice
 2. místo  -  Jašková Kristýna
Kategorie II. a - celkem 7 závodnic
 4. místo  -  Stejskalová Tereza 
Kategorie II. b. - celkem 11 závodnic
 2. místo Novotná Eliška
 3. místo Havránková Lucie

Kategorie III. - celkem 14 závodnic
 13. místo Hajzlerová Kladie
Kategorie IV. - celkem 11 závodnic
 4. místo – Valentová Jana
 9. místo – Djurasovičová Sára
 11. místo – Součková Hana
Kategorie V. - celkem 13 závodnic
 1. místo Vávrová Michaela
 2. místo – Vávrová Kateřina
 6. místo  - Kazdová Barbora
Kategorie VI. - celkem 3 závodnice
 3. místo Karešová Marie

Děkujeme trenérům a cvičitelům za dobrou 
práci, kterou odvedli při přípravě dětí na tyto 
závody.

Jana Zídková
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TJ JAWA PECERADY – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 
Naše tělovýchovné občanské sdružení TJ JAWA 
Pecerady i v letošním roce pracovalo na plné ob-
rátky, resp. naši členové. Naším hlavním cílem 
je bavit se sportem v přátelském kolektivu a to 
jak na hřišti, tak mimo něj. V neposlední řadě se 
snažíme vychovávat nové sportovce z řad našich 
nejmenších a v rámci našich možností zvelebovat 
pronajatý areál v Peceradech.
Přípravka: V uplynulém roce nám naši nejmen-
ší fotbalisté udělali obrovskou radost, když po 
podzimní spanilé jízdě potvrdili v jarní části svoji 
suverenitu a postoupili do červnového krajské-
ho semifinále ve Vlašimi, kde skončili o kousíček 
za bronzovým místem. O týden později si ale 
zlato vybojovali na tradičním Jawa cupu, kte-
rý již 6. rokem pořádáme. O prázdninách jsme 
po povedeném dvoudenním soustředění v obou 
přípravkových kategoriích vyfoukli soupeřům 

v Netvořicích pouťový koláč a zlaté medaile. 
V novém soutěžním ročníku jsme po podzimní 
části soutěže mladších přípravek postoupili do 
skupiny vítězů a na jaře budeme opět bojovat 
o přeborníka okresu Benešov.
Dospělí: Nemá cenu si nalhávat, že situace v týmu 
dospělých je růžová. Po podzimní části jistíme 
poslední flek v soutěži čtvrté třídy a doufáme, 
že je to to pověstné dno, od kterého se na jaře 
odrazíme k lepším zítřkům. Po odchodu genera-
cí „pánů fotbalistů“ jsme nedokázali stabilizovat 
takový kádr, který by, když už ne kvalitou, tak 
alespoň kolektivní bojovností, dokázal vzdorovat 
fotbalovým vysloužilcům okolních vesnic. Sta-
bilní není ani post kouče, resp. širšího vedení 
mužstva. Ani to nepomáhá udržet morálku na 
potřebné úrovni. 

Softbal: O prázdninách se nám konečně podařilo 
rozhýbat motor „softbalového kolotoče“. Zača-
li jsme se pravidelně setkávat se softbalovými 
nadšenci z Týnce a okolí a nedělní podvečery 
jsme si okořenili softbalem. Na jaře opět začneme 
a zveme každého, kdo se rád hýbe, aby si přišel 
softbal vyzkoušet a třeba se i stal pravidelným 
hráčem. Nehrajeme žádnou soutěž, ale jen pro 
potěšení ze hry.
Areál v Peceradech: Letos se nám podařilo zapra-
covat na naší klubovně (proslulý vagón), která je 
nyní díky dobrovolné práci našich členů oděna do 
nových klubových barev - modro-bílá. Velmi se 
zlepšila také kvalita hrací plochy díky naší trpělivé 
a pravidelné péči a nové akumulační nádrži na 
vodu, která nám umožňuje pravidelně zalévat. 
Stále se však nedaří získat finanční prostředky na 
rekonstrukci kabin, které již slouží z posledních 
sil. Dlouhodobě usilujeme o dokončení tréninkové 
plochy za bránou u silnice a také o dokončení vý-
stavby nohejbalového hřiště za vagónem. Nedaří 
se však získat potřebné finanční prostředky.
Závěr: Rád bych poděkoval všem, kteří se aktivně 
a nezištně podílí na činnosti našeho sdružení. 
Také bych rád poděkoval našim sponzorům, a to 
zejména Městu Týnec nad Sázavou, díky které-
mu jsme schopni nastartovat sportovního ducha 
našich nejmenších nadějí tak, aby se pohyb stal 
jejich každodenní potřebou. Děkujeme i našim 
dalším partnerům. Mezi něž patří firmy Mavel, 
a.s., STASTO Automation s.r.o., Mars Czech, s.r.o., 
JAWA Moto spol. s r. o.
Jsme otevřené sdružení sportovců a rádi vás vez-
meme mezi sebe. Máš-li sportovního ducha, jsi 
náš člověk!

