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zdarma

Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

zima je konečně za námi 
a Týnecké listy Vám přinášejí 
informace o připravovaných 
projektech, kulturních akcích 
a zprávy o dění ve spolcích. 

Z jednání rady
• Rada schválila rozpočtová opatření – změny 

rozpočtu města
• Byly schváleny dodatky smluv na projekt Ob-

nova veřejné zeleně. Jde o prodloužení termínů 
z důvodu zpoždění poskytnutí dotace při za-
hájení projektu.

• Byla uzavřena smlouva s Pečovatelskou službou 
pro rok 2013

• Byly schváleny dotace mimo grantový systém 
města:

  –  Občanskému sdružení zdravotně postižených 
Týnec nad Sázavou na pravidelnou činnost 
členů sdružení ve výši 15.000 Kč.

  –  Posázaví o.p.s. – na akci Čistá řeka Sázava 
6.000 Kč

  –  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
na pravidelnou okrskovou soutěž hasičů 
5.000 Kč

• Byl vydán domovní řád pro bytové domy 
ve vlastnictví města

• Byla uzavřena mandátní smlouva na úklid 
a domovnictví v čp. 275

• Změna ve složení redakční rady Týneckých listů 
– novými členy jsou Mgr. Kristýna Fraňková 
a Jana Kopřivová

• Byla uzavřena smlouva na zpracování pod-
kladů pro změnu územního plánu. Připravují se 
smlouvy na úhradu spoluúčasti ve výši 5.000 Kč 
pro žadatele o změnu ÚP.

Z usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo na zasedání v dubnu 2013 mimo 
jiné projednalo:
• Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti. 

Celkem je rozděleno 514.000 Kč na podporu 
pravidelných aktivit dětí a jednorázových akcí 
a 420.000 Kč na údržbu a modernizaci sportovišť 
(kurty, hřiště v Náklí, hřiště v Peceradech).

• Investiční akce – zařazení nových staveb 
do plánů na rok 2013: multifunkční hřiště, 
tréninkové hřiště s umělou trávou (obě v are-
álu školy) a zateplení mateřské školy. Na stavby 
jsou podány žádosti o dotace.

• Rozpočtové opatření zastupitelstva – změny 
rozpočtu města.

• Závěrečný účet a účetní závěrka. Zpráva audi-
tora konstatuje, že hospodaření města je vedeno 

v souladu s legislativou, účetnictví dává věrný 
obraz o stavu města a je bez závad.

• Odměny pro členy komisí, výborů a neuvolněné 
radní v celkové výši 81.000 Kč.

• Poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení v cel-
kové výši 620.000 Kč.

• Informace o stavu územního plánu. Jde o další 
krok v souvislosti s projednávanou změnou 
územního plánu. 

Z činnosti úřadu a starosty
• Pokračují práce na projektové dokumentaci 

pro stavbu chodníku (cyklostezky) do Chrástu, 
chodníku v Čakovicích a přechodu pro chodce 
v Chrástě sídlišti

• Plánujeme zahájení projektové přípravy na ve-
řejné WC v centru (u obchodního domu nebo 
na Okružní). Stavba by mohla proběhnout 
v roce 2014.

• Byl zahájen svoz bioodpadu. Město rozmístilo 
nádoby na obvyklá místa, obyvatelé mají mož-
nost si nechat přistavit vlastní nádobu.

• Byly zahájeny opravy výmolů na komuni-
kacích po zimním období. Všechny komuni-
kace byly zkontrolovány a budou postupně 
opravovány. 

• Na rok 2013 jsou naplánovány rozsáhlejší akce 
(z kapitoly komunikace): 

  –  nový povrch komunikace v Krusičanech 
od obecního domku k Reissigům

  –  oprava části opěrné zdi v Čakovicích 
  –  nový chodník u obchodního domu a oprava 

chodníku před samoobsluhou Vlasák (reali-
zace bude zahájena v nejbližších dnech) 

  –  montáž svodidel v Chrástu vesnici na dláž-
děnce u Povolných

  –  přechod v Chrástu sídlišti (od kurtů k nádraží 
Krhanice)

 O dalších opravách komunikací a chodníků 
se bude jednat ještě v druhé polovině roku. 
Vím, že je mnoho úseků, které by si zasloužily 
nové povrchy. Mezi nejvíce potřebné lze zařadit 
cestu na Větrov, ulici pod hlavní silnicí v Kostelci 
od čp. 53 k čp. 59, Průhon a Potočinu v Chrástu, 
ulici U Janovického potoka… Bohužel, všechny 
opravy nejsme schopni provést hned.

• Další velké akce připravené k realizaci:
  –  multifunkční hřiště
  –  tréninková plocha s umělou trávou 

(Victor)
  –  výstavba kolumbária na novém hřbitově (12 

schránek) a rozptylové loučky na novém hřbi-
tově (dokončení v květnu)

• Byla podána žádost o dotace na zateplení pěti 
starých pavilónů v mateřské škole. Pokud bu-
deme úspěšní, pak se školka dočká kompletní 
opravy střechy, fasády a oken. Pokud by dotace 
nebyla přidělena, zahájili bychom alespoň dílčí 
opatření.

• Plánované akce ve vodním hospodářství:
  –  přečerpávací stanice V Náklí
  –  sanace akumulační komory Pecerady
  –  rekonstrukce vodojemu Taranka
  –  generální oprava kalolisu (čistírna Týnec)
  –  regulace kyslíku (čistírna Týnec)
  –  výměna dmychadel (čistírna Týnec)

Milí čtenáři,
přeji Vám krásné jarní dny plné sluníčka.

Martin Kadrnožka
starosta města
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Výsledky ankety – Investice Města Týnec nad Sázavou
Od 9. 4. do 18. 4. 2013 proběhla v Týnci nad Sázavou a okolí anketa 

„Vyberte nejdůležitější projekt pro investici“. Hlasovalo se o následujících 
projektech – víceúčelové sportovní hřiště v areálu základní školy Ko-
menského, zateplení mateřské školky, chodník do Chrástu nad Sázavou 
a veřejné WC. Občané měli možnost zapojit se do ankety na webu města, 
v obchodním domě Hruška, v potravinách Vlasák a v cukrárně Bonte. 
Prostřednictvím České pošty jim byly doručeny do schránek anketní lístky, 
které mohli odevzdávat v podatelně na úřadě, vhodit do urny na sběrných 
místech či zaslat mailem na adresu radnice.

Výsledky hlasování: Anketní lístky poslané mailem: 16, anketní lístky 
předané do podatelny MěÚ: 71, anketní lístky vhozené do připravených 
schránek: 422. Celkem anketních hlasů: 509.

Nejvíce občanů by preferovalo zateplení mateřské školky v Týnci nad 
Sázavou. Na druhém místě se umístil projekt chodníku do Chrástu. Na tře-
tím místě se umístilo veřejné WC. Nejméně hlasů získalo sportoviště 
v základní škole. Fáze, v jakých se jednotlivé projekty nachází, jsou 
uvedeny v následujících článcích.

Hlasujícím děkujeme za účast v anketě a poskytnutí podnětných 
návrhů, kterými se budeme zabývat.

 Sportoviště Zateplení MŠ
Chodník 
Chrást

Veřejné WC

Počet bodů: 1814 1325 1416 2739
Pořadí: 4 1 2 3

Další zprávy z radnice 
Dobrý den vážení spoluobčané, v těchto krásných jarních dnech dostává každá 

týnecká domácnost už potřetí do svých schránek týnecký informační zpravodaj 
města – Týnecké listy.

Rádi bychom vám všem pravidelně a přehledně předkládali souhrn činností 
radnice, úřadu a spolkové činnosti za uplynulé dva měsíce. Myslíme si, že jako 
občané města máte právo získat otevřenou a skutečnou informaci a v klidu do-
mova si ji přečíst. Tyto informace vám rádi přineseme domů zdarma. Přeji vám 
příjemné čtení a pokud máte jakýkoliv dotaz, pište nám nebo volejte. 

17. 4. 2013. Celkem bylo podáno 116 žádostí, 
rozhodnutí o přijetí bude vydáno cca 70 dětem. 
Z celkového počtu 224 dětí v MŠ máme 80 
předškoláků a 10 návrhů na odklad ŠD (čekáme 
na rozhodnutí).

• Byla podána žádost o zvýšení kapacity míst 
v MŠ Chrást nad Sázavou – z původních 34 
na 36 dětí. Celková kapacita v MŠ Týnec nad 
Sázavou je nyní 222 dětí, po navýšení 224 
dětí.

• Začala příprava žádosti o dotaci na proměnu 
zahrady v mateřské škole (info na www.por-
talpromen.cz). Manažerka dotací ing. Martina 
Tomanová společně s učitelkami MŠ pracuje 
na záměru, termín podání žádosti je konec 
května.

Zpráva ze školní jídelny
• V měsíci březnu proběhla namátková kont-

rola z Krajské hygienické stanice (KHS), která 
zkontrolovala přípravu a teplotu vydávaných 
jídel, čistotu provozu, uskladnění potravin, 
vhodnost uspořádání gastronomického zaří-
zení v kuchyni, záruční lhůty potravin, fak-
tury a dodavatele přijatého a vydaného zboží 
ve školní jídelně Komenského i Benešovské. 
Závěr: provoz, čistota a vybavení školní jí-
delny jsou v pořádku. Opatření nebylo uloženo 
žádné.

• Po výskytu onemocnění žáka žloutenkou (he-
patitida A) skončilo v polovině dubna po čtyři-

ceti dnech protiepidemické opatření a vrátil se 
běžný provoz. Žák nebyl strávníkem školní jí-
delny, přesto se nařízení KHS týkalo i jídelny.

• Dne 9. dubna se do školní jídelny pokusil vloupat 
neznámý pachatel. Do objektu nevnikl, poškodil 
však nové vchodové dveře. Škoda je odhadnuta 
na 15.000 Kč a je řešena pojišťovnou.

• V době velikonočních prázdnin kuchařky školní 
jídelny uvařily pro cizí strávníky asi 55 porcí 
obědů. V polovině dubna se žákům představil 
při vaření menu šéfkuchař z dodavatelské firmy 
Podravka. Dětem připravil menu ze zdravé 
výživy.

• Připravujeme: Menu na čarodějnice, májové 
speciality

• Při přízni počasí uspořádáme v červnu zahradní 
párty, oběd s grilováním. Vše ve venkovních 
prostorách.
Nabízíme svačiny na školní výlety.
Oslavu Dne dětí – čokoládová fontána na ovocné 

špízy
Letos o letních prázdninách bude školní jídelna 

pro cizí strávníky vařit dle zájmu, nejméně první 
a poslední prázdninový týden.

OBLAST ŠKOLSTVÍ
Základní škola
• Žáci školy se zúčastnili úklidu v rámci akce 

Čistá řeka Sázava, uklízeli v okolí řeky a obou 
škol.

• Byl vydán územní souhlas na stavbu dvou ven-
kovních učeben pro žáky staré a nové školy, 
během měsíce května budou stavby realizovány 
firmou Pavel Houzar Bukovany.

• Byla podána žádost na zvýšení kapacity školní 
družiny ze 120 na 150 dětí, nová třída by měla 
vzniknout v místnosti školní knihovny v nové 
škole.

• Zastupitelstvo města schválilo vybudování veřej-
ného víceúčelového sportoviště v areálu školy.

• Společný projekt Bezpečně do školy – na tříd-
ních schůzkách byly rodičům rozdány mapy 
města, ti společně s dětmi vyznačí trasu dí-
těte do školy se všemi nástrahami, které dítě 
může potkat. Po odevzdání učitelce každá třída 
zpracuje vlastní mapu problémových míst. Děti 
nakreslily návrhy na logo projektu, webová an-
keta proběhla na stránkách města.

• U staré školy byl nainstalován zpomalovací sema-
for. Měřič rychlosti od staré školy bude následně 
přestěhován do Chrástu ‑osady, na hlavní cestu ze 
směru od Krhanic, před autobusovou zastávku.

Mateřská škola
• Zápis dětí do Mateřské školy Týnec nad Sáza-

vou na školní rok 2013/2014 proběhl v pátek 

Žádost o zateplení mateřské školky podána
Město Týnec nad Sázavou má ve svých prio-

ritách (schválených zastupitelstvem dne 20. 6. 
2011) mimo jiné i zateplení pěti nejstarších pavi-
lónů školky. Akce se postupně připravovala. Byla 
zpracována nezbytná dokumentace (energetický 
audit, DSP… – dokončeno ve 12/2012). 

V únoru byla vyhlášena výzva z programu SFŽP 
na snižování energetické náročnosti veřejných 

budov. Využili jsme této příležitosti a podali žádost 
o dotaci. Žádost byla přijata a prošla formální 
kontrolou bez závad. O přidělení dotace dosud 
nebylo rozhodnuto. 

Na realizaci je dle rozpočtu projektanta potřeba 
celkem 12,5 mil Kč včetně DPH. V případě po-
skytnutí dotace by byla výše dotace 6,5 mil Kč, 
vlastní zdroje 6 mil Kč.

Realizace akce musí proběhnout do konce roku 
2013. Projekt řeší výměnu oken a dveří, zateplení 
střechy a obvodových stěn. Roční úspora na vytá-
pění je vyčíslena přibližně na 267.000 Kč. 

V případě, že by dotace nebyla poskytnuta, by 
byla provedena alespoň dílčích opatření.
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Oblast sociální
Proběhlo společné setkání s obyvateli pečovatel-

ských domů. Na schůzce jsme diskutovali o nájem-
ních smlouvách, o využívání služeb pečovatelek, 
o provozu domů, o kulturním vyžití a jiných po-
třebách obyvatel pečovatelských domů. Setkání se 
zúčastnili zástupci města, členky sociální komise 
a zástupci pečovatelské služby. S obyvateli domů 
jsme se dohodli na jednotlivých návštěvách přímo 
v bytech. Bude při nich provedena kontrola majetku 
města a jednotlivých smluv o využívání pečovatelské 
služby. Dalším důležitým krokem je pravidelná kon-
trola vyúčtování poskytnutých služeb za jednotlivé 
měsíce Pečovatelskou službou Benešov. Doufám, že 
tímto postupem zefektivníme poskytované služby 
dle potřebnosti a zdravotního stavu obyvatel DPS 
a pravidelnými návštěvami v jednotlivých bytech 
zajistíme funkčnost a dobrý stav majetku města.

Společenský život v týneckých DPS  
je velice kulturní a bohatý

Jednu dubnovou sobotu jsem byla pozvána 
od obyvatelů DPS na velice milou akci s názvem 
Setkání s harmonikou. Ve společenské místnosti 
DPS se sešli ti, kteří si rádi zazpívají a popovídají. 
Kdo chtěl, mohl setkání protancovat. Podávalo 
se občerstvení a výborné domácí koláče. K tanci 
a poslechu hrál na bicí pan Kubát, na harmoniku 
pan Roman Bumbálek, oba z Týnce nad Sáza-
vou. Muzikanty doprovázel otec harmonikáře, 
velký bavič pan Václav Bumbálek. Další setkání 
s harmonikou je naplánováno na podzim. Senioři 
projevili zájem o uspořádání přednášek z historie 
města a cestování. 

Životní prostředí
• V březnu navštívila Týnec nad Sázavou In-

spekce životního prostředí. Výsledek kontroly 
je pro město dobrý. Inspekce neshledala žádné 
porušení zákona ani nesrovnalosti v provádění 
prací dle schválené dokumentace projektu Ob-
novy veřejné zeleně. Více informací v samo-
statném článku.

• Projekt obnovy zeleně – Skončilo kácení 
stromů v rámci projektu Obnovy veřejné ze-
leně. Kromě dvou stromů byly odstraněny 
všechny stromy, u nichž Agentura životního 
prostředí rozhodla o kácení. Dvě lípy u schodů 
do kostela Šimona a Judy přihlásíme do se-
znamu změn, které se budou s Agenturou ŽP 
projednávat. Proběhla úprava zbylých pařezů, 
dále bylo provedeno vykolíkování a příprava 

pozemků na výsadbu nových stromů. Během 
týdne, nejpozději do 14 dnů, začneme sázet 
alejové stromy v těchto lokalitách: na novém 
hřbitově, na starém hřbitově, před městským 
úřadem, na Rondelu a v centru města, na Jí-
lovské ulici, v sídlišti Chrást, kolem řeky pod 
týneckým hradem a hradem ve Zbořeném Kos-
telci. Celkově bude v této etapě vysázeno 274 
alejových stromů. Další sázení bude pokračovat 
na podzim v lokalitách: ZŠ, MŠ, u sokolovny 
Zbořený Kostelec, vedle Hotelu Týnec. Celkem 
bude vysázeno 26 stromů. Keře a trávníky bu-
dou vysázeny až po zasazení stromů. Čas sázení 
je důležitý, stromy musí být v zemi nejpozději 
v měsíci květnu

• Během léta bude probíhat prořezání proschlých 
větví na stromech, které jsou k tomuto zásahu 
označeny v projektu. Ve druhé polovině dubna 
se po městě pohybovali specialisté na posouzení 
stromů. Každý strom podrobně prověřili a připra-
vili postup ořezů. Přihlásili jsme se do projektu 
STROMY POD KONTROLOU (info na www.
stromypodkontrolou.cz), kde bude každý ošet-
řený strom zaevidovaný. Do budoucna doplníme 
do webových map všechny nově vysázené stromy 
a další staré stromy, kterých se projekt původně 
netýkal. Získáme tak všichni kompletní přehled 
o jednotlivých stromech, jejich stavu, stáří, ne-
mocech, navržených úpravách včetně fotografií 
atd. Projekt Stromy pod kontrolou řídí Univerzita 
lesnictví v Brně.

Dubová alej u lesa  
vedle hájenky

Za vydatné pomoci lesního hospodáře pana Krejčího a Technických služeb 
se podařilo prořezat a upravit dubovou alej u lesa vedle hájenky. Je to vý-
znamná procházková trasa, suché mohutné větve ohrožovaly kolemjdoucí. 
Stromy byly ořezány z obou stran (nad pěšinou a nad loukou). Ořezané 
větve pomohli zlikvidovat občané žijící v blízkosti. Poděkování patří nejen 
jim, ale i panu Janu Krejčímu, jeho týmu a Technickým službám. Nejpoz-
ději na pálení čarodějnic zlikvidujeme poslední hromady tenkých větví 
a máme připravené nové lavičky, které pomohou dotvořit hezké a klidné 
místo k odpočinku.

Lesík Brdce 
Práce lesníků skončila, lo-

kalita je vyčištěna od náletů 
a křovisek. I nadále budeme 
porost kontrolovat a pravi-
delně křovinořezem zastřihá-
vat. Do lesíku jsou připraveny 
nové lavičky a koše, školní 
družina z nové školy připra-
vuje návrh na usazení speci-
álních laviček v přední části 
lesíku směr Týnec. 

Smutný je fakt, že v uprave-
ném lesíku opět vznikají černé 
skládky. Jsme nuceni znovu 
uklízet stavební materiál a vy-
bavení z blízkých garáží a bio-
odpad ze zahrádek. Pokud to 
bude nutné, umístíme v této 
lokalitě fotopast. Lesíkem se 
bezpečnou a příjemnou cestou 
dostanete do Chrástu. Dokud 
nezrealizujeme projekt chod-
níku do Chrástu vedle hlavní 
cesty, můžete lesík využívat 
jako bezpečnou alternativu. 
Pokusíme se udržovat tento lesopark jako místo, kde se lidé budou moci 
procházet a odpočívat.
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Veřejná sportoviště
•

• Na všech dětských hřištích proběhla minulý týden 
pravidelná revize prvků. Na některých byly pro-
vedeny opravy, dva prvky byly vyřazeny. Na nové 
hrací prvky se mohou těšit děti v Kozlovicích, 
ve Zbořeném Kostelci a v Podělusích. Dopadové 
plochy a pískoviště budou doplněny novým pís-
kem. Lanová pyramida u školy je také po revizi, 
byl vyměněn jeden lezecký žebřík a byly utaženy 
napínací svorky. Další dvě nové lavičky k pyra-
midě jsou objednány, brzy je doplníme. 

• Po dohodě s Osadním výborem Pecerady a se 
zástupci TJ JAWA Pecerady vybudujeme během 
května nové hřiště na nohejbal, které bude 
umístěno za vagonem vedle fotbalových kabin. 
Sportoviště bude veřejně přístupné.

• Nově jsme oplotili a od náletů vyčistili hřiště 
v Chrástě sídlišti, vedle tenisových kurtů.

• Nově byla nainstalovaná brána u oplocení dět-
ského hřiště v Podělusích. 

Zastupitelstvo schválilo vybudování víceúčelové sportoviště s umělým  povrchem 
a sportoviště pro fotbalisty s trávníkem 3. generace v areálu školy

Multifunkční sportoviště 
– S umělým (tartanovým) povrchem o rozměru 

24 × 44m vhodné pro házenou, basketbal, 
tenis, nohejbal, volejbal.

– Umístěné bude v areálu ZŠ, na místě stávajícího 
sportoviště (škvárové hřiště). 

– Předběžná kalkulace tartanového povrchu (včetně 
oplocení) je odhadnuta na cca 3 mil Kč.

– Bude využito stávající osvětlení. 
– Sportoviště bude využívat v dopoledních hodi-

nách škola, v odpoledních hodinách zájmové 
spolky a veřejnost. 

– Dotační titul na tento typ sportoviště není vyhlášen. 

Tréninkové sportoviště 
– Umělý trávník 3. generace o rozměru 45 × 65m, 

určený především pro tréninky fotbalistů.

– Vhodný pro pořádání fotbalových zápasů žá-
kovské ligy. 

– Sportoviště bude umístěno na místě stávajícího atle-
tického areálu základní školy – nad tělocvičnou.

– Sportoviště bude využívat v dopoledních ho-
dinách škola, v odpoledních hodinách dle roz-
vrhu zájmové spolky a veřejnost (podobně jako 
tělocvičnu), rozvrh bude sestavovat škola. 

– Více informací o projektu Victor www.kshp.cz.
– Žádost o dotaci podal FK Fercom Týnec nad Sá-

zavou dne 27.3.2013. V roce 2013 bude v ČR 
podpořena výstavba celkem 10 těchto hřišť. Hřiště 
je osvětlené a oplocené. Cena jednoho hřiště 
činí cca 7 mil Kč, FAČR prostřednictvím MŠMT 
uhradí 60 % z celkové ceny – tj. 4,2 mil Kč. 
Spoluúčast města je ve výši 2,8 mil Kč.

– Plánek hřiště je k prohlednutí na webu města.

Skatepark na Brodcích 
Dvě rampy jsou na místě a jsou hojně využívány. 

Každý den se na hřišti schází skupiny mladých lidí 
na kolech nebo skateboardech. Plánujeme přestě-
hovat na skatepark lavičky z Pěší zóny, usadíme 
nové koše na odpadky. Do letních prázdnin se 
pokusíme nechat vyrobit třetí (poslední) rampu, 
aby byl skatepark kompletní. Vše bude záležet 
na financích. Kluci na kolech a kolečkách připra-
vují slavnostní otevření skateparku.

Důležitá výzva
Na asfaltové ploše parku se  rozmohlo 

parkování aut. Prosíme naléhavě 
 řidiče, aby na plochu nevjížděli, 

 asfalt je křehký a snadno se  
pod  tíhou aut zničí. 

Děkujeme.

Pěší 2013 – rekonstrukce
Postupně jsme v průběhu jara zahájili úpravu naší Pěší zóny, jejíž návrh si můžete pro-

hlédnout na webových stránkách města. 
Konkrétní kroky při rekonstrukci Pěší:
• je vybrána firma na stavbu nového chodníku u obchodního domu NORI, vyhlásili jsme 

výběrové řízení, došly 3 nabídky. S nejvýhodnější nabídkou přišel pan František Málek ze 
Zbožnice. Na konci dubna začala stavba chodníku, po dokončení bude probíhat překládka 
chodníku u obchodního domu Vlasák a řeznictví Šubrt

• v rámci úpravy Pěší zóny jsme se pokusili o přesazení dvou borovic z betonových květníků, 
jeřábem byly vytaženy a převezeny ke hřbitovu, kde byly zasazeny ke vjezdu na parkoviště 
vpravo směrem k hlavní cestě

• zahradní architektka vypracovala sazební plán k výsadbě stromů a keřů na všech po-
zemcích Pěší zóny. Jako stěžejní strom, který bude tvořit alej celou Pěší zónou, je vybrán 
druh sakury, pod třešněmi budou vysázeny keře a květiny, které budou postupně kvést 
po celou dobu jara, léta a podzimu. Některé názvy sazenic: borovice kleč, třešeň pilovitá, 
dřišťál Thunbergův, tavolník japonský, kostřava stříbrná, levandule lékařská, ozdobnice, 
rozchodník, růže sadová

• dalším výrazným prvkem nové Pěší bude kačírek (malé kamínky), které použijeme ke stromům 
a mezi keře místo tradiční štěpky a kůry, je to vhodnější materiál hlavně kvůli pejskům 

• výrazným krokem bude výměna nového – moderního LED diodového veřejného osvětlení 
po celé Pěší. Jako součást projektu bude provedeno osvětlení třech přechodů pro chodce. 
Na adventní období je pořízeno nové vánoční osvětlení – cca 20 kusů vánočních hvězdiček

• celá lokalita bude vybavena mobiliářem stejného vzhledu – novými lavičkami, odpadkovými 
koši a stojany na kola

• do místa k prodejně Rabbit umístíme pítko s pitnou vodou
• necháme přemístit telefonní budku a přemístíme plakátovací plochu
Věříme, že těmito úpravami vznikne v našem městě útulná a klidná obchodní zóna. 

V dalších Týneckých listech na mnoho článků navážeme a přineseme další zprávy. Pokud 
vás něco osobně zaujalo a potřebujete konkrétnější informace, neváhejte se ozvat. Nejhorší 
totiž je, když člověk rozšiřuje informaci a nezná bližší podrobnosti nebo důležité spojitosti.

Klidné a veselé jaro přeje Adriana Bursová, místostarostka
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Kultura ve městě 
Vytvořili jsme přehled všech kulturních a sportov-

ních akcí pořádaných městem Týnec včetně akcí, 

na kterých se město finančně podílí. V rámci rozdě-
lení dotací spolkům Rada města podpořila 28 akcí 
určených dětem, rodičům a širší veřejnosti. Při vý-
běru se hodnotila účast veřejnosti, tradice v pořádání 

akcí a přihlíželo se také ke spravedlivému rozdělení 
podpory do všech místních částí. Během celého roku 
můžete navštívit celkem 68 akcí organizovaných nebo 
finančně podporovaných městem Týnec. A.S.

Kulturní akce města Týnec nad Sázavou a akce, na kterých se organizačně podílí
So 2.2.2013 Společenské centrum Týnec 20:00 hodin – Ples města – kapela Čejka Band
So 2.3.2013 ZŠ Týnec nad Sázavou Okresní přebor kadetů a kadetek – VK Týnec nad Sázavou

So 16.3.2013 obecní domek Krusičany Maškarní – SDH Krusičany
So 16.3.2013 ZŠ Týnec tělocvična Týnecké tandemy – TJ o.s.
So 17.3.2013 Společenské centrum Týnec 14:00–18:00 hodin – Jarní koncert – Josefská dechovka (kapela Týnečanka)
Ne 31.3.2013 na hradě Týnec 14:00 hodin – Velikonoce na hradě 

duben–září 2013 na hradě Týnec Výstava panenek
Pá 5.4. 2013 knihovna Týnec nad Sázavou Noc s Andersenem
 duben 2013 na hradě Týnec Luděk Vondra – Cesta, výstava deskových dřevořezeb Křížové cesty (vernisáž 31.3.2013)
Út 30.4.2013 Zbořený Kostelec Čarodějky – SDH Zbořený Kostelec
Út 30.4.2013 hřiště Pecerady Čarodějky – TJ JAWA Pecerady

rok 2013 na hradě Týnec Výstava Netopýři – 1. patro věže
 květen 2013 na hradě Týnec Týnecké podhradí – výstava (vernisáž 3.5. od 17:00 hodin)
 květen 2013 věž na hradě Týnec Jak třídíme, co nepatří do přírody – výtvarná soutěž dětí MŠ Týnec (vernisáž 16.5.)
Ne 19.5.2013 Společenské centrum Týnec Taneční soutěž o Cenu Města Týnec nad Sázavou
Pá 24.5.2013 Týnec – les u dubů Dětský den – doba kamenná – TJ o.s.
 červen 2013 na hradě Týnec Laurelena Rodriguez – výstava obrazů mexické malířky (vernisáž 1.6. od 17:00 hodin)
 červen 2013 Společenské centrum Týnec Vítáme léto – divadlo – Studio 3
So 1.6.2013 hřiště Čakovice Dětský den v Čakovicích – Osadní výbor Čakovice
So 1.6.2013 hřiště Pecerady Dětská olympiáda – SDH Pecerady
So 1.6.2013 náves Krusičany Dětský den – SDH Krusičany
So 8.6.2013 muzeum Týnec 19:00 hodin – Muzejní noc
So 8.6.2013 Obchodní dům Hruška Přehlídka dechovek (kapela Týnečanka, Benešáci, Mažoretky, Vranovanka)

So 15.6.2013 hřiště Pecerady JAWA CUP – 7. ročník, TJ JAWA Pecerady
So 15.6.2013 Zbořený Kostelec Dětský den
So 15.6.2013 Na Chmelnici 528, Týnec Memoriál Miroslava Kaliny

 7/ 8 2013 na hradě Týnec Výstava pražského malíře Jaroslava Smutného
So 6.7.2013 na hradě Týnec Letní divadelní scéna – Dr. Klutz – Kouzlení s angličtinou

So 13.7.2013 na hradě Týnec Hudební večery na hradě – K.O.
So 13.7.2013 na hradě Týnec Letní divadelní scéna – Bílkovo kratochvílné divadlo – Kašpárkovo království
So 20.7.2013 na hradě Týnec Letní divadelní scéna – Divadlo Mimotaurus – Daleká cesta
So 27.7.2013 na hradě Týnec Letní divadelní scéna – Naše divadlo – Eva Hrušková a Jan Přeučil – Pohádky pod Řípem

So 3.8.2013 hřiště Pecerady Memoriál J. Štíchy – 17. ročník, TJ JAWA Pecerady
So 3.8.2013 na hradě Týnec Letní divadelní scéna – Liduščino divadlo – Zpívánkový kabaret

10.8.2013 na hradě Týnec, před MěÚ Městské slavnosti Týnecký střep, Řezbářské sympózium
So 17.8.2013 na hradě Týnec Letní divadelní scéna – Malé divadélko Praha – Sněhurka
So 24.8.2013 na hradě Týnec Letní divadelní scéna – Sestry Hruškovy – Aprílová školka Jiřího Žáčka
So 31.8.2013 na hradě Týnec Ochotnický divadelní festival 
Pá 30.8.2013 na hradě Týnec 19:00 hodin – Netopýří noc 

 září 2013 knihovna Týnec nad Sázavou Pasování na čtenáře
září–říjen 2013 Dvorce – Týnec nad Sázavou 5. ročník Memoriál J. Hametové – TK Týnec nad Sázavou
září–říjen 2013 Dvorce – Týnec nad Sázavou Dětský tenisový den – TK Týnec nad Sázavou

 září 2013 na hradě Týnec Markéta Váradiová – Napneismy, originální instalace krasohledů (vernisáž 1.8.)
 So 14.9.2013 město a okolí Dálkový pochod „Přes čtyři zámky“ – KČT
Ne 15.9 2013 na hradě Týnec Keltský večer (koncert)
So 28.9.2013 Týnec – Náklí Česko se hýbe – SDH Týnec
Ne 29.9.2013 Společenské centrum Týnec Václavská dechovka 
Út 1.10.2013 Společenské centrum Týnec Koncert – Vodnářský zvon 
So 5.10.2013 Základní škola Týnec Den otevřených dveří
So 5.10.2013 Společenské centrum Týnec Akademie ZŠ

So 12.10.2013 Město Týnec Památný dub
Pá 25.10.2013 upřesníme 17:00 hodin – Významný občan (oceňování významných občanů Týnce nad Sázavou)

26.–27.10.2013 Chovatelský areál Týnec Místní výstava drobného zvířectva – ZO ČSCH
 listopad 2013 Společenské centrum Týnec Zločin v posázavském Pacifiku – divadlo – Studio 3
So 9.11.2013 Společenské centrum Týnec 19:00 hodin – Podblanický podzim (Jihočeská filharmonie, Andrea Kalivodová)

Po 11.11.2013 Společenské centrum Týnec 17:00 hodin – Svatomartinský průvod
So 30.11.2013 Pěší zóna – obch. dům Hruška 17:00 hodin – rozsvěcení vánočního stromu
 prosinec 2013 Týnec nad Sázavou Regionální žákovská liga – TJ JAWA Brodce
 prosinec 2013 Týnec nad Sázavou Memoriál V. Boříka TJ JAWA Brodce
 prosinec 2013 Společenské centrum Týnec Vítáme advent – divadlo – Studio 3
Ne 1.12.2013 na hradě Týnec 14:00 – I. adventní neděle na hradě, vernisáž výstavy malířů Posázaví, minitržiště

 prosinec 2013 obecní domek Krusičany Mikulášská – SDH Krusičany
Čt 5.12.2013 na hradě Týnec Mikulášská nadílka u rotundy
Ne 8.12.2013 na hradě Týnec 14:00 – II. adventní neděle na hradě (Eva Hrušková a Jan Přeučil)

Ne 15.12.2013 na hradě Týnec 14:00 – III. adventní neděle na hradě (tvořivé dílny), minitržiště
So 21.12.2013 Týnec – Neštětická hora Pochod za jmelím 50. ročník – KČT
Ne 22.12.2013 na hradě Týnec 14:00 – IV. adventní neděle na hradě (hudební skupina Agnatha), minitržiště
 prosinec 2013 Společenské centrum Týnec Vánoční dechovka – společná akce (koledy a punč zdarma) 
 prosinec 2013 Společenské centrum Týnec Vánoční setkání – vánoční koledy, pohádka pro děti, tržiště
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Inspektoři životního prostředí zkontrolovali projekt  
„Obnova veřejné zeleně“

Dne 6. 3. 2013 navštívila Týnec nad Sázavou 
Inspekce životního prostředí. Jejím úkolem 
byla kontrola zásahů do zeleně vykonaných 
v rámci projektu „Obnova veřejné zeleně 
v Týnci nad Sázavou“.

Inspekce životního prostředí byla vyzvána, aby 
přijela zkontrolovat průběh projektu. Kontrola 
proběhla ve středu 6. března 2013. Inspektory 
provázela místostarostka Adriana Bursová, která 
je za průběh projektu odpovědná. 

V rámci administrativního i terénního šetření 
bylo podrobně zkontrolováno třináct lokalit. Kon-
trolovala se hlavně rekonstrukce městské zeleně 
v zastavěném území města Týnec nad Sázavou. 

Výsledek kontroly byl pro město výborný. In-
spekce neshledala žádné porušení zákona ani 

nesrovnalosti v provádění prací dle schválené 
dokumentace projektu Obnovy veřejné zeleně.

„Jsem ráda, že inspektoři nenašli žádné chyby. 
Kontrola prověřila, že firma ČSOP Vlašim, která ká-
cení realizuje, postupuje dle projektu, který schválila 
nejvyšší instituce pro posuzování dřevin a stromů – 
Agentura životního prostředí. ČSOP Vlašim pracuje 
podle pravidel a neděje se nic nezákonného,“ uvedla 
místostarostka Adriana Bursová. 

Některé naše občany nejvíce trápí zbytečné 
a nesmyslné kácení stromů. Proto jsme inspektory 
požádali o jejich stanovisko k zásahům ve svahu 
pod kostelem Šimona a Judy, kde stojí šest dese-
tiletých lip, z toho čtyři lípy by se podle projektu 
měly kácet. Dále se diskutovalo o kácení sedmi 
stříbrných smrků v Chrástu nad Sázavu ‑ sídlišti. 

„Inspektoři si pečlivě tyto lokality prošli a shodli se 
na tom, že bychom měli pokračovat podle schvále-
ného projektu, tedy provést kácení těchto stromů,“ 
dodala paní místostarostka.