Za TJ JAWA Pecerady Vladimír Chmelař, 
www.fotbalpecerady.cz

Vážení příznivci i nepříznivci týnecké kopané. 
Dovolte mi, představit naše mládežnická mužstva, 
která startují v soutěžním ročníku 2012/2013. 
V této sezóně nebyla přihlášena z generačních 
důvodu starší přípravka. Povedlo se nám ale při-
pravit na soutěž mladší přípravku r. 2006 pod 
vedením pana Skalického a pana Smejtka, která 
hraje turnajovým způsobem, a tudíž zde není 
otištěna tabulka. Tato přípravka to nemá lehké – 
hraje proti mužstvům, která již soutěž okusila, ale 
kluci, trenéři a rodiče mají velkou chuť to nevzdat 
a něco dokázat, což je nejdůležitější. Dostatečný 
počet hráčů r. 2001, nám umožnil přihlásit do 
soutěží dvě mužstva mladších žáků, která si pod 
vedením pánů Bartla, Breburdy, Ungera, Ježka, 
Vavreka vedou v okresních soutěžích dobře. Druhá 
a třetí příčka v tabulkách je v našich podmínkách 
úspěch. Trochu vrásek nám přidělávají starší žáci. 
Tady je nutné říci, že heslo „každý chvilku tahá 
pilku“ je příznačné. V minulé sezóně starší žáci 
kralovali na špici tabulky, v letošní se ale potýkají 
s nedostatkem talentů a tím je kvalita mužstva 
oslabena a na hře a umístění je to vidět. Pánové 

TÝNECKÝ FOTBAL
Štech a Trantina, kteří se o starší žáky poctivě 
starají, to nemají opravdu lehké. Přejme jim, aby 
pokud vydrží, měli na příští sezonu kvalitnější 
mužstvo, které doplní šikulové z mladších žáků. 
Poslední mládežnickou kategorií jsou dorostenci, 
což je z hlediska věku a disciplíny nejproblémo-
vější, přesto již po několik ročníků nedělají kluci 
Týnci určitě ostudu a bojují na předních příčkách. 
V této sezóně by se dorostenci chtěli vrátit zpět 
a postoupit do krajské elity (KP), kde v minulých 
letech, stejně tak jako starší a mladší žáci již půso-
bili. Bohužel, finanční situace klubu je neoblomná 
a tudíž lepší vyhlídky a ambice mládežnických 
mužstev budou do budoucna zřejmě mizivé. Za 
odvedenou práci u dorostu patří dík trenérům 
panu Kavoňovi, panu Pasekovi a vedoucímu panu 
Votánkovi.

Vážení, týnecká kopaná prožívá v posledních 
letech nelehké období. Oblibu ztrácí bohužel 
i u některých zastupitelů, kteří vůbec neznají 
problematiku tohoto sportu. Problémem nejsou 
totiž jenom finance, ale i nedůstojné tréninkové 
podmínky. Jsme mezi srovnatelnými kluby okresu 

už jediným oddílem, který nemá svoji tréninkovou 
plochu, nemluvě o umělém zavlažování a jiných 
potřebných náležitostech. Není to ostuda jenom 
fotbalistů, ale i těch nepřejících, kteří o nás roz-
hodují. Pokud se podmínky pro kopanou v Týnci 
co nejdříve nezlepší, vypadá to nejprve na odchod 
našich mladých vychovaných fotbalistů tam, kde 
se budou cítit lépe zabezpečeni a z velké fotba-
lové mládežnické základny, která se léta buduje, 
nezbyde kámen na kameni. Co bude následovat 
potom, nechceme ani domýšlet…

Nakonec bychom chtěli popřát Všem příz-
nivcům zapáleným pro kopanou hezké Vánoce 
a úspěšný nový rok 2013. Pokud Vám vážení 
příznivci chybí ještě nějaký dárek pod stromeček, 
přijměte naši nabídku, a to knihu 80. let týnecké 
kopané, kterou je možno zakoupit v trafice paní 
Bláhové a v pekárně pana Červeného nebo ob-
jednat na tel: 721355969 u pana Jandy. 