V rámci projektu Obnovy veřejné zeleně pokra-
čují práce na novém hřbitově, kde byly vykáceny 
proschlé a přerostlé túje. Zbylé tújové pařezy byly 
odstraněny. Na stejné místo bude v nejbližší době 
vysazen živý plot z tisů. Pařezy pokácených lip 
na hřbitově budou pouze vyfrézovány, aby nebyla 
narušena statika okolních hrobů. Dále proběhne 
vytrhávání a frézování pařezů v lokalitě Okružní 
− centrum a Chrást nad Sázavou − sídliště. Dře-
věnými kolíky budou označena místa, kde budou 
vysazeny nové stromy.

Bc. Jitka Šebková

Naučná stezka
Čas, který návštěvníci stráví ve městě, je 

obvykle poměrně krátký. Mají určitě zájem 
o místní zajímavosti, ale jejich vyhledávání 
je často zdlouhavé a namáhavé. Proto chceme 
návštěvníkovi představit krásy našeho města 
jako celek ve srozumitelné formě. Projekt na-
učné stezky bude přínosem nejen pro turisty 
města Týnec nad Sázavou, ale také pro občany 
bez rozdílu věku – seniory a díky moderním 
prvkům i pro rodiče s dětmi a mládež.

Projekt je zaměřen na vybudování jedinečné na-
učné stezky v Týnci nad Sázavou a blízkém okolí 
se zapojením stále oblíbenější hry geocachingu 
(to je hra na pomezí sportu a turistiky, která 
spočívá v použití navigačního systému GPS při 
hledání skryté schránky nazývané cache, o níž jsou 
známy její zeměpisné souřadnice). Naučná stezka 
si klade za cíl seznámit jejího návštěvníka s histo-
rií, přírodními, kulturními a technickými zajíma-
vostmi města a okolí, zpřístupnit jedinečná místa 
v krajině. To vše ve spojení s aktivním pohybem 
i moderními technologiemi GPS. Vybudováním 
naučné stezky dojde jednoznačně ke zkvalitnění 
informovanosti návštěvníků „Týnecka“ o místních 
zajímavostech. Stezka bude využita nejen k rela-
xačním, ale také studijním účelům (předpokládá 
se návštěvnost MŠ, ZŠ a SŠ). Žáci a studenti si tak 
upevní teoretické znalosti přímo v terénu. Reali-
zací projektu se také nepochybně zvýší turistická 
atraktivita mikroregionu Týnecko.

Stezkou Vás provede celkem devět zastávek, 
které budou plné her a zajímavostí. Stezka začne 
na nádraží, kde se dozvíme historii města, něco 
o železniční dopravě a o podniku Jawa. Poté se 
přesuneme na most, kde získáme informace o his-
torii mostů a o slévárně Metaz. Stezka pokračuje 
k mlýnu, kde nás čeká povídání o historii mlýnů 
a o řece Sázavě. Další zastávkou je kostel, který 
je spjat s nejstarší historií Týnce. Pátou zastávkou 
je mokřad a památný dub. Další cesta nás zavede 
na Cihelnu. Poté se přesuneme k Janečkově vile. 
Jak už název napovídá, dozvíme se, kdo byl in-
ženýr František Janeček. Poslední zastávkou je 
společenské centrum a výroba týnecké kameniny. 
U všech výše uvedených zastávek budou připra-
veny úkoly pro děti.

Projekt naučné stezky je vyústěním dvouletého 
úsilí a aktivit v úzké spolupráci Vlastivědného 
klubu s městem Týnec nad Sázavou, skautským 
oddílem Tysan – Danou a Vojtěchem Oktábcovými, 
Bisportem – Jaromírem Biolkem, RNDr. Luďkem 
Šefrnou, CSc., Mgr. Evou Vyskočilovou, Bc.Lucií 
Onderčaninovou a dalšími dobrovolníky. Na pro-
sincovém zastupitelstvu byla schválená účelová 
dotace Vlastivědnému klubu na zpracování pro-
jektové dokumentace ve výši 52.800 Kč. „Žádali 

jsme o dotaci z programu Leader. Bohužel jsme 
neuspěli. Náš projekt se umístil druhý pod čarou. 
Vítězným projektem v tomto programu se stala do-
tace na rozhlednu Špulka s naučnou stezkou, která 
vyroste na kopci Březák u Lbosína,“ uvedla Adriana 
Bursová, místostarostka města. „Samozřejmě se 
nevzdáváme a požádali jsme o dotaci znovu. Určitě 
to bude hezký projekt. Spojíme v něm zábavu se 
studiem,“ dodala paní místostarostka.

Jitka Šebková
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Bezpečně do školy
Projekt Bezpečně do školy, o kterém jsme in-

formovali v minulém vydání Týneckých listů, 
pokročil do své další etapy. Žáci základní školy 
začali hledat logo a maskota projektu. A jak se 
jim to zatím daří? Podívejte se a posuďte sami. 
Pro logo jste mohli hlasovat na webových strán-
kách města.

Do projektu se již stihli zapojit i rodiče. Na tříd-
ních schůzkách dostali mapky, do nichž zakreslo-
vali nebezpečná místa, jimiž děti po cestě do školy 
a ze školy prochází. Cílem projektu je tato místa 
zmapovat a výslednou mapu předat městskému 
úřadu. Ten je v rámci svých možností odstraní. 

Informace stavebního odboru
Jak jsem v minulém čísle přislíbil, dovolte mi 

přednést první známá pozitiva a současně i ne-
gativa novely stavebního zákona:
1) Především se jedná o realizaci doplňkových sta-

veb na pozemku již stojícího rodinného domu či 
stavby pro rekreaci. Stavba do 25 m2 zastavěné 
plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním 
podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m 
na pozemku rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmi-
ňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží 
k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo 
výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo 
stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu 
s územně plánovací dokumentací, je umisťo-
vána v odstupové vzdálenosti od společných 
hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části 
pozemku schopného vsakovat dešťové vody 
po jejím umístění bude nejméně 50 % z cel-
kové plochy pozemku rodinného domu nebo 

stavby pro rodinnou rekreaci, (kolny, dřevěné 
přístřešky, altány apod.)

 –  Pozitivní je, že takovou stavbu NEPROJED-
NÁVÁTE SE STAVEBNÍM ÚŘADEM. 

 –  Negativem je však skutečnost, že každá 
další stavba tohoto rozměru již bude vy-
žadovat povolení výjimky z ustanovení § 21 
odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Každá výjimka je 
zpoplatněna poměrně vysokou částkou 
5.000 Kč.

2) Další dvě nejběžnější stavby, které se realizují 
u staveb rodinných domů či staveb pro rekreaci 
a které NEPROJEDNÁVÁTE SE STAVEBNÍM 
ÚŘADEM jsou:

 –  skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m 
výšky umístěný v odstupové vzdálenosti 
nejméně 2 m od hranice pozemku, bez 
podsklepení

Důležitá je každá maličkost, může se jednat o pro-
padlý chodník, chybějící osvětlení u přechodu 
i špatné dopravní značení.

O pokračování projektu vás budeme informovat 
v dalším vydání Týneckých listů. 

Mgr. Kristýna Fraňková

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

3) další nejběžnější stavbou je oplocení, které bo-
hužel stále podléhá povolovacímu řízení staveb-
ního úřadu, resp. min. územnímu souhlasu 

V dalších číslech budeme ve výčtu staveb 
pokračovat.

Ještě mi dovolte upozornit na skutečnost, že 
od 30. 3. 2013 jsou nové formuláře, které jsou 
zveřejněné na webových stránkách města, kde 
je rovněž uveřejněna přehledná tabulka sta-
veb a způsob jejich projednávání se stavebním 
úřadem. 

Miloslav Ctibor

Odbor majetku
Úklidové práce, větší opravy a investiční akce, 

které se v posledním období podařilo zrealizovat 
a dokončit odboru investic, zastoupeným panem 
Jiřím Vrbatou:

Úklidové práce
V Týnci nad Sázavou, byl proveden úklid od-

padků podél řeky v Náklí. Likvidace odpadků 
a černých skládek proběhla i v lesíku Brdce, U Ja-
novického potoka a v lesíku v Krusičanské ulici. 
K vyčištění strouhy od náletů, odpadků a listí došlo 
podél nového hřbitova, meze pod silnicí na Brod-
cích a části břehu Sázavy Pod Hradištěm.

V Krusičanech, u silnice do Hrusic, byla za-
jištěna likvidace černé skládky a úklid odpadků 
podél celé komunikace. 

V Chrástě nad Sázavou (sídlišti) proběhlo vyčiš-
tění náletů podél plotu u hřiště, tenisových kurtů 
včetně odstranění starého oplocení a skládky. Pro-
běhl také úklid odpadků podél silnice od Chrástu 
osady do Chrástu sídliště.

V Podělusích byl proveden úklid parku u pa-
mátníku, dále úklid chodníku od obecního domku 
a úklid odpadků podél silnice od Podělus do Týnce 
nad Sázavou.

Úklid proběhl i v Čakovicích a došlo k zametení 
komunikací od zimního posypu.

Úklidem prošel i Zbořený Kostelec. Dále se 
uklízelo na Brodcích, a to podél komunikace 
od nového hřbitova k hasičské zbrojnici.

Další provedené práce
Na novém hřbitově bylo uděláno nové oplocení 

podél silnice na Brodce. Dále byla opravena stře-
cha (nová krytina) nad obřadní síní a byla zde 
osazena nová vitrína.

V Chrástě sídlišti bylo nově oploceno hřiště 
u tenisových kurtů.

Ve skateparku byly zhotoveny a obsazeny dvě 
překážky, včetně revizí a park je zprovozněn.

Komunikace
V zimním období probíhaly zejména ve Zbo-

řeném Kostelci, Chrástu nad Sázavou, Krusiča-
nech a v Týnci nad Sázavou operativní opravy 
děr na komunikacích. Dále byla provedena pro-
hlídka a revize všech komunikací ve městě a osa-
dách se soupisem vad. Opravy byly objednány 
a zahájeny. 

Dále z činnosti
• Je plánována výstavba komunikace Hlinka 

II. Připravuje se dokumentace k územnímu 
rozhodnutí včetně překládky optického ka-

belu O2, sloupu VN a kabelových přípojek 
k trafostanici.

• Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele 
stavby nového chodníku v ulici Družstevní 
(u obchodního domu) včetně posunu a nového 
přechodu pro chodce a překládky části chod-
níků v centru města. Stavba bude v současné 
době zahájena.

• Pokračují práce na vyřízení stavebního povolení 
na chodníky do Chrástu nad Sázavou, do Čako-
vic a přechod pro chodce u nádraží v Chrástě 
n. S. sídlišti.

• Byl zhotoven přehled o technickém stavu 
městského mobiliáře (odpadkové koše, lavičky, 
kontejnerová stání, dětská hřiště atd.) s pře-
hledovou mapou.

• Mimo popsané činnosti a práce dále odbor 
majetku zajišťuje tyto činnosti: drobné opravy 
a údržbu majetku, úklid sněhu a pravidelný 
úklid odpadků po celém městě ve stanovené 
ose, pravidelný výlep plakátů a údržbu nástěnek 
a vitrín, v poslední době i opravy po vandalech 
a vloupáních do objektů města (rozbitá okna, 
dveře, vitríny, autobusová zastávka atd.). V sou-
časné době proběhl také úklid města od psích 
exkrementů. 

Jiří Vrbata
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Kancelář tajemníka
Spolupráce s ÚP Benešov

Prostřednictvím veřejně prospěšných prací 
poskytuje naše město nové pracovní příležitosti 
dlouhodobě nezaměstnaným občanům. Stejně 
jako minulý rok i letos spolupracujeme s Úřa-
dem práce Benešov. V únoru jsme podali žádost 
na poslání sedmi uchazečů o práci. Tato žádost 
byla vyřízena kladně. Během měsíce března 
a dubna přicházeli uchazeči o zaměstnání, kteří 
byli déle jak jeden rok v evidenci ÚP. V současné 
době zaměstnáváme sedm pracovníků. Zaměřují 
se hlavně na venkovní práce − úklid veřejných 
prostranství a údržbu našeho města.

Dále jsme využili možnost tzv. příspěvku na spo-
lečensky účelné pracovní místo vyhrazené pro 
uchazeče o zaměstnání. Jednu osobu máme již 
od Úřadu práce schválenou. Jedná se o správce 
tenisových kurtů. Dále jsme žádali o tři osoby 
na zahradnické práce. Pokud nám toto Úřad práce 

schválí, vytvoříme dohromady jedenáct nových 
pracovních míst. 

Vítání občánků
V sobotu 23. 3. 2013 proběhlo v obřadní síni 

Městského úřadu v Týnci nad Sázavou vítání ob-
čánků. Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno cel-
kem 25 miminek se svými rodiči i dalšími příbuz-
nými. Program začal přivítáním a představením 
miminek a jejich rodičů. Následovalo vystoupení 
žáků Základní školy v Týnci nad Sázavou. Děti 
uvítala paní Lenka Žužiová, zastupitelka města. 
Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy města, 
maminky byly obdarovány květinou a z rukou paní 
Žužiové obdržely poukaz v hodnotě 2.000 Kč. 
Setkání bylo zakončeno fotografováním. 

Fotografie našich nových občánků si můžete 
prohlédnout na str. 9.

Jitka Šebková

Finanční odbor
Audit

V únoru proběhl na finančním odboru MěÚ 
účetní audit zaměřený na celkové hospodaření 
obce. Na závěr město obdrželo zprávu o přezkou-
mání hospodaření. Audit byl vyhodnocen kladně, 
paní auditorka ing. Cahlíková neshledala žádné 
chyby a nedostatky.

Finanční úřad v Týnci nad Sázavou 
V rámci projektu „Aktivní přístup daňové správy 

k veřejnosti“ pomáhali pracovníci správce daně 
občanům při vyplňování daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob za zdaňovací období roku 
2012. Tento projekt se na městském úřadě ko-
nal už po páté, a to ve dnech 13. a 20. března. 
O pomoc vyplnit daňové přiznání je stále velký 
zájem.

Ing. Kateřina Hrušková

Co se děje v Chrástu? 
Jak mnozí čtenáři jistě vědí, Chrást nad Sázavou 

patří mezi ty městské části, které mají svůj osadní 
výbor. Víte ale, čemu se takový výbor věnuje? 
Přijměte naše pozvání a pojďme se spolu blíže 
podívat do Chrástu. Od svého založení v roce 2011 
se podařilo osadnímu výboru navázat korektní 
komunikaci s radnicí, na pravidelných schůzkách 
se starostou a místostarostkou se probírají témata, 
která se přímo týkají obyvatelů Chrástu sídliště 
i Chrástu osady. Snažíme se ukázat radnici pohled 
na každodenní starosti našich sousedů. Také se 
snažíme připomínat dlouhodobé projekty, dávné 
sliby a udržet tak některá témata v zorném poli 
vedení města.

Co to znamená konkrétně? Pojďme si projít 
několik příkladů:
• O přání vybudovat chodník mezi Týncem 

a Chrástem se mluvilo už před několika dese-
tiletími. Nyní se ale zdá, že se konečně „ledy 
začínají hýbat“. Pomalinku, ale přece. Už 
v roce 2011 vzešla z iniciativy výboru myš-
lenka pozměnit trasu tak, že by chodník mohl 
vést v těsné blízkosti krajnice silnice a tudíž 
by odpadla nutnost výkupu mnoha pozemků. 
Projektování mohlo začít. Jak bylo napsáno 
v minulých TL, v loňském roce vydání staveb-
ního povolení ztroskotalo na nespolupráci jed-
noho z majitelů sousedních pozemků, který 
dlouhodobě se svými sousedy nekomunikuje. 
Na poslední schůzce se starostou jsme byli in-
formováni, že dnes probíhá nové stavební řízení 
formou veřejné vyhlášky, vydání stavebního 
povolení lze tedy očekávat v průběhu letošního 
roku. Potom lze znovu zažádat o dotace. Pan 
starosta s paní místostarostkou přislíbili, že 
i v případě nezískání dotací, chce město vlast-
ními prostředky postupně realizovat alespoň 
úsek od přejedu v Chrástu kolem zahradnictví 
Veleba až k ul. Husova (naproti truhlárně na za-
čátku Týnce). Myslím, že všem zúčastněným 
patří poděkování: Chrásteckým za to, že ne-
přestávají toto téma připomínat a radnici za to, 
že po dlouhých dekádách stagnace se chodci 

a cyklisté v tomto úseku mohou konečně těšit 
na bezpečnější cestování.

• Musíme si přiznat, že čas od času bychom si 
měli zamést i před vlasní prahem. Tedy vlastně 
posekat, a to alespoň dvakrát do roka. Řeč je 
samozřejmě o povinnosti vlastníků pozemků 
kosit. Město vloni upozornilo majitele něko-
lika zanedbaných pozemků, doufáme, že to 
pomůže omezit nálet plevele do okolních za-
hrad. A sousedé, kteří jste museli kosit, ne-
zoufejte, stejně tak pečlivě dohlížíme na to, 
aby i město plnilo svědomitě tuto povinnost 
na svých pozemcích.

• Výbor před rokem požádal o údržbu tehdy za-
nedbaného lesíka Na Brdcích (za garážemi). 
Dnes je lesík vyklizený, nálety vykáceny. Do bu-
doucna je přislíbená instalace laviček a odpad-
kových košů. Děkujeme.

• Velikým a dlouhodobým tématem je stav cest 
v celém Chrástu. Stále připomínáme nutnost 
odvodnění a zpevnění cest v Chrástu, zde ale 
bohužel narážíme na notorický nedostatek fi-
nancí. Vzhledem k omezeným dotacím jsme 
samozřejmě rádi za zpevnění i těch několika 
krátkých úseků (vyasfaltování krátkého úseku 
z křižovatky na Průhoně nahoru ke kontejnerům 
a zpevnění recyklátem ve stoupání od zatáčky 
na panelce směrem Pod Studánky). Na poslední 
schůzce starosta přislíbil, že další v pořadí by 
mělo být vyasfaltování ulice Na Průhoně. Už 
teď se těšíme.

• Ne vždy jde vše hladce, vloni byla na urgenci 
místních naplánována oprava zatáčky nad 
Průhonem (u vykácených borovic), bohužel 
neznámý pachatel odcizil zhotoviteli mate-
riál připravený na opravu. Proto z této akce 
sešlo. 

• Pokud jde o aktuální poškození komunikací, 
rozumíme, že z Náklí není možné po každém 
dešti dohlédnout, kde se objevil nový výmol. 
Výbor se tedy snaží upozorňovat město na nově 
vzniklé a sezonní problémy. Kompletní výčet 
všech problematických úseků přesahuje roz-
sah tohoto článku, proto uveďme pouze pár 
příkladů za všechny. 

• Výbor vloni požadoval odvodnění a vyspádování 
křižovatky na začátku panelky na Potočině („u 
Berana“). Křižovatkou jde nyní projít suchou 
nohou, propustek pod panelkou je vyčištěný, 
zkratka zadem ke kostelu je průchozí. Do bu-
doucna město zadalo projekt na odvodnění cest 
v celé lokalitě „Na Potočině“. 

• Na úseku od viaduktu nahoru pod kostel 
byly ve strmém svahu pod cestou vykáceny 
přestárlé stromy a křoviny. Na žádost výboru 
město zpracovalo projekt na umístění svodidel 
podél tohoto odkrytého svažitého úseku, o kte-
rém místní vědí, že dokáže být velmi kluzký. 
Stavba svodidel by podle slov starosty měla 
proběhnou někdy na jaře tohoto roku. 

 Abychom nemluvili pouze o radnici, obrovský 
dík patří i těm sousedům, kteří sami opravují 
výmoly v blízkosti svých domů. Bez nich by 
byly cesty v Chrástu o poznání hrbolatější.

• Dobrá zpráva pro rodiče s dětmi. Ve spolupráci 
s radnicí se podařilo dohodnout přesun drůbeže 
z těsného sousedství dětského hřiště v horní 
části osady. Společně s drenáží provedenou 
v minulém roce by hřišťátko mělo nyní být 
vhodnější pro řádění malých capartů. Poděko-
vání patří samozřejmě i chovatelům zmíněných 
opeřenců, že přesun provedli.

Témat, o která se zajímáme, je daleko více, 
vyjmenováním všech bychom pravděpodobně za-
plnili celé Týnecké Listy. Nezbývá než poděkovat 
všem zúčastněným na všech úspěšně realizova-
ných projektech. 

Specifikem Chrástu je, že tato městská část je 
dále rozdělena do dvou menších oblastí: „Osadu“ 
přiléhající k Týnci a „Sídliště“ přiléhající ke Krha-
nicím. Je tedy obtížné vědět o všem, co obyvatele 
v celém regionu zajímá či trápí. I proto jsme velmi 
vděční za každý Váš návrh. A pokud Vás zajímá, co 
se v této čtvrti děje, jste srdečně zváni na setkání 
osadního výboru Chrást. 

S pozdravem za OV Chrást nad Sázavou
Ing. Michal Andrlík
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Vítání občánků 2013
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Vzpomínka na padlé z války
8. května se slaví státní svátek, protože byl 

uzavřen mír. Co je mír? To není jenom klid zbraní. 
To se dříve dodržovalo ve válkách v době Vánoc. 
To byl klid zbraní. Ale to mír není. To by bylo 
jako tichá domácnost. Manželé, kteří měli někdy 
tichou domácnost, jistě můžou potvrdit, že to 
nebyl mír. Protože tam něco schází. Chybí tam 
právě hluk, zdravý, radostný, milý hluk. Přátelské 
povídání, vyslechnutí druhého. A stejně tak v míru 
mezi národy by nemělo jít jenom o klid zbraní, 
ale o něco víc. Mír je domem, ve kterém mohou 

všichni lidé společně bydlet, setkávat se, povídat 
si, smát se. Toho 8. května se bude vzpomínat 
a státníci budou pokládat věnce. Ale myslím si, 
že jde především o VDĚČNOST. Vděčnost je jedna 
z největších věcí a máme tu možná velké dluhy. 
Vděčnost Bohu, vděčnost rodičům, vděčnost všem 
těm neznámým klukům a tátům, kteří v té válce 
zemřeli.

Za nás. Říkáme si: však to bylo před 68 roky. To 
jsem tu ještě nebyl. A ani můj táta tu ještě nebyl. 
To je pravda. Ale aby tu byl můj táta a abych tu 

byl já, tak musel někdo položit život. Jeden člo-
věk zaplatil za druhého. A to je hodnota, která 
se neztrácí. Nebo neměla by se vytratit. Tak já 
8. května nepůjdu pokládat věnce, ale vzbudím 
vděčnost všem těm neznámým a budu doufat 
a modlit se, aby ani Severní Korea ani žádné 
jiné národy nevkládaly svou naději a budoucnost 
do zbraní a do válek, ale aby se srdce všech vládců 
naplnila moudrostí pokoje, silou spravedlnosti 
a radostí z přátelství. 

Mgr. Bedřich Vymětalík
týnecký farář

Policie ČR varuje!
Okradený senior – pachatel použil lest, 
aby se dostal k penězům

Dvojice dosud neznámých pachatelů vešla v od-
poledních hodinách 26. března do neuzamčeného 
domu v obci Sedlec ‑Prčice. Jeden z pachatelů na-
bízel broušení nožů, druhý kradl. 

Třiaosmdesátiletý muž byl v prostorách kuchyně 
osloven neznámou ženou, která mu nabízela na-
broušení kuchyňských nožů. Jeho nepozornosti 
využil druhý pachatel, který za jeho zády odcizil 
z peněženky uložené v kuchyňské lince finanční 
hotovost ve výši padesáti tisíc korun. Poté oba 
pachatelé společně odešli. To, že se důchodce 
stal obětí krádeže, zjistila vzápětí jeho příbuzná, 
které se s uvedenou událostí svěřil.

Policisté proto vyzývají občany: „Nebuďte vůči 
cizím osobám důvěřiví a nepouštějte je do svých 
bytů. Předejdete tak případným krádežím a ná-
slednému zklamání.“

Jak se vyhnout podvodu?
Doporučení seniorům: 
• Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby 

se dostali k vašim penězům.
• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího 

nevpouštějte do svého bytu.
• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte ‑li, kdo je 

za nimi.
• Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám 

umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. In-
stalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který 
udrží dveře jen pootevřené. Můžete tak některé 
věci vyřídit bezpečněji.

• Zvoní ‑li opravář, pracovník úřadu či jiných slu-
žeb (odečet plynu), nechte si předložit jeho 
služební průkaz, nebo zavolejte na instituci, 
na kterou se pracovník odvolává. 

• V případě jakýchkoliv pochybností trvejte 
na tom, že o nabízenou službu nestojíte.

• Podomní nabídky výher v loterii nebo výhod-
ných koupí zdánlivě levného zboží odmítejte 
– v naprosté většině jde o podvod.

nprap. Diana Škvorová

Preventivní akce 
„Zebra se za Tebe 

nerozhlédne“
Projekt „Zebra se za tebe nerozhlédne“ je do-

pravně preventivní akce zaměřená na kontrolu 
dodržování pravidel při přecházení pozemní ko-
munikace. Cílem této akce je preventivně působit 
na chodce a odbourat představu o absolutní před-
nosti chodců na přechodech pro chodce.

Do celorepublikové akce se v týdnu od 2. dubna 
do 5. dubna zapojili i benešovští dopravní policisté 
spolu s policistkou Preventivně informační skupiny 
Benešov. Policisté v ranních a odpoledních hodi-
nách dohlíželi v blízkosti základních škol na bez-
pečnost dětí při přecházení na přechodech pro 
chodce a hovořili s nimi o důležitých pravidlech 
bezpečného přecházení. S policisty jste se mohli 
setkat nejen v Benešově, ale i v Týnci nad Sázavou, 
Netvořicích, Bystřici, Čerčanech a ve Voticích.

nprap. Diana Škvorová

OMLUVA SE ZA ZÁMĚNU JMÉNA
V Týneckých listech únor 2013 došlo k záměně jména. Firmu SJV Kovodesign Podělusy vlastní 

pan Roman Salátek. Firma vyráběla rampy pro skatepark na Brodcích.

UZÁVĚRKA

Uzávěrka příspěvků  
do	příštího	čísla	 
Týneckých	listů	je	

v pondělí 27. května 2013. 

Tento termín je závazný.

Zasedání 
zastupitelstva

Zveme občany na zasedání zastupitelstva 
města, které se koná dne  
17. června od 16 hodin  

na Městském úřadě Týnec nad Sázavou.

Aktuální informace z dění v našem městě  
najdete na webových stránkách  

www.mestotynec.cz
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Ze svodky městské policie
Dne 2. 2. 2013 ve 20.04 hodin byl hlídkou měst-

ské policie zaznamenán spuštěný alarm na měst-
ském muzeu. Po příjezdu strážníků na místo bylo 
zjištěno otevřené okno v prvním patře budovy. 
Následně byla ve spolupráci s kastelánkou zkon-
trolována celá budova, ve které se nikdo nena-
cházel. Za otevřením okna stál pravděpodobně 
poryv silného větru.

Dne 6. 2. 2013 byla hlídka MP telefonicky 
požádána pracovníkem bezpečnostní agentury 
v Jawě o zákrok proti podezřelým osobám pohy-
bujícím se v areálu továrny. Po příjezdu na místo 
byl areál zkontrolován, ale osoby se zde již ne-
podařilo nalézt.

Dne 9. 2. 2013 byla na žádost osadního vý-
boru řízena doprava při masopustním průvodu 
v Podělusích.

Dne 11. 2. 2013 v 09.30 hodin byla zjištěna 
dopravní nehoda v křižovatce u železničního pře-
jezdu v Týnci nad Sázavou, kde došlo ke srážce 
dvou osobních vozidel. Strážníci na místě kyva-
dlově řídili dopravu.

Dne 15. 2. 2013 ve 23.00 hodin se na hlídku 
městské policie telefonicky obrátil občan Čako-
vic s tím, že došlo k vloupání do jeho domu. 

Po příjezdu hlídek MP a PČR Týnec nad Sázavou 
byl na místo přivolán také psovod, protože bylo 
podezření, že v okolí domu se pohybuje pachatel, 
který byl ze svého činu vyrušen. Ani za pomoci 
psa se však nikoho nepodařilo nalézt.

Dne 20. 2. 2013 byla hlídka MP požádána pra-
covnicí týnecké lékárny o zákrok proti podnapilé 
osobě, která se chovala nevhodně. Po příjezdu 
hlídky na místo, byla značně podnapilá osoba 
vykázána z prostor lékárny. 

Dne 22. 2. 2013 ve 03.00 hodin byl ve spolu-
práci s PČR Týnec nad Sázavou a místním obča-
nem zadržen pachatel, který se pokusil vniknout 
do provozovny trafiky Bubeník. 

Dne 23. 2. 2013 v 22.30 hodin hlídka městské 
policie a PČR Týnec nad Sázavou řešila konflikt 
v provozovně u Žaluda. Na místě bylo vše vyře-
šeno domluvou.

Dne 25. 2. 2013 strážníci při pochůzkové službě 
zjistili poškozené zábradlí před školní jídelnou. 
Místním šetřením zjistili, že k tomuto došlo při 
výjezdu nákladního vozidla z areálu školy.

Dne 8. 3. 2013 se na strážníky telefonicky obrá-
til občan s tím, že před jeho domem pobíhá volně 
pes. Po příjezdu hlídky na místo byl pes odchycen, 

převezen do kotce, zjištěn majitel, kterému byla 
uložena bloková pokuta a pes mu byl předán.

Dne 8. 3. 2013 v 23.20 hodin byli strážníci 
upozorněni na požár v areálu Jawy. Ve spolupráci 
s hlídkou PČR Týnec nad Sázavou kontaktovali os-
trahu podniku. Na místě byla řízena doprava.

Dne 12. 3. 2013 v 13.00 hodin se na linku 
městské policie obrátila občanka Podělus s tím,že 
po obci se pohybují podezřelé osoby, které nabízejí 
levnější elektřinu. Hlídka na místě prověřila tyto 
osoby, které se řádně prokázali průkazy. V tomto 
případě se o podvodníky nejednalo.

Dne 15. 3. 2013 v 22.00 hodin hledali strážníci 
MP ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec nad Sá-
zavou vozidlo, které způsobilo dopravní nehodu 
před tiskárnou a z místa ujelo. Nabourané vozidlo 
se hlídkám nalézt nepodařilo.

Dne 22. 3. 2013 se na linku městské policie 
obrátil občan s oznámením, že na silnici mezi 
Týncem a Čakovicemi leží velký kámen. Po pří-
jezdu hlídky na místo, byl nebezpečný kámen 
z vozovky odstraněn.

Od měsíce března probíhají po celém území 
města Týnec nad Sázavou kontroly pejskařů, resp. 
přihlášení psů na MěÚ.

Tomáš Klenovec

Nepřesnosti v médiích
Cenzura v Týneckých listech – vyjádření 
ke článku otištěném v Klekánici

V posledním vydání opozičního občasníku Kle-
kánice vyšla zcela nepravdivá informace o cen-
zurování Týneckých listů. Proti tomu se musíme 
zásadně ohradit!

Všechny články, které redakční rada před uzá-
věrkou TL obdržela, byly bez výjimky do zpra-
vodaje zařazeny. Důvodem k nezařazení do ak-
tuálního čísla TL může být pouze velký převis 
doručených článků, ne jejich cenzura nebo ne-
pohodlnost zveřejnění. Neotištěné články jsou 
uloženy a v následujícím vydání jsou otištěny. 
To není tento konkrétní případ. Zmiňované pří-
spěvky redakční rada přímo nikdy neobdržela, 
proto je také nemohla vyřadit.

Pravidla pro zasílání příspěvků do Týneckých 
listů jsou následující:
• elektronicky – na adresu smolova@mestotynec.cz, 

radnice@mestotynec.cz
• osobní doručení do kanceláře starosty
• osobní doručení na podatelnu městského 

úřadu

V případě zaslání na jinou emailovou adresu 
nemůžeme nést odpovědnost za neuveřejnění 
článků. Redakční rada si vymezuje možnost článek 
v případě nutnosti zkrátit, pravopisně a stylisticky 
upravit tak, aby byl zachován jeho význam a ne-
byla změněna náplň článku.

Zároveň chceme připomenout, že starosta 
města není členem redakční rady a o uveřejňo-
vání a neuveřejňování článků v Týneckých listech 
nerozhoduje.

Redakční rada Týneckých listů

•

Lži paní doktorky Čečilové
Některé články v týnecké Klekánici uvádí ne-

úplné informace a lži.
Příkladem je komentář A.Č., ve kterém se uvádí, 

že starosta odmítl otisknutí článku v Týneckých 
listech a že vedení města tvrdě cenzuruje texty 
do místních novin. Toto nařčení rezolutně a zá-
sadně odmítám. Nic takového se nikdy nestalo!

Způsob přidělování obecních bytů
Byt byl přidělen matce samoživitelce se čtyřmi 

dětmi, která žila v naprosto nevyhovujících a ne-
důstojných podmínkách v bytě na Brodcích v čp. 
25. V novém bytě platí pravidelně a spolehlivě 
standardní nájemné. Dle informací ze školy změna 
prostředí dětem výrazně pomohla po stránce 
psychické i hygienické. Udělali jsme chybu, že 
jsme byt nepřidělili výběrovým řízením pražské 
důchodkyni? Je špatné rozhodnutí přidělit byt 
místnímu a potřebnému?

Není žádost jako žádost
Žádost o vodovodní přípojku byla podána stan-

dardním způsobem s plnou mocí vlastníka po-
zemku a domu. Obsahovala všechny potřebné 
podklady, podle kterých bylo o žádosti rozhod-
nuto. Vlastník pozemku a domu tedy o projed-
návání a financování vodovodní přípojky věděl. 
V čem je tedy problém a co by měla paní mís-
tostarostka vysvětlovat?

Vidím zde cílenou snahu vytvářet nepříznivý 
obraz o týnecké radnici, jako o nepřátelském a ko-
rupčním prostředí, před kterým je třeba se mít 
na pozoru. Klekánice často vychází z neúplných 
či nesprávných informací, neověřuje si je a není 
ochotna je poskládat do celku. 

Pokud nerozumíte některým rozhodnutím 
radnice, řešíte problémy, se kterými Vám mohu 
pomoci, můžete se na mě s důvěrou obrátit a sami 

se tak přesvědčit, jak to vlastně chodí na týnecké 
radnici.

Martin Kadrnožka
starosta města

tel: 317 701 530
mail: starosta@mestotynec.cz 

•
Vyjádření k „sociálnímu bydlení“ v na‑
šem městě

„Sociální bydlení“ je pojem, který se často po-
užívá v oblasti bytové politiky měst a obcí. Obsa-
hově je to však pojem velmi neurčitý. Je to pojem, 
který není v české legislativě ukotven.

Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci 
velké části obyvatel ČR je však zřejmé, že pojem 
„sociální bydlení“ nebo také „bydlení pro níz-
kopříjmové skupiny obyvatel“ bude stále častěji 
zmiňovaný a diskutovaný.

Jinými slovy, Česká republika potřebuje nový 
zákon o sociálním bydlení, který by tento pojem 
přesně definoval, vymezil jeho cílovou skupinu, 
rozdělil pravomoci a kompetence a uložil také 
konkrétní povinnosti.

Do té doby bude toto téma lehce využitelné 
a zneužitelné pro demagogické články některých 
našich opozičních zastupitelů.

V našem městě máme dva domy s pečova-
telskou službou, tzn. domy s byty se zvláštním 
určením. Byty v nich jsou přidělovány občanům 
zdravotně handicapovaným a občanům pobíra-
jícím důchod.

Nájemné je zde věcně usměrňované státem – 
dosahuje výše cca 55% nájmu v ostatních obecních 
domech. Tyto byty, dle mého názoru, řeší proble-
matiku sociálního bydlení seniorů a zdravotně 
handicapovaných lidí.

pokračování na následující straně
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Při obsazování bytů č. p. 13, 67, 98 byla vždy 
oslovena sociální komise. Přednost při přidělo-
vání bytů měly matky s dětmi a sociálně slabí 
spoluobčané.

Lenka Žužiová, zastupitelka města  
pověřená vedením sociální komise  

při MěÚ v Týnci nad Sázavou

•
Reagujeme na článek p. Vnoučkové z minu-

lého vydání Klekánice o neutěšeném stavu a ne-
investování do mateřské školy. Vypracovali jsme 
přehlednou tabulku investic, oprav a udržování 
za posledních pět let do jednotlivých příspěv-
kových organizací. Sami můžete posoudit, jak 
se investovalo a zda je mateřská škola v pozadí 
zájmu vedení města.