Za FK Fercom Týnec nad Sázavou, Gustav Vo-
tánek, vedoucí mládeže FK
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KONEČNÉ TABULKY MLÁDEŽNICKÝCH MUŽSTEV FK PO PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 
2012/2013

Mladší žáci 5+1 OS čtyřkolově
1. Struhařov 10 9 0 1 114:38 27

2. Týnec n.S. 10 8 0 2   78:51 24

3. Mezno 10 7 0 3 110:48 21

4. Bílkovice 10 3 1 6   38:68 10

5. Ostředek 10 1 1 8   41:77   4

6. Křečovice 10 1 0 9  22:121   3

Dorost I.A.tř.sk.D
  1. Petrovice 13 9 4 0 56:13 31

  2. Týnec n.S 13 9 2 2 62:16 29

  3. Podlesí 13 8 3 2 44:15 27

  4. Říčany 13 8 1 4 33:20 25

  5. Březnice 13 7 2 4 32:38 23

  6. Milín 13 7 0 6 36:31 21

  7. Votice 13 5 4 4 22:19 19

  8. Jílové 13 6 0 7 43:35 18

  9. Lety 13 5 2 6 30:41 17

10. Dobříš 13 5 0 8 29:43 15

11. Dal.Dušníky 13 3 2 8 22:46 11

12. Žebrák 13 3 1 9 26:72 10

13. Loděnice 13 2 2 9 17:35   8

14. Kr.Dvůr 13 2 1 10 19:48   7

Mladší žáci 7+1 OS čtyřkolově
1. Benešov B 10 9 0 1 48:17 27

2. Sedlec-Prčice 10 8 0 2 49:20 24

3. Týnec n.S. 10 5 1 4 32:23 17

4. Čerčany 10 2 2 6 24:37   8

5. Bystřice 10 2 2 6 20:38   8

6. Krhanice 10 1 1 8 18:54   4

Starší žáci I.A.tř.sk.C
  1. Zeleneč 9 8 1 0 50:9 25

  2. Kouřim 9 6 1 2 32:13 19

  3. Čerčany 9 6 1 2 22:21 19

  4. Votice 9 5 2 2 24:6 17

  5. Český Brod 9 4 2 3 29:10 14

  6. Týnec n.S. 9 3 0 6 22:26   9

  7. Jesenice 9 2 2 5 12:34   8

  8. Zruč.n.S. 9 2 1 6 20:24   7

  9. Kostelec nČl. 9 2 1 6 11:39   7

10. Mnichovice 9 1 1 7   8:40   4
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MISTROVSTVÍ ČR V BAREVNÉM MINIVOLEJBALE!!! 
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O víkendu 15. - 16. září jsme s našimi nejmen-
šími volejbalovými nadějemi Natkou Kalinovou 
a Terkou Dejnožkovou jeli na finálové kolo Mis-
trovství České republiky v barevném minivolejbale 
do Ostravy!!! Naše barvy hájila děvčata v kategorii 
červeného minivolejbalu, kterého se zúčastnilo 
dalších padesát družstev. 

V sobotu jsme si v jedné z osmi skupin hladce 
poradili s Lokomotivou Plzeň „B“ i se Svitavy „A“. 
Z vítězství jsme se radovali i v zápase s Volejba-
lem Kolín „A“, kde jsme těsnou výhru udrželi 
v samotném závěru utkání. Vyrovnané duely jsme 
sehráli i s Kometou Praha „B“ a Spartakem Polička 
„A“. V těchto zápasech nám k remize chybělo pár 
bodíků. Nejvíc nás ovšem mrzí poslední utkání 
s týmem Sever Ústí nad Labem 2, kde jsme ne-
chytili začátek a poté celý zápas jen marně dota-
hovali. Prohra o bod nás odsunula ve skupině až 
na čtvrtou pozici a odsoudila nás o den později 
hrát o konečné 22. – 27. místo.