Adriana Bursová

dokončení z předchozí strany Srovnávací tabulka investic v letech 2007–2013
Organizace  Celkem Poznámka
Mateřská škola  18 170 811,00 Kč renovace kuchyně (vzduchotechnika, fritéza, kotel, plastová 

okna, pořízení konvektomatu), vybavení tříd a sociálního za-
řízení, rekonstrukce interiérů, rekonstrukce topení, výstavba 
a vybavení nové budovy, oprava chodníků v areálu, zahradní 
altány, vybavení zahrady, trávník

Školní jídelna  3 794 821,00 Kč automobil, rekonstrukce výdejny ve staré škole, modernizace 
a vybavení výdejny a jídelny, pořízení konvektomatu, plastová 
okna, úprava sociálního zařízení, objednávkový systém, oprava 
schodiště, oprava a údržba vzduchotechniky

Základní škola  9 103 876,00 Kč výměna oken, zateplení školy, osvětlení hřiště, rekonstrukce 
tělocvičny, sociálního zařízení a počítačové učebny, oprava 
střechy a dešťových svodů

Celkem  31 069 508,00 Kč 

Opoziční příloha
Nevšimli jste si, že Týnecké listy se stávají je-

nom tribunou úspěchů vedení města? Jestli ano, 
tak si také přečtěte opoziční přílohu, která Vám 
trochu ten navozený optimizmus nahlodá. Ale 
nejedná se o primární cíl nahlodávání, ale o po-
kus dostat na stránky našeho časopisu polemiku, 
která je hybnou silou posunu dopředu. Patrně se 
shodneme, že ne všechno je tak dobré, jak to vidí 
vedení města a ne všechno je tak špatné, jak to 
vidí opozice. Občané vrženi mezi tyto mlýnské 
kameny budou muset přemýšlet, aby si udělali 
vlastní obrázek, případně aby pátrali po zdroji 
informací. Cílem je spojovat, ne hloubit příkop. 
Ostatně jsme většinou starousedlíci a to, že to 
s naším městem myslíme dobře, se v mnoha kon-
krétních věcech snažíme dokazovat a nejednou 
se nám to povedlo.

Financování Týneckých listů je z veřejných pro-
středků a proto jsme přesvědčeni, že opozice má 
nárok na prostor pro vyjadřování svého náhledu 
na dění ve městě, názorů, komentářů a návrhů. 
Pojem opozice je trochu nadnesený, protože ne-
jsme kompaktním útvarem, který by vnitřně re-
spektoval předem dohodnuté cíle a dodržoval tedy 
jakousi „opoziční“ ideologii. Tak trochu se vnitřně 
přeléváme a nejsou vzácná ani vnitřní pnutí. Leč, 
i když druhé nejsilnější uskupení po volbách, jsme 
byli do tohoto postavení obratným povolebním 
manévrováním zatlačeni. Vedení s pohodlnou 
většinou, schopnou nás kdykoli přehlasovat, za-
vedlo styl řízení města, který nám vadí. Maximum 
kompetencí pro rozhodování je přeneseno na radu 
města (s čímž jsme nesouhlasili) a zastupitelstva 
se schází co nejméně resp. na zákonné hraně. 
Nemáme možnost se věcem důkladně věnovat, 
protože se nakupí mnoho důležitých bodů na pro-
jednávání a po čtyřech, pěti hodinách jednání ti, 
kdo předem souhlasí s vedením a do diskuze se 
ani zapojovat nechtějí, stále netrpělivěji vyjadřují 
touhu jít domů. Na naše návrhy o zvýšení počtu 
na minimálně sedm veřejných zasedání zastupi-
telstva starosta reagoval negativně. Chybí bohužel 
snaha po dosažení širokého souhlasu a my máme 
stále nutkavější pocit zbytečnosti našeho anga-
žování ve prospěch obce. Abychom se ho zbavili, 
píšeme a hledáme argumenty.

Cílem našeho psaní bude zavést vás do zákulisí 
jednání zastupitelstva, protože jednak na něj ne-
chodíte a netušíte, jaké argumentace pro obhajobu 
návrhů se používají. Zdá se, že ani netušíte, co 
vám samospráva umožňuje a jak jste blízko mož-
nosti do chodu věcí zasáhnout. Tak tedy vybíráme 
případy, které nás nejvíce tíží a se kterými bez 
vaší pomoci asi nic nesvedeme. Jestli jsou vážné 
a jak jsou řešitelné posuďte sami. Vyžaduje to 
však od redakční rady jednu korektnost. Odpovědi 
na vznášené názory a polemiky budou až v dalším 
čísle a nebo dostaneme stejnou možnost reagovat 
ihned v daném čísle Týneckých listů na názory 
vedení města. 

Několik glos k několika minulým případům.
Územní plán byl deset let jakousi noční mů-

rou a různé fatální chyby při jeho pořizování 
vedly k neustálému odkládání jeho dokončení 
a schválení. Normálně jeho pořízení trvá kolem 
pěti let. Nemá cenu se k tomu vracet, konečně 
byl schválen a na jeho podobě jsme se přes dílčí 
námitky shodli. To, že jsou různé chyby technic-
kého charakteru ve výkresu, zjišťujeme postupně 
např. na jednáních majetkové komise a měly by 
být přednostně napraveny v rámci záručních 
podmínek. Jsou to detaily typu použití špatné 
barvy na označení obecní cesty, jiné písmeno 
označující typ využití plochy apod. Z málo po-
chopitelných důvodů však byli obyvatelé vyzváni, 
aby předkládali nové návrhy na jeho úpravu, což 
si logicky většina vysvětlila jako možnost pokusit 
se prosadit to, co již jednou nebylo schváleno. 
Tím se sešlo velké množství návrhů, které je 
třeba posoudit a vybrat ty oprávněné. Komise 
pro rozvoj města s takovým postupem nesouhla-
sila, ale vedení města rozhodlo o opaku. Místo 
rychlé opravy technických nedostatků se bude 
jednat o návrzích, které ÚP podstatně změní, 
budou finančně náročné z hlediska zapracování 
a vyvolají určité pnutí mezi veřejností. ÚP není 
posvátný dokument, ale pět let po schválení by 
mohl být považován za respektovaný podklad 
pro rozvoj města.

Vyhláška o místních poplatcích za psy nerozli-
šuje městské a vesnické bydlení ve smyslu rozli-
šení ploch v územním plánu. Nerozlišuje ani mezi 

psy chovanými pro potěchu a psy služebními, 
které mají výcvik a přezkoušení. Náklady na úklid 
po vesnických psech jsou nulové. Návrh komise 
pro rozvoj města se snažil alespoň pro osadu Kru-
sičany, kde život občanů postrádá různé požitky 
typu obchodu, vodovodu, kanalizace a plynu, 
postupovat spravedlivěji a poplatky adekvátně 
snížit nebo odpustit. Díky těmto rozdílům ve vy-
bavenosti Krusičany nestojí pokladnu města tolik 
co ostatní části města. Kupodivu na tyto argu-
menty nechtěla slyšet ani rada města, ani koaliční 
zastupitelé.

I další věci je možné podrobněji rozepsat a těm 
bychom se věnovali příště. Například zřízení měst-
ské s.r.o Voda a odpady, které se bude projed-
návat na veřejném zasedání zastupitelstva 22. 
dubna, cena vodného a stočného, stavba chodníku 
do Chrástu, pozemky pod částí sídliště „Kolonka“, 
které nejsou ve vlastnictví majitelů budov, využití 
a úprava nádraží, stavba dálniční přípojky, vý-
stavba nového obchodního centra u autobusového 
nádraží a mnoha dalších.

Luděk Šefrna
•

Vážení čtenáři Týneckých listů,
jistě jste zaregistrovali, že v souvislosti s vydává-
ním Týneckých listů došlo v poslední době k ně-
kolika změnám. Dovolím si tyto změny v kostce 
shrnout. Už si Týnecké listy nemusíte kupovat, 
i když jen za symbolických 5,‑ Kč, protože jsou 
zdarma. Nemusíte je ani složitě shánět na distri-
bučních místech, pohodlně je dostanete přímo 
do Vaší schránky. Distribuci totiž zajišťuje Česká 
pošta společně se svou obvyklou doručovací služ-
bou. Zřejmě je to pro listonošky i fyzicky náročné, 
hlavně v nepříznivém počasí a na některých ob-
tížně schůdných chodnících či místních komu-
nikacích. Taková distribuce však není zdarma, 
městskou kasu bude zřejmě stát i spoustu peněz. 
Vedle toho se z původních 900 kusů zvýšil náklad 
na současných 2550 kusů výtisků jednoho čísla 
Týneckých listů. Jak je vidět, dělá se vše proto, 
aby se městský plátek objevil v každé schránce 
po celém městě a místních částech a každý občan 
tak mohl být maximálně informován o přízni-
vém dění ve městě. Je to v celku nemalý výdaj 

Týnecké listy jsou roznášeny do každé schránky. Pokud do té Vaší nebyly doručeny, dejte nám zprávu, zajis-
tíme nápravu. Týnecké listy je možné vyzvednout v podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

tel: 317 701 530, mail: radnice@mestotynec.cz
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z městské pokladny, ovšem bez následně zpětného 
a minimálního pětikorunového příjmu, který by 
byl každý čtenář ochoten za listy investovat. Přes-
tože nový způsob distribuce Týneckých listů nebyl 
v radě ani zastupitelstvu projednáván, vzala ho 
rada města z úst pana starosty na vědomí a tak 
vešel v platnost.

Naše děti v rámci školní výuky také vydávají 
časopis, s názvem „Čtení pod lavici“. Myslím si, 
že je to velice záslužná činnost, při které se děti 
učí správně používat slova a stylizovat věty. Píší 
články o svých zážitcích z prázdnin, školních vý-
letů nebo školních lyžařských kurzů, ale i o věcech 
o které se zajímají, o kroužcích či spolcích nebo 
jiných zájmových činnostech, které navštěvují. 
Učí se také projevit vlastní názor a nestydět se 
za něj. Nejen že se čtenáři dozví něco zajíma-
vého a poučného, mohou se ve školním časopise 
i pobavit. Součástí je rubrika plná vtipů, kvízů 
a křížovek. Žáci shromáždí své články, za pomoci 
pedagogů je rozdělí na jednotlivé stránky a celé 
pak na školní kopírce namnoží a svážou. Přestože 
náklady na vydávání školního časopisu jsou mini-
mální, postačí papír formátu A4, toner do kopírky 
a provázek na svázání, prodává se časopis žákům 
školy po pětikoruně. Vedle toho finančně mno-
hem nákladnější Týnecké listy tištěné v tiskárně 
a distribuované Českou poštou, jsou zcela zdarma 
na úkor např. vysokých poplatků ze psů, ceny vody 
nebo rozbitých chodníků a komunikací.

V minulém čísle jsme se mohli mimo jiné do-
zvědět o nových záměrech města. Jsem velice rád, 
že se dostávají na řadu i návrhy, které jsem před 
lety předkládal a které nebylo možné realizovat 
především z finančních důvodů. A to vybudovat 
v malém lesíku u garáží lesopark a zpomalovací 
semafor u staré školy. Úprava v malém lesíku 
byla již dlouhou dobu potřebná, i když současný 

prosvětlený vzhled, který mu bez pochyby více 
sluší, je přinejmenším na první pohled nezvyklý. 
Vybudování lesoparku s lavičkami, odpadkovými 
koši, popř. sáčky na psí exkrementy a zpevněnou 
cestou, se v této lokalitě přímo nabízí. Avšak bude 
nutná také údržba parku a udržování pořádku 
v celém tomto prostoru.

Stejně tak osazení zpomalovacího semaforu nad 
starou školou, který zastaví každé vozidlo jedoucí 
vyšší než povolenou rychlostí. Semafor bude in-
stalován poblíž současné světelné tabule kontroly 
rychlosti. Má vize však byla taková, že semafor 
bude umístěn přímo u přechodu pro chodce, bude 
regulovat dopravu z obou směrů a jeho součástí 
bude semafor pro přecházení komunikace, aby 
ho mohli využít i chodci, včetně školáků. Kdykoli 
by pak bylo potřeba, chodec by stiskl tlačítko 
pro přecházení, semafor by červeným světlem 
zastavil provoz na silnici a chodec by po té mohl 
na zeleného panáčka pohodlně a bezpečně přejít 
na druhou stranu. Tím by se samozřejmě ulevilo 
i městské policii, která nyní na tento přechod 
dohlíží pouze ve vyhrazeném čase před osmou 
ranní a kolem poledne. Instalováním semaforu 
pro vozidla i pro chodce by bylo přecházení vo-
zovky bezpečné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Městská policie by pak v ušetřeném čase mohla 
více dbát na pořádek v našem městě.

Pavel KOREC, zastupitel města

Vážení opoziční zastupitelé,
zveřejňování rozdílných názorů v korektním du-
chu v Týneckých listech nebylo nikdy bráněno. 
Pokud pošlete do Týneckých listů článek, který 
bude vyjadřovat Váš náhled na dění ve městě, 
názory, komentáře a návrhy, bude nepochybně 
otisknut. Zastupitelům nikdy nebyl omezován 
prostor, ani obsah článků. 

Vaše připomínka o přenášení maxima kompe-
tencí na radu města je naprosto lichá. Kompe-
tence rady je přesně stanovena v zákoně o obcích 
(128/2000 Sb). Zastupitelstvo si tedy nemůže 
přisvojit možnosti rozhodování, pokud to není 
v zákoně výslovně uvedeno. Překvapuje mě, že 
tak zkušení zastupitelé, po tolika letech v zastu-
pitelstvu, neznají základní normu, podle které 
zastupitelstvo funguje.

Územní plán by měl být živý dokument, který 
reaguje na aktuální situaci ve městě. Vzhledem 
k jeho rozsahu se drobným chybám nedalo vy-
hnout. Oprava „technických nedostatků“ je ale 
stejně časově a finančně náročná, jako jakákoliv 
jiná změna. Rozhodnutí o projednání změn je 
plně v kompetenci zastupitelstva. Myslím, že 
zastupitelé jsou dostatečně odpovědní, aby roz-
lišili změny zásadní a drobné. Nikde ovšem není 
stanoveno, že bychom nemohli v zastupitelstvu 
projednat i významnou změnu. Pokud se vyhod-
notí, že je pro město přínosem, proč bránit jejímu 
schválení?

O poplatcích za psa se diskutuje již delší dobu. 
Sníženou vybavenost mají mimo Krusičan také 
Čakovice. Při projednávání požadavku na snížení 
poplatku padlo několik argumentů, proč ho za-
chovat všem:
 – Snížená vybavenost Krusičan a Čakovic je 

zohledněna v dani z nemovitosti, kde je daň 
nižší.

 – Odpuštění poplatku by bylo úlevou pouze ně-
kterým obyvatelům (držitelům psa), ti ostatní 
by úlevu čerpat nemohli. 

 – Na vesnicích je poplatek za psa 500 Kč (v rodin-
ných domech). S chovem psa je spojena i pro-
dukce odpadů. Pak se dá tento poplatek srovnat 
s poplatkem za likvidaci a svoz odpadů.

Martin Kadrnožka

Z dopisů čtenářů
… Co chybí v Týnci

Každá větší obec v republice, která si zřídila 
informační středisko pro turisty, vybudovala záro-
veň přímo v něm nebo poblíž, veřejné WC. Týnec, 
který je už léta městem, však tuto věc zanedbává. 
Tlumočím tímto názory mnoha občanů i svůj, že 
by mělo být veřejné WC nejen u informačního 
střediska, ale i u velkoprodejny LIDL a u prodejny 
„Hruška“ v sídlišti.

Věra Holasová

Veřejné WC
Příprava veřejného WC byla zahájena. V letoš-

ním roce bychom rádi zvládli projektovou přípravu 
a v roce 2014 realizaci. Uvažujeme o středu města 
v sídlišti (ulice Okružní nebo u obchodního domu 
Hruška). 

Martin Kadrnožka
•

MěÚ v Týnci nad Sázavou aneb hra 
na demokracii

Při nesouhlasu občanů, občanských sdružení, 
některých zastupitelů a komise pro rozvoj města 
se západní variantou D3 a přivaděčem přes Tý-
nec nad Sázavou pan starosta Mgr. Kadrnožka 
nemluvil pravdu. Argumentoval tím, že stano-
visko Krajského úřadu nelze měnit. Tím ovlivnil 
i hlasování některých zastupitelů. Na písemný 

dotaz jsme dostali od pana ing. Zdeňka Štětiny, 
ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje, 
jasnou a pravdivou odpověď: „Schválení trasy 
přivaděče k D3 je v kompetenci vaší místní sa-
mosprávy. Do té Středočeský kraj nemůže, ani 
nemá právo zasahovat.“

Pan starosta má „vládnutí“ jednoduché. Rada 
města splní každé jeho přání. V zastupitelstvu má 
pan starosta také vždy jistou nadpoloviční většinu 
hlasů. Tito zastupitelé a radní jsou buď:
a) ti, kteří nemají vlastní názor
b) ti, kteří si myslí, že je jejich povinností vždy 

podporovat názor pana starosty
c) ti, kteří jsou vděční za výhody, které mají
d) ti, kteří chtějí mít jistotu, že organizace, v nichž 

pracují (např. hasiči a škola) nebudou mít 
od MěÚ pokráceny finanční prostředky

e) pan starosta a paní místostarostka osobně

Zbývající zastupitelé, kterým není lhostejná 
budoucnost občanů města a jejich dětí v dů-
sledku nevratného zhoršení životního prostředí 
a dopravní bezpečnosti, jsou zatím stále v men-
šině. Tito zastupitelé však zastupují značnou část 
obyvatel města, která s realizací D3 v západní 
variantě a s přivaděčem nesouhlasí.

S uvedenou variantou D3 nesouhlasí občanské 
sdružení Proti devastaci životního prostředí, pe-

tiční výbor Chraňme naše životní prostředí a ob-
čané sympatizující s peticí, občanské sdružení 
Za harmonické Týnecko, občanské sdružení Step, 
Český svaz zahrádkářů, tenisový klub, majitelé 
zahrádek v lokalitě u Janečkovy vily a komise 
pro rozvoj města. Tyto občany, kterých je cca 
1200, nazýval bývalý starosta Zdeněk Březina 
„křiklouny“ a současný starosta Mgr. Martin Kadr-
nožka je povýšil na „úzký okruh občanů“. Po dobu 
více jak deseti let, kdy se o západní variantě D3 
a přivaděči přes Týnec nad Sázavou jedná, ni-
kdo z vedení města s těmito občany nejednal, 
ani nebral jejich nesouhlas v potaz. Na písemné 
dotazy, čí zájmy pan starosta prosazuje tím, že 
souhlasí s D3 v západní variantě s přivaděčem, 
ještě nikdy neodpověděl. 

Vyhýbavě odpověděl i ve věci výstavby sídliště 
Na Kněžině. On sám prý v zastupitelstvu ještě 
nebyl a bývalý starosta si už nic nepamatuje. Ale 
o tom někdy příště. 

Oldřich Zadražil
Týnec nad Sázavou, Krusičanská 498

Vážený pane Zadražile,
dovolím si reagovat na Váš článek „MěÚ v Týnci 
nad Sázavou aneb hra na demokracii“. Ráda bych 
upozornila na fakt, že zaměňujete státní správu, 

pokračování na následující straně
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tedy městský úřad, jehož vedoucím je tajemník 
ing. Albl, se samosprávou, ale to není až tak důle-
žité. Podstatná je jiná věc. Nevím, do které katego-
rie zařazujete mou osobu a zda mě osobně vůbec 
znáte, ale dovolím si, pane Zadražile, připome-
nout, že všichni zastupitelé byli zvoleni v řádných 
demokratických volbách. Chápu, že zastupujete 
zájmy určité skupiny občanů našeho města, ale 
chápejte i Vy, že ve volbách lidé dali demokraticky 
najevo, jakým prioritám dávají přednost. Nebo 
si myslíte, že ostatní občané, kteří nemají stejné 
názory jako vy, jsou nesvéprávní?

Od svého jmenování do funkce ředitelky školy 
v roce 2000 jsem se pravidelně zúčastňovala jed-
nání zastupitelstva jako zástupce veřejnosti. Brala 
jsem za svou povinnost zajímat se o problémy obce 
a naopak obec, zřizovatele školy, informovat o pro-
blémech školy. Kdybyste, pane Zadražile, chodil 
pravidelně na zastupitelstvo 13 let tak jako já, 
slyšel byste na vlastní uši, kolikrát jsem se dostala 

dokončení z předchozí strany s vedením města do ostré výměny názorů. Přesto 
finanční prostředky na školu kráceny nebyly.

Pane Zadražile, jsem učitelka a vždy se snažím 
žákům vysvětlovat, že každá mince má dvě strany. 
Každá, i sebelepší myšlenka, může mít i negativní 
dopad a naopak, i zprvu špatná věc se může časem 
ukázat, že má i svá pozitiva. Je třeba, aby žáci 
viděli věci v souvislostech, aby než něco zkriti-
zují, měli informace z obou stran a aby přicházeli 
s konstruktivní kritikou, tedy takovou, která při-
náší řešení. Omlouvám se za svoji otevřenost, ale 
u Vás mi tato konstruktivní kritika chybí.

Mgr. Hana Váňová, ředitelka školy

Hra na demokracii
Pan Zadražil „sčítá jablka a hrušky“. Nechce 

nebo neumí pochopit, že jedna záležitost je schva-
lování trasy dálnice D3 a druhá je územní plán. 
Obě záležitosti byly zastupitelstvem za účasti a při-
pomínek veřejnosti projednány a rozhodnuty.

Schválení trasy dálnice a přivaděče k D3 je 
v kompetenci místní samosprávy, přesně tak, 

jak uvádí v dopise pan Štětina. To se také stalo 
na zastupitelstvu v roce 2003. Byla schválena 
podpora varianty Stabilizovaná (nyní Západní) 
a v roce 2011 zastupitelstvo potvrdilo podporu 
této varianty, když odmítlo požadavek na zrušení 
usnesení z roku 2003. 

Při schvalování územního plánu je nezbytné pře-
vzít z nadřazené dokumentace (Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje) veškeré nadregionální 
stavby, ochranná pásma a další prvky. Včetně trasy 
dálnice D3 a jejího přivaděče tak, jak ji naše i krajské 
zastupitelstvo schválilo. Pokud bychom to neudělali, 
pak by územní plán nemohl být schválen. 

V zastupitelstvu ani v radě nejsou žádné loutky. 
Každý zastupitel má možnost se rozhodnout a hla-
sovat dle svého přesvědčení. Nejsou zde žádné 
stranické dohody ani motivační odměny za věr-
nost, či naopak tresty za nekázeň. 

Jak tedy vypadá skutečná demokracie? Je to 
urážlivé napadání těch, kteří mají jiný názor?

Martin Kadrnožka

Opravy krajských komunikací
Jaro se pomalu blíží a tající sníh tak jako každý 

rok odkrývá na komunikacích škody napáchané 
mrazivým počasím. Pokud jste narazili během své 
cesty Středočeským krajem na rozbitou silnici, tak 
neváhejte a obraťte se přímo na odpovědného 
cestmistra, ať právě tu vaši komunikaci, po které 
jezdíte, co nejdříve opraví!

Středočeský kraj se prostřednictvím svých 
Správ a údržeb silnic stará o více než osm tisíc 
kilometrů silnic. Přesto, že jde o tak vysoké číslo, 
kraj občanům umožňuje jednoduše dohledat, kdo 
je za jaký úsek konkrétně odpovědný. Díky pře-
hledné mapce a přímým kontaktům uvedeným 
na webových stránkách kraje tak může každý 
motorista, chodec, ale třeba i starosta zavolat či 
napsat odpovědné osobě a dožadovat se nápravy 
rozbité silnice.

„Naši cestmistři samozřejmě pravidelně sledují 
stav našich silnic a průběžně je spravují, ale protože 

náš kraj má nejhustší dopravní síť v celé republice, 
uvítáme každou informaci. Navíc financí na opravu 
silnic není nikdy dost a v praxi se tak přednostně 
opravují právě ty nejvíce poškozené úseky. Tím, 
že nás občané upozorní, mohou pomoci k rychlejší 
opravě právě jejich komunikace,“ vysvětluje výhody 
zapojení občanů hejtman Josef Řihák.

Informace hledejte na webových stránkách 
www.kr‑stredocesky.cz. Na hlavní straně vlevo 
kliknout na odkaz Doprava a dále vybrat záložku 
Informace o silnicích II. a III. tříd pro veřejnost. 
Na stránce je mapa, kde se po kliknutí na kon-
krétní úsek objeví údaje o příslušném cestmistrov-
ství s kontakty (telefonní číslo, e‑mailová adresa) 
na zodpovědného cestmistra a odkaz na firmu, 
která údržbu provádí.

Cestmistři pro Týnec a okolí:Pošvec Vladi-
mír, tel. 724 168 679, silnice z Týnce na Podě-
lusy, Krusičany, Chrást.Sochůrek Vladimír, tel. 

602 577 790, silnice z Týnce na Benešov, Čako-
vice, Zbořený Kostelec, Pecerady.

Cestmistra volejte, pokud nejste spokojeni se 
stavem určité silnice, s dotazem, zda se plánuje 
oprava silnice nebo s reklamací špatně provedené 
opravy silnice.

Protože zima pro cestáře ještě neskončila, ne-
jsou v tuto chvíli přesně vyčísleny škody a ná-
klady na zimní údržbu. Předběžné odhady ale 
hovoří o cca 400 milionech korun. Středočeský 
kraj počítá s tím, že do oprav silnic letos investuje 
minimálně 1,7 miliardy korun.
Barbora Adamová, Vedoucí oddělení komunikace 

s územními samosprávnými celky  
a Asociací krajů ČR (KHTCA),  

tel. 257 280 494, mobil: 601 556 087,  
E‑mail: adamova@kr‑s.cz

Lyžařský výcvik 
Lyžařský výcvik sedmiček letos probíhal na šu-

mavském Špičáku od 12. ledna. Již od Vánoc jsme 
s napětím sledovali hlášení meteorologů. Místo 
zimy totiž u nás panovalo spíše teplejší počasí. 
Teprve těsně před odjezdem častý déšť vystřídalo 
ochlazení a sněhová nadílka. V sobotu ráno nás 
od školy z Týnce nad Sázavou odvezl autobus 
až před horskou chatu Sirotek v Železné Rudě. 
Hned potom to začalo.

Již po druhé hodině odpolední vyšly najevo 
naše lyžařské dovednosti. Zatímco někteří spolu-
žáci netrpělivě vyčkávali okamžik, kdy se budou 
moci předvést, já jsem se této chvíle spíš obávala. 
Pochyby se potvrdily hned po mé první jízdě, 
která skončila v plotě. Když jsem se po několika 
pokusech postavila opět na nohy, zdál se mi 
konec týdne v nedohlednu. Ještě že tu byl můj 
spolužák Pepa, který plotem neohroženě projel 
a zastavil se až pod autem. Protože měl helmu, 
nic se mu nestalo. Po večeři jsme si zahráli šachy. 
Pepa je totiž ve třídě šachová jednička a jeho 

výhra byla téměř jistá. Prohra se na mě valila 
a já to vzdala. 

Nezbývalo nic jiného než se učit dál lyžovat. 
První čtyři dny sice končily mé jízdy většinou růz-
nými pády, ale trpělivost instruktorů byla obrov-
ská. Počínaje středou si mé tělo začínalo zvykat. 
Obloučky se dařily a také jsem brzdila. Objevil se 
však nový problém v podobě vleků. Nepolapitelná 
kotva brzy zbarvila moje nohy do modra. 

Vyvrcholením celé akce byly páteční závody. 
Rozhodně jsem nepatřila mezi favority, ale trať 
jsem zdárně projela. S předposledním místem 
jsem byla zcela spokojená. Sobotní cesta domů 
kvůli počasí sice neubíhala tak rychle, ale v po-
řádku jsme se vrátili. Žádný úraz se nepřihodil 
a z nelyžařů se stali téměř lyžaři. Rodiče měli 
radost a já teď už nakonec také. 

Eva Potůčková, 7.B
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Škola písničkou
Již před časem jste se mohli v Týneckých listech dočíst o projektu „Škola 

písničkou“, kterého se zúčastnili někteří žáci naší školy. 
V rámci tohoto projektu jsme se naučili mnoho písniček a na konci roku 

2012 k nám do Týnce zavítali i samotní autoři a interpreti písniček. Spo-
lečně s nimi jsme si zazpívali a dobře se pobavili.

Zpívání ale nebylo jediné, co nám projekt nabídl. Součástí byla i sou-
těž o nejlepší text. Do této soutěže jsme poslali dva texty, jeden o škole 
a druhý o kouzelné kaši. A právě druhý text byl vybrán a zhudebněn, takže 
je na světě další písnička, a já si myslím, že je vtipná, veselá a povedená. 
Podmínkou při psaní textů bylo vybrat si jedno ze čtyř nabízených témat 
a do textu začlenit dvě předem určená slova. 

Písničku si již teď můžete poslechnout na adrese: 
http://www.youtube.com/watch?v=yGF0h8o9kuU
kde jsou k vidění i obrázky, které kreslili žáci. 

Mgr. Zuzana Krajánková, třídní uč. 3. A

KOUZELNÁ KAŠE   
   
Refrén:
Jó doma jsou kuchaři
tam mi dobře navaří,
kupříkladu vtipnou kaši
uvařili mi dnes naši.
Jak ta kaše do mě vklouzla,
začla se dít divná kouzla.

1) Když jsem snědla první lžíci
uviděla jsem opici.
Na lustru se houpala
a banán si loupala.
Když jsem snědla lžíci druhou
svázala mi oči stuhou,
a když jsem si dala třetí, 
přišly tam i její děti.
Refrén…

2) Při čtvrté lžíci prásk a bum,
začal se náhle bortit dům,
uviděla jsem tam zedníka,
jak vyřezává koníka.
A také zlaté prasátko
co jmenuje se Chrochtátko.
Jak udělalo chro chro hroch
náhle byl z prasátka hroch.
Refrén…

ŠKOLA HROU aneb DEN UČITELŮ NA STARÉ ŠKOLE
Pokud jste v úterý 2. dubna zavítali na sta-

rou školu a nahlédli do některé ze tříd, možná 
jste se divili. Za katedrou nestály paní učitelky, 
ale žáci páté třídy. Ti se, jako nejstarší mazáci, 
ujali výuky svých kamarádů a vyzkoušeli si, co 
obnáší učení. Vyučování předcházela důkladná 
příprava. Žáci se domluvili, co budou vyučovat, 
dostali učebnice, pracovní sešity, užitečné rady 
a mohlo se začít. Vyjmenovaná slova, sčítání a od-
čítání, tělocvik i výtvarná výchova – nic z toho 
pány učitele a paní učitelky nepřekvapilo. Svého 
úkoly se ujali zodpovědně a bez problémů pravé 
učitele zastoupili.

Akce se konala v rámci oslav Dne učitelů, který každoročně připadá na 28. března, na den narození Jana Amose Komenského.

Andersenova noc
V pátek 5. dubna se uskutečnil další ročník 

Andersenovy noci. I tento rok se 120 žáků staré 
školy vydalo do knihovny, kde pro ně měla paní 
knihovnice připravené překvapení. Po zazvonění 
na kouzelný zvoneček se tentokrát neobjevilo di-
vadélko, ale diskotéka. Žáci byli nadšení, plnili 
úkoly, tancovali a poskakovali do rytmu známých 
hitovek, až úplně zapomněli, že zima se s námi 
ještě nerozloučila. Po dvou hodinách křepčení 
skončilo. Další program byl plně v režii třídních 
paní učitelek. Pekly se buřty, šla se stezka odvahy, 
dívalo se na filmy, hrály se hry, četlo se – prostě 
zábava, jak má být. Všechny třídy absolvovaly 
i tradiční noční cestu na týneckou věž. Děti mu-
sely prokázat notnou dávku odvahy. Procházet 
ve světle svíček kolem čertů, čarodějnic a jiných 
strašidel, do toho plnit přichystané úkoly, sbírat 
stříbrné mince a ještě se podepsat na pergame-
novou listinu bylo náročné i pro ty nejstatečnější. 
Dětem se celý program moc líbil. Výborně zvládli 
svoji premiéru naši nejmenší prvňáčci a se ctí se 
s Andersenem rozloučili páťáci, kterým se pobyt 
na staré škole rychle krátí. 

Nezbývá než poděkovat paní Novákové za pří-
pravu zábavného programu a těšit se na další 
ročník. Takže zase za rok…
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Žáci z nové školy a Božena Němcová
Před nedávnem jsme navštívili naši týneckou 

knihovnu. Těšili jsme se již předem, jaké vyprávění 
pro nás paní knihovnice bude mít nachystáno – 
a nebyli jsme zklamáni.

Čekalo nás vyprávění o paní spisovatelce Bo-
ženě Němcové. Jako vždy bylo povídání poutavé 
a moc zajímavé, neslyšeli jsme pouze o jejích kni-
hách, ale také o jejím dětství a životě.

Děkuji paní Novákové za to, že pro nás tato 
povídání chystá a vždy je má perfektně připra-
vená. Podařilo se jí přitáhnout k četbě a k zájmu 
o knihy a knihovnu mnoho žáčků. To je jistě velká 
zásluha, především v dnešní době plné počítačů 
a techniky. 

Budeme se s dětmi těšit na další návštěvu.
Mgr. Zuzana Krajánková

Věnujte škole knížku
Máte doma knihu, kterou již nebudete číst? 

Nevyhazujte ji! Věnujte ji škole!
Základní škola přišla s projektem „Věnujte naší 

škole knížku!“ Na svých internetových stránkách 
oslovila rodiče, zda by se nechtěli podílet na zvý-
šení čtenářství svých dětí a věnovat škole knihu. 
Mohou do ní napsat i osobní věnování budoucím 
čtenářům.

Záměr je to velmi zajímavý. Ve škole už řadu 
let funguje školní knihovna, v níž si mohou žáci 
bezplatně vypůjčit knihy, které čtou jako mimočí-
tankovou četbu, ale i jen tak pro radost. Některé 
tituly jsou již značně zastaralé, na vyřazení, proto 
by škola ráda získala knihy nové.

Žádaní jsou zejména následující autoři:Ja-
roslav Foglar, Jaroslav Hašek, Honoré de Bal-

zac, Karolína Světlá, Jakub Arbes, Jiří Wolker, 
Vilém Mrštík, Ernest Hemingway, Erich Maria 
Remarque, František Hrubín, František Nepil, 
Josef Škvorecký, Ota Pavel, Jiří Žáček, Robert 
Fulghum a Ivan Klíma. Vítané jsou také časopisy 
ABC, Čyřlístek a Epocha.

Mateřská škola 
Soutěž ve školce

Mateřská škola v Týnci nad Sázavou vyhlašuje 5. ročník výtvarné 
soutěže „Jak třídíme – co nepatří do přírody“. Na hradě Týnec se 
ve čtvrtek16. května v 15.00 hodin uskuteční slavnostní vernisáž 
s pohoštěním a s předáváním odměn. 

Dana Kellnerová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ  
ŠKOLA J. SUKA
pobočka Týnec nad Sázavou

pořádá zápis žáků
na školní rok 2013–2014

HUDEBNÍ OBOR
3.–6. června 2013 od 12.30 do 17 hodin 
v učebně č. 3 – 1. patro 

Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce, která se skládá:

• z rytmického cvičení (tleskání)
• intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny) 
• zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň) 

Na pobočce Týnec se vyučuje hra na tyto nástroje: klavír, keyboard, 
akordeon, zobcová a příčná flétna klarinet, kytara, saxofon, zpěv. 

Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh, tenor,  pozoun, 
tuba, bicí nástroje) se vyučují v Základní umělecké škole J. Suka 
Benešov.
 
Mohou se přihlásit i starší žáci.

Otevírá se ročník pro předškolní děti (pětileté a s odkladem školní 
docházky). 

Taneční a výtvarný obor se vyučuje pouze v Benešově.
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Kapela Týnečanka slaví 10. narozeniny
Při příležitosti oslav 10. narozenin kapely Týnečanka jsme požádali o rozhovor 

kapelníka pana Vratislava Křivánka a člena kapely, bývalého dlouholetého starostu 
města, pana Zdeňka Březinu. 

Město Týnec nad Sázavou si Týnečanky velice 
váží. Váží si obětavosti hudebníků, kteří pravi-
delně chodí ve svém volném čase na zkoušky, 
sjíždějí se ze širokého okolí a hrají pro radost 
nám všem. Dechovka Týnečanka je domácí kapela 
města, která má svoji tradici a město má pro ni 
připravený narozeninový dárek. Brzy uvidíte Tý-
nečanku na červnové Přehlídce dechovek v Týnci 
nad Sázavou, před obchodním domem Hruška 
na nové pěší zóně v novém „kabátě“, v obou-
stranných vestách s logem Týnečanky. 