V neděli v bojích o konečné umístění jsme ne-
dali šanci týmům Stará Bělá, Svitavy „C“, Děčín 
2, Olymp Praha a Baník Sokolov 3 pomýšlet na 
jakýkoliv dobrý výsledek a bez problémů jsme 
všechny utkání vyhráli rozdílem třídy. V konečném 
zúčtování jsme tak obsadili v nabité konkurenci 
22. místo.

Jako zpestření se při nedělním programu za 
všemi zúčastněnými týmy přišli podívat čeští re-
prezentanti, kteří ten samý víkend hráli v Ostravě 
úspěšnou kvalifikaci o Mistrovství Evropy mužů 
2013 v Polsku a Dánsku. Ti poté všem dětem roz-

dávali autogramy a malé upomínkové předměty 
a především jim děkovali za podporu při zápa-

sech národního týmu, které děti během víkendu 
navštívily a výrazně povzbuzovaly.
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Výsledky:
SKUPINA „B“ SKUPINA „C“ SKUPINA „D“ SKUPINA o 9. – 12. místo
Týnec A – Nymburk D 12:13 Týnec B – Kostomlaty C 18:11 Týnec C – Kutná Hora B 15:13 Týnec A – Kolín D 15:11
Týnec A – Kolín A 13:12 Týnec B – Kutná Hora C 18:10 Týnec C – Nymburk G 21:9 Týnec B – Týnec C 10:13
Týnec A – Kostomlaty B 12:16 Týnec B – Benátky A 6:21 Týnec C – Kolín C 18:9 Týnec C – Týnec A 14:15
Týnec A – Nymburk C 19:9 Týnec B – Nymburk B 12:13 Týnec C – Nymburk A 9:19 Týnec B – Kolín D 10:14

Týnec B – Nymburk F 15:10 Týnec C – Benátky B 9:20 Týnec A – Týnec B 13:10
Týnec C – Kolín D 16:15

KRAJSKÝ PŘEBOR V MODRÉM MINIVOLEJBALE V NYMBURKU
V sobotu 18. listopadu jsme s našimi nejmenší-

mi volejbalovými nadějemi zahájili novou sezónu 
Krajského přeboru v minivolejbale. První turnaj 
nás čekal ve Sportovním centru v Nymburce, kam 
se nahlásilo celkem 23 družstev, která byla rozdě-
lena do čtyř skupin. Ze skupin se poté postupovalo 
do skupin o konečné umístění. 

Naše áčko nezačalo zrovna ideálně. Týmu Nym-
burku „D“ doslova darovalo sedm bodů zkaženým 
servisem a ve vyrovnaném utkání těsně podlehlo 
12:13. Poté ovšem skvěle zvládlo souboj s favo-
ritem skupiny SKV Kolín „A“ a oživilo šance na 
dobré umístění. Zpátky na zem nás ovšem dostaly 
Kostomlaty, kterým jsme podlehli 12:16. Třetí 
místo ve skupině jsme pak zachraňovali výhrou 
proti Nymburku „C“.

Béčko si v úvodních dvou duelech hravě pora-
dilo s céčkem Kutné Hory a Kostomlat. Tvrdým 

oříškem se stal ovšem následující duel s pozdějším 
vítězem celého turnaje VK Benátky „A“. Hladká 
prohra na nás nechala znát známky neúspěchu 
v dalším souboji proti domácímu béčku, s kterým 
jsme nezvládli vyrovnanou koncovku. Chuť a třetí 
místo ve skupině jsme si napravili v posledním 
utkání proti Nymburku „F“ a už jsme se poma-
lu těšili na souboj o konečné umístění s naším 
áčkem.

Céčko zahájilo novou sezónu raketovým nástu-
pem ve třech úvodních zápasech, kdy si postupně 
poradilo s Kutnou Horou „C“, Nymburkem „G“ 
a Kolínem „C“. Nad jejich síly ovšem bylo domácí 
áčko a poté i vítěz skupiny Benátky „B“. Třetím 
místem ve skupině si rovněž zajistilo boj o ko-
nečné 9. – 12. místo, kde se na ně těšila i zbylá 
dvě družstva Týnce.

Naše tři družstva doplnilo ještě déčko Kolína, 
se kterým si ve vzájemných utkáních nedokázalo 
poradit jen naše béčko. Týnecký sestro - vražedný 
trojboj vyšel nejlépe pro naše áčko, které v roz-
hodující rozehře vydřelo vítězství nad céčkem 
a zvládlo lépe koncovku duelu s béčkem. První 
desítku si zajistilo výhrou nad týneckým béčkem 
naše céčko.