Pane Březino, jak vznikl nápad založit 
kapelu?

Vzpomínám si, jak pan Jaroslav Honzík neú-
navně chodil po městě a hledal hudební talenty, 
mladé hráče na dechové nástroje. Záměr se poda-
řil a v 90. letech minulého století založil v Týnci 
nad Sázavou dětskou kapelu, která hrála asi 8–10 
let, a když malí hudebníci vyrostli, založili někteří 
kapelu Coda, někteří šli do jiných kapel a někteří 
muziku úplně opustili. Týnečanka se tak na čas 
odmlčela a až v r. 2003 ji oživil současný kapelník 
Vratislav Křivánek.

Pane Křivánku, jak vzpomínáte na vznik 
kapely?

Můj otec František Křivánek řídil hudbu Hlav-
ního nádraží v Praze, jíž jsem byl také členem. 
Někdy v 70. letech přišel mezi nás jako bažant 
Zdeněk Březina a od té doby se známe. Uběhlo 
asi 30 let, během kterých jsme se občas potkali. 
V roce 2003 jsem ho oslovil s nápadem oživit 
jméno Týnečanky a založit klasickou českou de-

chovku. Měl jsem po otci bohatý 
notový archiv, takže vlastně šlo 
„jen“ o sehnání dostatečně kva-
litních hudebníků. Šlo to zpo-
čátku ztuha, ale šlo to. Vznikla 
dechovka s klasickým obsaze-
ním, která již několik let zkouší 
každé pondělí v hudební škole 
v Benešově. Výrazný pokrok 
nastal, když jsme získali pro 
spolupráci několik hráčů z orchestru Pacholata. 
Původní archiv osvědčených kvalitních skladeb 
od K. Vacka, J. Vejvody, J. Poncara, A. Borovičky, 
J. Hotového a dalších jsme rozšířili o dnes velmi 
žádaný repertoár jihočeských lidovek z pera Ladi-
slava Kubeše st. Jeho syn Ladislav je kapelníkem 
populární dechovky Veselka a majitelem hudeb-
ního vydavatelství, takže tímto způsobem pečuje 
o otcův hudební odkaz. 

Jak dlouho Vám trvá nacvičit píseň?
Záleží na náročnosti skladby. Pokud jde o přepis 

např. nějaké předehry, trvá to i půl roku. Zatím 
se do toho na veřejnosti příliš nepouštíme. Jde ‑li 
třeba o jednoduchou polku, zahrajeme ji i napo-
prvé z listu slušně. 

Kde jste všude vystupovali a na jaké vystoupení 
rádi vzpomínáte?

Hráli jsme na různých tanečních zábavách 
ve Voticích, v Čerčanech, v Radotíně, ve Spole-
čenském centru Týnec a při dalších příležitostech. 
Pravidelně se účastníme přehlídky dechových or-
chestrů v Benešově a pořádáme podobnou pře-

hlídku v menším měřítku u nás 
v Týnci. I v tom jsme navázali 
na tradici původní dětské Tý-
nečanky. Velkými událostmi 
v našem hudebním životě byla 
účast na Kubešově Soběslavi 
a trojnásobná účast na festivalu 
Vejvodova Zbraslav.
Kolik Vás je a kde Vás můžeme 
v současné době slyšet?

Během působení kapely její 
členové různě odcházeli a při-
cházeli. V současnosti má kapela 
14 členů a 4 zpěváky. Pravidelně 

hrajeme na Zbraslavi v restauraci U Přístavu kaž-
dou druhou neděli v měsíci. V Týnci nad Sázavou 
hrajeme čtyřikrát do roka – na Josefské, Václavské 
a vánoční zábavě a na Přehlídce dechovek. Potom 
je řada vystoupení nahodilých tak, jak nás různí 
pořadatelé osloví. Uvažujeme o promenádních 
koncertech a o nějakém „turné“ po mikroregionu 
Týnecko. Zajímavé by určitě bylo pozvat na spo-
lečné vystoupení nějakou moravskou kapelu.

Co byste chtěli čtenářům říct na závěr?
Kapela Týnečanka je otevřená novým členům. 

Vítáme zejména hudebníky hrající na doprovodné 
hudební nástroje, jako je trubka, lesní roh nebo 
trombón. A pokud jste výřeční a máte organizační 
schopnosti, ozvěte se nám a staňte se manažerem 
kapely. Rádi bychom také touto cestou poděko-
vali všem, kteří nás podporují a pomáhají nám, 
zejména Základní umělecké škole Josefa Suka 
v Benešově za poskytnutí zázemí, jmenovitě ře-
diteli panu Turkovi a dále paní Neradové.

Děkuji za rozhovor.
Alena Smolová

M sto Týnec nad Sázavou 

 

Vás srde n  zve na festival 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

v sobotu 8. ervna 2013 
9,00 - 12,00 hodin 

u obchodního domu Hruška 
 

ú inkují: 

 
 
 

Dechový orchestr ZUŠ J. Suka Benešov 
 

Dechovka VRANOVANKA 

 

Dechovka TÝNE ANKA 

 

MAŽORETKY  

 
 
 
 

 
 Informace: tel: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz, 
  Spole enské centrum Týnec, Klusá kova 2,  257 41 Týnec nad Sázavou 
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Velikonoce na hradě v Týnci
Letošní sezónu jsme přivítali na hradě v Týnci 

již v neděli 31. března. 
Společně s množstvím návštěvníků jsme oslavili 

Velikonoce. V galerii nám zazpíval sbor dětí ZŠ Tý-
nec pod vedením paní učitelky Jany Vackové. Děti 
zpívaly jarní písničky a my jsme všichni doufali, 
že nám tím přivolají tolik očekávané jaro.

Návštěvníci hradu měli možnost vyzkoušet si 
dekorování vajíček nebo třeba pletení pomlázky. 
Potěšit se mohli výrobky místních řemeslníků, 
novou výstavou Panenky a v galerii muzea je 

čekala expozice pražského sochaře Luďka Vondry, 
který tentokrát představil 14 deskových dřevo-
řezeb „Křížová cesta“. Na vernisáži nám zatančil 
umělecký vedoucí baletu Ostravského divadla 
Igor Vejsada. Předvedl moderní balet na hudbu 
z muzikálu Jesus Christ Superstar, part Jidáše. 
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na hrad i přes 
spíše zimní počasí přišli podívat a budu se těšit 
na další setkání.

Magda Timplová
kastelánka hradu

Závěrečný a absolventský 
koncert žáků  

Základní umělecké školy
Ve středu 15. 5. 2013 od 17:00 hodin se uskuteční v zasedacím sále 

Městského úřadu v Týnci nad Sázavou závěrečný a absolventský koncert 
žáků Základní umělecké školy. Přijďte si poslechnout naše muzikanty. 
Všichni jste srdečně zváni!

Jarní koncert
Dne 17. března se společenským centrem rozezněla hudba v podání 

dechové kapely Týnečanka.
Na Josefskou dechovku se přišlo podívat a zatančit si cca 60 lidí – milov-

níků dechové hudby. Tančilo se na známé šlágry a můžeme říct, že zábava 
byla přátelská a uvolněná. Milovníci dechovky byli jistě spokojení.

Kapela Týnečanka má již dlouholetou tradici a je v Týnci dobře známa. 
Dechový orchestr byl založen v 90. letech panem Jaroslavem Honzíkem 
za vydatné pomoci pana Zdeňka Březiny. V souvislosti s nedostatkem 
hudebníků se orchestr na nějakou dobu odmlčel, ale v roce 2004 opět 
začal fungovat. V současné době je kapelníkem pan Vratislav Křivánek 
a kapela je sestavená ze zkušených hudebníků, které doplňují absolventi 
ZUŠ v Benešově.
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Odemykání Sázavy – vodácká sezona začíná
V sobotu 23. 3. 2013 proběhla pod budovou 

půjčovny lodí Bisport v Týnci nad Sázavou očeká-
vaná tradiční vodácká akce – Odemykání Sázavy. 
Řece i vodákům požehnal do nové sezony pastor 
Jednoty bratrské.

Řeka byla tradičně odemknuta klíčem z těsta. 
Celou akcí nově provázel soubor „Frýdlanští dra-
matici“, který se postaral o zábavu malých i velkých 
návštěvníků.

Jako každý rok vypluli vodáci z Týnce až 
do  Pikovic. Na vodu jich vyrazilo 220 a neodradilo 
je ani letošní chladné počasí.

Letošní rok je rokem opravdu velkých změn. 
Mezi ty nejzásadnější patří ukončení naší nabídky 
na Vltavě, Lužnici, Ohři, Otavě, Berounce a Hronu. 
Po těch letech to nebylo rozhodnutí jednoduché.

Proč? Tím důvodem je naše „soustředění se“ na Sá-
zavu. Naše zázemí – loděnice, kempy a ubytovny – by-

chom rádi připravili tak, abyste se zde cítili příjemně 
a užili si Váš čas dovolené nebo víkendu.

Cílem je připravit zázemí, kde bude čisto a klid, 
prostředí, kam přijedou rodiče s dětmi, mladí i starší 
– všichni Ti, kteří nechtějí narušovat hlukem a al-
koholem celé své okolí.

K tomu jsme již podnikli řadu kroků.
Přejeme Vám co nejhezčí prožití Vašeho volného 

času.
Váš tým

Jarní pochod Posázavím – krajem Jana Morávka

SDH Krusičany  
pořádalo  

dětskou maškarní
Dne 16. 3. se uskutečnilo v Krusičanech dětské 

maškarní, kterou organizovalo SDH Krusičany. 
Zúčastnilo se 50 návštěvníků, z toho 25 dětí, v růz-
ných maskách, např. kuchaře, tygříka nebo čerta. 
Na programu byly hry, tanec a tombola.

O začarovaným mlejně

Na sobotu 13. 4. 2013 byl naplánován 36. roč-
ník pochodu Posázavím – krajem Jana Morávka, 
pořádaný KČT Týnec nad Sázavou.

Připravené trasy směrované do okolí Kamen-
ného Přívozu, Morávkova rodiště, napovídaly, že 
budou pěkné a zajímavé pro všechny věkové kate-
gorie. Během přípravné schůzky organizátorů této 

akce se vkrádala otázka, kolik přijde pochodníků, 
když jarní počasí ne a ne přijít. 

Obavy o účast byly nakonec úplně zbytečné. 
Na startu pochodu se sešlo celkem 201 účastníků 
z různých koutů Čech i Moravy, kteří si vybrali dle 
svého uvážení z tras dlouhých 14, 25, 35 a 50 km. 
V cíli si všichni účastníci pochodu pochvalovali nejen 

počasí, protože sluníčko ukázalo svou tvář, ale i ma-
lebnost prošlých míst „Posázaví“. Odměnou jim byl 
Pamětní list a děti čekala navíc sladká odměna.

Poděkování za zdařilou akci patří nejen orga-
nizátorům pochodu, ale i učitelům ze základních 
škol v Týnci nad Sázavou a Čerčanech, kteří při-
vedli na start téměř 80 žáků těchto škol.

Vede jedna pohádková cestička z tejnickýho 
podhradí do Zbořenýho Kostelce – chodili po ní už 
naši dědové a jejich dědové a dědové jejich dědů 
a chodím po ní na procházku s dětmi a s vnoučaty 
i já. V zimě se blyští ledovými perličkami kolem 
zamrzlé řeky, na jaře rozkvete tisíci voňavých 
kvítků a její břehy obsadí tichounké postavy ry-
bářů, v létě si razíte cestu vysokými, vlajícími 
hradbami zelených trav – no a na podzim? Sami 
nejlíp znáte ten obraz hořících barev nad tajemně 
ztichlou řekou! To je naše kouzelná cestička k do-
movu, to je naše sázavská pohádka. A právě to 
učíme vidět i naše děti, aby v nich stále hořel ten 
pověstný plamínek a nesly ho životem.

Ale… Ale kdyby tu nebylo to zatracené ale! 
Neboť tou krásnou podzimní písničkou naše po-
hádka bohužel nekončí. Vyrážíme zase jednou 
na naši stezičku a najednou se děti ptají: „Dědo, 
co to tak hrozně smrdí? A podívej – co to trčí 
z řeky za strašlivé dračí ostny???“

A já musím načít jinou pohádku: o divném panu 
mlynáři, který nechává svůj mlejn chátrat a stropy 
se propadat do náhonu, o díře plné rozpadají-

cího se odpadu, o rozvráceném jezu, z něhož trčí 
ocelové trny a jehož řekou rozmetané kameny 
usilují koupajícím se panáčkům, panenkám i ryb-
kám o život, o zpotvořeném řemesle stavebním, 
které se nepoučilo z fortelu předků – ale ani ze 
zdravého rozumu českých mlynářských tradic. 
Prodlužuje agonii stavby a hyzdí jedno z nejkrás-
nějších podhradí na řece Sázavě.

A tak jsme se zastavili na plošince za mlejnem. 
Začarovaný tovaryš zrovna nabíral do kyblíku říd-
kou mazlavou hmotu a vratkým krokem mířil 
k jezu, aby tam obsah vyklopil. Ale netrefil se 
dobře a část betonového blátíčka sjela do proudu 
řeky a mířila si to ku Praze. „Hej, mládenče,“ 
zavolal jsem „takhle se přece jez nestaví.“ Upřel 
na mne bezelstné oči.

A mně bylo jasné, že tudy cesta nevede. Tak 
jsem sebral děti a vydal se raději na naši osvěd-
čenou cestičku ohbím Sázavy do Brodců a dál 
na Kostelec…

Tak co říkáte – nejsou ty naše začarované po-
hádky spíše než o mlejnech a hradech o přezíravé 
omezenosti, bránící lidem udělat něco hezkého 
pro všechny?

Váš sázavský dědeček
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Může být chovatel mistrem České republiky,  
aneb chovatelé bilancovali rok 2012

Vážené dámy, pánové, přátelé,
dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s činností 
Českého svazu chovatelů v Týnci nad Sázavou. 
Dne 16. února jsme se sešli v hasičské klubovně 
v Krusičanech na své výroční schůzi, abychom 
zhodnotili uplynulý rok 2012. Mezi sebou jsme 
přivítali starostu města Mgr. Martina Kadrnožku, 
tajemníka města Ing. Miloše Albla a delegaci cho-
vatelů z Votic a Bystřice.

Rok 2012 byl pro naši organizaci rokem, kdy 
jsme slavili 70 let od založení, aby toho nebylo 
málo, tak se ještě dožil krásných 90 let náš bývalý 
pokladník a přítel Josef Zeman, 70 let jednatel 
organizace přítel Zdeněk Zazvonil a 60 let vedoucí 
sekce holubů přítel František Pohunek. Po celý rok 
jsme zvelebovali náš výstavní areál. V současné 
době již vypadá o něco lépe, ale čeká nás ještě 
hodně práce. Tak jako každý rok, tak i v roce 2012 
jsme objížděli výstavy jako návštěvníci i jako vy-
stavovatelé. Navštívili jsme výstavy v Čísovicích, 

Všestarech, Kamenici, Voticích, Táboře, Soběslavi, 
ale i třeba v Klatovech, Nové Pace a jinde. Na vý-
stavách, kde naši členové vystavovali, neudělali 
ostudu organizaci ani městu Týnec. Zvlášť jsem si 
nechal okresní výstavu, která se konala ve Vlašimi. 
Ač jsme neodjížděli jako favorité, vše dopadlo 
úplně jinak. Na okresní výstavě jsme obsadili první 
místo v kategorii králíci a první místo v kategorii 
drůbež. V kategorii holubi jsme obsadili druhé 
místo. Co k tomu dodat? Myslím, že na okrese 
se pomalu probíjíme mezi špičku a možná, že už 
tam jsme. Prostě se s námi musí počítat. Opět 
naše organizace dobře reprezentovala město 
Týnec. Místní výstava u příležitosti posvícení se 
nám nepovedla. Podzimní výstava se změnila 
v zimní. Během pár hodin napadl sníh. V sobotu 
navštívilo výstavu doopravdy jen pár lidí. Neděle 
byla o malinko lepší, ale co se dá dělat. Pak se 
již přiblížil listopad. V Lysé nad Labem se konala 
celostátní výstava drobného zvířectva. V pátek 

11. listopadu se v pravé poledne otevřely brány 
výstaviště. Čekalo nás tam příjemné překvapení. 
Náš chovatel přítel Libor Műller získal v kategorii 
vodní drůbež šampióna České republiky a na-
víc obhájil titul mistra České republiky z roku 
2011 v kategorii králíci. Další náš chovatel přítel 
František Švec získal titul mistra České republiky 
v kategorii králíci.

Jaký vlastně byl pro týneckou organizaci rok 
2012? Myslím, že velmi úspěšný. Stali jsme se 
asi jedinou organizací v Týnci v roce 2012, která 
velice dobře reprezentovala město Týnec nad Sá-
zavou nejen na okrese Benešov, ale v celé České 
republice. A už poslední dobrá zpráva. Těsně před 
koncem roku jsme přijali čtyři nové členy. Jeden 
z členů je po velice dlouhé době „mladý chovatel“. 
Doufám, že se v naší organizaci zablýskne na lepší 
časy. Rok oslav a velmi dobrých úspěchů skončil. 
Jaký bude ten letošní záleží jen a jen na nás.

Předseda ZO ČSCH Týnec Škréta Josef

 

 
 

Srde n  vás zveme na d tské letní vystoupení 
 

     
 

D TSKÝ DEN JE O D TECH ! 
 

P ij te podpo it nás 
-d ti- 

z p veckého a dramatického kroužku 
pod vedením Mgr.Terezy Kadlecové. 

                  
Kdy:  v ned li 2.6. 2013 od 15:00 

Kde: bude up esn no na vyv šených plakátech 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Bez názvu-1   1 3.5.2013   0:52:47

Pozvánka na výstavu fotografií 
Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií manželů Holasových „Pohledy na Zbořený Kostelec a řeku Sázavu“. Výstava bude zahájena 

6. května 2013. Zpřístupněna bude každý všední den až do 24. května v přízemí Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

Srdečně Vás zve Věra Holasová
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KVĚTEN

1. 5. – 31. 5. NETOPÝŘI .
Městské muzeum Týnec nad Sázavou; výstava mapující druhy netopýrů v ČR, 
jejich život a ochranu, prezentace hlasů několika netopýřích druhů, pracovní 
listy pro děti. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

1.–31. 5. JAK TŘÍDÍME, CO NEPATŘÍ DO 
PŘÍRODY

zač. 15.00 hod.