S pohodovým turnajem jsme byli nakonec spo-
kojeni všichni a už teď se těšíme na další kolo 16. 
prosince do Příbrami. 

Podrobné výsledky i další informace o činnosti 
našeho klubu se můžete dozvědět na našich inter-
netových stránkách www.vktynec.tym.cz 
 
Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta 

VOLEJBALOVÝ PODZIM
V neděli 7. října jsme začali v Benešově další 

ročník Okresního přeboru (OP) smíšených druž-
stev 4+2. Do přeboru se přihlásilo deset týmů, 
které budou měřit síly mezi sebou na sedmi tur-
najích od podzimu do jara. 

V úvodním zápase jsme nastoupili proti So-
kolu Kácov a bez větších problémů si připsali 
první vítězství. Daleko větší práci jsme měli s KK 
Benešov, se kterým jsme zvládli dvě vyrovnané 
koncovky a oba sety vyhráli shodně 27:25. Nad 
naše síly byly v posledním duelu Nespeky, se kte-
rými jsme dobře rozehraný úvodní set nedotáhli 
do zdárného konce a ve druhém marně stíhali 
dobře hrajícího soupeře.

Druhý turnaj nás čekal v sobotu 17. listopa-
du v Postupicích.  V zahajovacím zápase jsme si 
lehce poradili s domácím Sokolem a poté trochu 
překvapivě snadno porazili loňského vítěze Sokol 
Votice. V posledním utkání jsme sehráli vyrov-

nanou partii s Benešovem „B“, kde jsme měli 
více štěstí v koncovkách obou setů, a tak jsme 
z Postupic odjížděli neporaženi.

Třetí kolo proběhlo v sobotu 1. prosince bez 
naší účasti, kdy jsme si vybírali povinnou pauzu, 
kterou naše děvčata využila k uspořádání tradič-
ního Vánočního turnaje smíšených družstev 4+2. 
Čtvrté kolo nás poté čeká až v novém roce v sobotu 
26. ledna, kdy přivítáme od 9 hodin v týnecké 
tělocvičně Říčany, KK Benešov a Votice. 

Novou sezónu začaly také starší volejbalové na-
děje, které letos budou hrát OP kadetek za účasti 
čtyř týmů.  OP se hraje turnajovým způsobem, 
střídavě u všech přihlášených družstev. V prvním 
kole se týmy sešly na turnaji ve Voticích.

Náš tým v zahajovacím utkání nastoupil proti 
pozdějšímu vítězi TJ Sokol Vlašim. V úvodním 
setu měly více ze hry Vlašimačky, kterým jsme 
pomáhali zejména našimi chybami na servisu. 

Druhý set byl podstatně lepší, přesto jsme v kon-
covce podlehli 21:25.

Náladu jsme si spravili v následujícím klání 
se Slavojem Čerčany, kde jsme po velmi dobrém 
výkonu nenechali nikoho na pochybách, kdo 
v tomto duelu uspěje. Zároveň vysokým bodovým 
rozdílem, jsme položili základ našeho úspěchu 
v celém turnaji.

Třetí zápas se Sokolem Votice byl jako na 
houpačce. Po prvním famózním setu, jsme dru-
hý doslova vypustili, a tak o osudu rozhodoval 
až tie – break. V něm jsme tahali za kratší konec 
a nakonec prohráli 12:15.

V konečném zúčtování jsme skončili na druhém 
místě a těšili se na další turnaj, který se uskutečnil 
25. listopadu ve Vlašimi.

u 
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49. ROČNÍK POCHODU NA NEŠTĚTICKOU HORU

VÝLET NA BLANÍK
Dne 17. 11. 2012 jsme vyrazili na poslední velký 
výlet na Blaník. Sešlo se nás na Blaníku přes 35 - 
z Týnce, Benešova, Vlašimi a dalších obcí.
Výlet se skutečně vydařil i s dobrým obědem 
v Kondraci. Domů jsme dorazili těsně před se-
tměním. Ujeli jsme přes 90 km a domů jsme přijeli 
všichni náramně spokojení.

Jirka Vrbata

V sobotu dne 15. 12. 2012 se vydají pochodníci 
z Týnce nad Sázavou a okolí na Neštětickou horu 
pod názvem „ZA VÁNOČNÍM JMELÍM.“ Pochod, 
zcela určitě nejstarší v regionu, se stal tradicí. Letos 
půjdou pochodníci již po čtyřicátédeváté.
Z Týnce se vychází v 7:00 hodin ráno, sraz je před 
Společenským centrem (dříve KD Metaz). Odtud 
se jde přes Chářovice, Chrášťany a Černíkovice. 
Cílové shromáždění je na samém vrcholu Neště-
tické hory pod pamětní rozhlednou.
Po krátkém odpočinku se vyráží do restaurace v Tis-
mi, kde je pro všechny připraven oběd s country 
programem. Tradičně hraje známá skupina KO.
Na Neštětickou horu zamíří letos tři hlavní proudy 
lidí z Týnce, Bukovan a Neveklova. V loňském roce 
se dostavilo i několik manželských párů z Pra-
hy. Všechny milovníky hezkých a předvánočních 
výšlapů srdečně zveme. A pozor, příští rok se jde 
jubilejní 50. ročník.

Antonín Krch

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH 

KAPRŮ 
Z TŘEBONĚ

U Trojánků 
v masně 

22.–23. prosince
2012

dárkové poukázky,
.

Poradna osobního rozvoje - kineziologie, harmonizace a relaxace

Seminární místnost

 

SPIRÁLA 
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Jazykové a vzdělávací StudioEspiral

individuální i skupinové kurzy pro děti i dospělé

- kurzy angličtiny, španělštiny, němčiny a francouzštiny
- konverzační kurzy angličtiny a španělštiny s rodilými mluvčími

- možnost kombinované výuky český lektor/rodilý mluvčí
- zaměření na praktickou stránku používání jazyka a schopnost se domluvit

- angličtina pro děti - Mortimer English Club

od LEDNA 2013 nově:

Kurzy angličtiny pro maminky s možností hlídání dětí
Angličtina 50+ pro ty, co chtějí udržet krok se svými vnoučaty

Jazykové a vzdělávací StudioEspiral

Centrum Spirála
Pěší 191, Týnec nad Sázavou

Tel.: 732135194, 725652842
e-mail: studioespiral@seznam.cz
www.studioespiral.cz
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KOSMETICKÉ STUDIO 
MIRKA

Kosmetické ošet ení 
 – aromaterapie pro t lo i duši

Pedik ra 
 – ošet ení plosky nohou, masáž 

a maska nohou

Permanentní make-up
Dárkové poukazy 
 – vhodný dárek pod strome ek pro 

Vaše nejbližší

VIP program pro stálé klienty 
 – každá desátá návšt va 50% sleva 

z celkové ceny ošet ení

Prodej p ípravk   rmy Just 
 – zdraví ze Švýcarské p írody

www.studio-mirka.cz     775 253 733
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Za n te Vánoce u nás  1. 12. 2012 

       &  

Knihkupectví - Dlouhý, Široký a Bystrozraký                    
 
 

                                                                                           

   V sobotu 1. 12 v 9 h.  Otvíráme nové knihkupectví, hra ká ství, papírnictví a 
odd lení d tského oble ení HOPS BABIES OUTLET v Týnci nad Sázavou, naproti 
základní škole (první stupe ) v Benešovské ulici 159.   
To vše pod jednou st echou!  
P i nákupu nad 100 k  dárek. Nad 500,- kniha zdarma! Na vybrané knižní tituly 
sleva minimáln  50%! *  V prosinci otev eno i v sobotu a ned li!    
 
Tímto Vás srde n  zveme! 
 

 
*Zde nás najdete 

 

             www.hops-shop.cz                                        www.knihkupectvi-dlouhy-siroky-a-bystrozraky.cz/ 
* akce platí do odvolání
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RYBÁŘSTVÍ  M.P.  MITROVICE s.r.o.

Dovolujeme si Vám oznámit, že každoroční prodej 

vánočních kaprů bude přesunut od obchodního domu Lidl 

k budově BISPORT s.r.o., ul. Ing. Františka Janečka 511,

Týnec nad Sázavou.

Prodej bude zachován jako v minulých letech 

od 21.12.-23.12. vždy od 07,00 do 19,00hod. 

Těšíme se na Vaši návštěvu

Petrův Zdar, 

Rybářství M.P. Mitrovice s.r.o.
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