Věž hradu Týnec, výstava prací z výtvarné soutěže dětí MŠ Týnec, VERNISÁŽ 
16. 5. V 17.00 hod. Pořadatel: MŠ Týnec nad Sázavou

St 1. 5. KRAJSKÝ PŘEBOR VE SPORTOVNÍ 
GYMNASTICE

zač. 17.00 hod.

Tělocvična ZŠ, Komenského ul., Týnec nad Sázavou, propozice na www.tjtynec.cz. 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota o. s. Týnec nad Sázavou

Pá 3. – 30. 5. TÝNECKÉ PODHRADÍ 
Galerie Městského muzea na hradě Týnec; reprezentační výstava z historie a 
ukázky z komplexního revitalizačního europrojektu, VERNISÁŽ výstavy 3. 5. 
Od 17.00 hod. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 4. 5. KEKS – koncert zač. 21.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC; koncert známé a populární benešovské skupiny, 
pro mimotýnecké fanoušky dopravu Benešov a zpět, odjezd autobusu od vlak. 
nádraží ve 20.30 hod. Vstupné:150 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě. Před-
prodej: Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel. 
317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz, Prodejna hudebnin 
a sportovních potřeb Jiří Pekař, Malé nám. 222, Benešov, tel.: 317 722 721, 
606 807 932. Pořadatel: JV agency, s. r. o.

Út 14. 5. ROOLYMPIÁDA zač. 15.30 hod.
Hřiště ZŠ, atletická rodinná olympiáda rodičů a dětí do 6 let, Komenského ul., Tý-
nec nad Sázavou. Pořadatel: Tělovýchovná jednota o. s. Týnec nad Sázavou

Čt 16. 5. „JAK TŘÍDÍME, CO NEPATŘÍ DO 
PŘÍRODY“

zač. 15.00 hod.

Hrad Týnec, VERNISÁŽ výtvarné soutěže dětí z Týnecka a Posázaví.
Pořadatel: Mateřská škola Týnec nad Sázavou

Čt 16. 5. ATLETIKA ŽACTVA – OKRESNÍ PŘEBOR zač. 15.00 hod.
Tělocvična ZŠ, Komenského ul., Týnec nad Sázavou, propozice na www.tjtynec.cz. 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota o. s. Týnec nad Sázavou

So 18. 5. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ zač. 14.00 hod. 
Ateliér adriAnna, Klusáčkova ul.; tvořivá dílna – výtvarná technika zdobení 
hedvábí; cena kurzu vč. daného počtu výrobků: 450 Kč. Pořadatel: Ateliér 
adriAnna

So 18. 5. POCHOD PRAHA – PRČICE
Start od Společenského centra TÝNEC, 8.30 – 12.30, bližší informace:  
www.praha‑prcice.cz. Pořadatel: Klub českých turistů

Ne 19. 5. CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU zač. 9.00 hod.

Postupové soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích ve Spole-
čenském centru Týnec. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Pá 24. 5. DEN DĚTÍ – doba kamenná zač. 17.00 hod.
Zahrada Společenského centra TÝNEC, zábavné sportovní odpoledne pro děti. 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota o. s. Týnec nad Sázavou

ČERVEN

1. 6. – 29. 6. MEXICKÉ BARVY
Městské muzeum Týnec nad Sázavou; výstava obrazů mexické malířky Lau-
releny Rodríguez, VERNISÁŽ 1. 6. od 17.00 hod. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou – Městské muzeum

So 1. 6. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA Zač. 13.00 hod.
Hřiště v Peceradech, soutěže o pěkné ceny ‑ v běhu, trojboji, vrhu koulí i 
šipkami, lov rybiček, závody v jízdě na kole, koloběžce i s kočárky ad., se 
závěrečným během na síť. Bližší informace: Jitka Hudrlíková 737 644 599. 
Pořadatel: SDH Pecerady, 

So 1. 6. DĚTSKÝ DEN v Krusičanech Zač. 14.00 hod.
Náves v Krusičanech, zábavné sportovní odpoledne pro děti.
Pořadatel: SDH Krusičany

So 1. 6. DĚTSKÝ DEN v Čakovicích Zač. 14.00 hod.
Hřiště v Čakovicích, zábavné sportovní odpoledne pro děti, soutěže o sladké 
odměny, ukázky práce hasičů, projížďky na koni, opékání buřtů. Bližší infor-
mace: p. Mergeš, tel.: 606 283 595. Pořadatel: Osadní výbor Čakovice

So 1. 6. DĚTSKÝ DEN ve Zbořeném Kostelci Zač. 13.00 hod.
Zábavné sportovní odpoledne pro děti, soutěže o sladké odměny. Pořadatel: 
TJ Zbořený Kostelec

So 8. 6. STŘEDOVĚK NA HRADĚ – Muzejní noc Zač. 19.00 hod.

Hrad Týnec, akce v rámci Festivalu muzejních nocí 2013. Program: středo-
věká hudba – Subulcus, šermíři – Equites, Bílá paní, alchymista, středověká 
krčma, minitržiště, flétnistky a pěvecký sbor ze ZŠ Týnec nad Sázavou, pro 
děti Tovaryšské zkoušky; vstupné dobrovolné. Pořadatel: Město Týnec nad 
Sázavou – Městské muzeum

So 8. 6. PŘEHLÍDKA DECHOVEK zač. 9.00 hod.
Okružní ul. před Domem s pečovatelskou službou v Týnci nad Sázavou. Každo-
roční přehlídka dechových kapel a uměleckých souborů Benešovska; vystoupí: 
TÝNEČANKA pod vedením Vratislava Křivánka, VRANOVANKA pod vedením 
kapelníka Jiřího Šusty, žáci ZUŠ Benešov – Benešáci, mažoretky. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou

So 12. 6. UBROUSKOVÁ TECHNIKA zač. 14.00 hod.
Ateliér adriAnna, Klusáčkova ul., tvořivá dílna – výtvarná technika zdobení 
pomocí ubrousků. Cena kurzu vč. daného počtu výrobků: 450 Kč. Pořadatel: 
Ateliér adriAnna
So 15. 6. JAWA CUP
Fotbalové hřiště v Peceradech. Fotbalový turnaj mladších a starších přípravek. 
Pořadatel: TJ Jawa Pecerady

So 15. 6. MEMORIÁL MIROSLAVA KALINY
Volejbalové kurty u mostu; volejbalová turnaj mužů na počest Miroslava 
Kaliny. Pořadatel: Volejbalový klub Týnec nad Sázavou

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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Mateřské centrum Motýlek
Maškarní karneval 

Dva měsíce utekly jako voda a my máme za sebou několik dalších vydaře-
ných akcí. Na konci února se naše centrum proměnilo v ráj neuvěřitelných 
masek a že to byla opravdu přehlídka! Od princezen přes čarodějnice, 
berušky, hasiče, kočičky, klauna, dýně… bylo se skutečně na co dívat! 
Atmosféra byla úžasná, děti si nejvíce užily kreativní tanečky, písničky 
s jednoduchým cvičením, soutěže a taky balónky.

Dopoledne v pyžamech s Večerníčkem
I letos jsme se rozhodli znovu zopakovat akci, která loni zaznamenala 

velký úspěch. Spousta maminek ocenila, že své děti ráno nemusely svlékat 
z pyžámek, protože pyžamo bylo jednou z důležitých rekvizit! Celá akce 
se nesla v duchu večerních rituálů. Na toto téma jsme se s dětmi naučili 
spoustu nových básniček, rozhýbali tělo na večerníčkovské písničky, skládali 
s Večerníčkem papírovou čepici… a protože děti moc hezky cvičily, mohly si 
na závěr odpočinout a uložit se ke „spánku“ pod roztažený padák. A nechy-
běla ani malá odměna a sladkost. Byla to moc hezká a vydařená akce!

Jarní bazárek
Dne 23. 3. proběhl v prostorách MC jarní bazárek. Máme moc velkou 

radost, že se bazárek těší stále větší oblibě, což dokazuje neustále rostoucí 
množství prodávajících. A co víc – od minulého bazárku vzrostly i tržby 
z prodeje, což je pro MC samozřejmě moc příjemné. Za organizací celého 
bazárku sice stojí mnoho hodin práce a sil, ale vaše pozitivní ohlasy nás 
utvrzují v tom, že akce má opravdu smysl. Samozřejmě děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří s bazárkem jakkoli pomohli, moc si jejich pomoci 
vážíme. A jak to vypadá v číslech? Prodalo se zboží za neuvěřitelných 
50 500,‑ Kč, což je o 5 000,‑ Kč více než minulý rok. Počet prodávajících 

vzrostl na 83, což znamená, že letos prodávalo o 17 maminek více než 
loni. Teď si chvilku vydechneme a od oblečení si odpočineme a pokud 
podmínky dovolí, sejdeme se u prodeje podzimních a zimních věcí zase 
na podzim!

Velikonoční hračkování
Dne 2. 4. proběhlo velikonoční hračkování. Děti hledaly vajíčka, barvily 

zvířátka a učily se velikonoční říkanky a písničky. Nechyběly ani veliko-
noční tanečky.

Lucie Višvardová,organizační koordinátorka MC Motýlek

Montessori centrum přivítalo jaro
Letos se nám jaro dlouho nechtělo vyklubat a tak jsme se ho s dětmi 

v Montessori školičce snažili různými způsoby přilákat. Vynesli jsme zimu 
v podobě paní Morany na Smrtnou neděli před Velikonocemi. Jaro jsme 
vítali také písničkami a tanečky. Na Velký pátek děti hledaly poklad, neboť 
právě v tento den se otvírá země, aby vydala své poklady. Když se nám jaro 
stále neukazovalo, tak jsme si alespoň jarně vyzdobili třídu a své domovy 
dětskými výrobky. Děti samozřejmě zdobily vajíčka, jak papírové modely, 
tak opravdová. Malovaly zajíčky, kuřátka, také jsme společně pekli jidáše 
a perníčky. Když už jsme měli perníčky přichystané, tak se akorát hodilo, 
že si paní učitelky společně s maminkami pro děti připravily a zahrály 
pohádku O perníkové chaloupce. Po pohádce děti zbylé perníčky rády 
spořádaly. Děti si ve školičce zopakovaly, co se v přírodě na jaře děje. 
Naučily se poznávat a pojmenovávat jarní květiny – sněženku, petrklíč, 
narcis, sedmikrásku, krokus a další. Hráli jsme si na rodiny zvířátek ze 
statku, abychom věděli, jaké mláďátko se narodí kravičce, koze, slepičce, 
huse, ovečce, kočičce atd. O životě na statku se děti také dozvídají z krásné 
obrázkové knížky při angličtině.

pokračování na následující straně
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V dubnu si povídáme o našem těle a o tom, jak se chovat, abychom zůstali 
zdraví. Děti dobře vědí, ve kterých potravinách jsou vitaminy a co bychom 
měli jíst, ale když ty sladkosti jsou tak lákavé! Také už víme, co jsou bacily 
a jak se mohou do našeho těla dostat a jak se jim můžeme bránit. Pořídili 
jsme si nové doktorské kufříky a tak si děti s nadšením zahrály na paní 
doktorky a pány doktory. Pod nánosy obvazů a náplastí jsme některé malé 
pacienty ani nemohli poznat. Nezapomněli jsme ani na zoubky, učíme 
se je správně vyčistit. A co je pro děti skoro nejdravější a nejzábavnější? 
Přece hraní a běhání na čerstvém vzduchu. S přibývajícími hezkými dny 
se snažíme pobývat na hřišti, v lese a u řeky co nejdéle.

A co nás ještě čeká? „… v dubnu se čistí studánka, květen si říká podle 
kvítí, červen si na svět sluncem svítí. Dvanáct je měsíců a každý z nich 
jinou čepici nosí, zima nám do dlaní nasype sníh, v létě běháme bosi…“ 
A jak část písně Měsíce pana Hradišťana napovídá, čeká nás čištění stu-
dánky a sázení semínek, také pálení čarodějnic. S teplým počasím nás to 
vyžene ven a na výlety. Pojedeme zase vlakem do Čerčan do kina na dětské 
pohádky a na krásné čerčanské hřiště. Autobusem se vydáme za zvířátky 
do ekocentra Čapí hnízdo. Také už se těšíme na novou zahradu, kterou 
budeme využívat po přestěhování naší školičky do Společenského centra 
v Týnci od začátku června. Děti nám pomohou nové prostory vyzdobit 
svými obrázky a zasázením kytiček. Rodiče dětí ze školičky nám pomáhají 
s přípravami pískoviště na zahradě, s úpravou interiéru a přestěhováním 
vybavení Montessori centra. Všem za pomoc moc děkujeme a přejeme 
všem krásné jaro, ať nám počasí přeje!

Za Montessori centrum, o.s.
Mgr. Adéla Svobodová

dokončení z předchozí strany

Univerzita třetího věku – skloubení teorie a praxe
V polovině dubna měli studenti týnecké pobočky 

U3V možnost doplnit si své teoretické znalosti 
získané v přednáškách cyklů „Myslivost“ a „Les-
nictví“ praktickou ukázkou života v oboře „Březka“ 
nacházející se nedaleko Kostelce u Křížku. Pod 
dohledem odborného průvodce ing. Josefa Bálka 
jsme se prošli převážnou částí obory a během 
této doby jsme se seznámili jak s historií, tak 
i současností obory.

Obora se rozprostírá v přírodní lesní oblasti Stře-
dočeská pahorkatina – Dolní Posázaví v nadmořské 
výšce 390 až 470 m. Z celkové rozlohy necelých 207 
ha připadá 185 ha na lesní porosty, 18 ha na louky, 
pastviny a políčka pro zvěř. Zbytek výměry tvoří 
vodní a ostatní plochy. Zastoupení jehličnatých 
a listnatých dřevin v oboře je vyrovnané. Mezi 
jehličnany převládá smrk nad borovicí a modřínem, 
mezi listnáči dub a jírovec. 

Přesné datum založení obory není známo. His-
torický pramen uvádí, že v r. 1826 byla u obce 
Březka obora s „kmenovým stádem“ daňků. 
V hospodářském plánu revíru Březka z r. 1884 je 
již konkrétní zmínka o tom, že „hrabě Nostic dal 

r. 1840 ohradit kamennou zdí celý revír Březku, 
a v něm položená pole částečně zalesnit, zčásti 
pak proměnit na plochy určené ke krmení zvěře. 
Tímto opatřením byl celý tento revír vyhrazen pro 
daňčí oboru, ve které se z kmenového stavu 150 
kusů střílelo ročně 40 kusů.“ V r. 1870 prodal hrabě 
Nostic statek i s oborou pražskému továrníkovi 
Františku Ringhofferovi, který jej vlastnil až do r. 
1945 a také ho rozšířil. Po r. 1948 převzala oboru 
Československá akademie zemědělská, po jejím 
zániku v r. 1952 Výzkumný ústav lesního hospo-
dářství a myslivosti ve Strnadech, který ji využívá 
jako pokusný a demonstrační objekt dodnes. 

V oboře byl již od jejího založení hlavní zvěří 
daněk evropský. Jedni z prvních daňků pocházeli 
údajně z Orlíka. K osvěžení krve došlo začátkem 
70. let minulého století dovozem pěti daňků ma-
ďarského původu z obory Svodín (Lesní závod Palá-
rikovo). Do Březky byla také průběžně vysazována 
daňčí zvěř z „pokusné obůrky“ Veltrusy na Měl-
nicku. Trofeje daňků z Březky jsou charakteristické 
členitým parožím s četnými prsty a puky, lopatami 
na kratších lodyhách, dobrou hmotností a tmavým 

zbarvením. Typický je 
tzv. „březecký hák“ – za-
hnutý prst v horní části 
lopaty. Rekordní trofej 
obory pochází z daňka 
uloveného v r. 1998 
a má hodnotu 201,23 
b. CIC. Současné nejsil-
nější trofeje se pohybují 
v rozmezí 180–190 b.

V oboře Březka pro-
bíhá nejen myslivecký, 
ale také lesnický vý-
zkum. Tomu je často 
podřízen celý systém 

výživy a péče o zvěř, ale také lov. V zásadě se však 
péče o zvěř neliší od ostatních oborních chovů.

Závěrem tohoto příspěvku si dovolíme ještě 
jednou poděkovat ing. Bálkovi za poutavý výklad 
a pohotové odpovědi na naše všetečné otázky. 
Zároveň naše poděkování patří i slečně Bc. Jitce 
Šebkové, která celou exkurzi perfektně připravila 
a zajistila.

A úplně na konec. Při zpáteční cestě k východu 
z obory jsme konečně viděli i vyhlášené místní 
daňky.

Ing. T. Jirásek
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Jak bylo v roce 2012
V loňském roce žádná náhlá klimatická změna 

nenastala. Ostatně klima je jenom vyjádřením 
chodu počasí nejméně za posledních třicet let 
a tak i dramatický výkyv teplot a srážek v jed-
nom roce nemůže zadat kvalifikovanou domněnku 
o nějakém posunu. Navíc proti těmto výkyvům 
jsme stále víc imunní, energie na topení je do-
stupná všem a případné lokální nebo regionální 
neúrody, např. ze sucha, si díky zásobám a ob-
chodu ani nevšimneme. Ty časy, kdy jedna dvě 
neúrody vyvolaly hladomor a nebo nutnost stě-
hování celých kmenů, jsou dávno pryč.

Letos se k publikaci měření přidal pan Jirásek, 
škoda jen, že nás nekontaktoval. Mohli jsme vy-
pracovat společnou analýzu. Ale i tak můžete 
odlišné přístupy k měření a jejich výsledky po-
rovnat. Rozdíl naměřené sumy ročních srážek 
patrně tkví v odlišném vyjádření vodní hodnoty 
sněhu, protože ne vždy se rovná 1 cm 1 mm vody. 
Do budoucna snad budeme mít výsledky měření 
srážek ze dvou míst vzdálených od sebe asi 2 km 
a jsem velmi zvědav na rozdíly. Nainstalovali jsme 
totiž klasický srážkoměr do areálu úpravny pitné 
vody v Peceradech.

Zaznamenáváme teploty a srážky třináct let, při-
čemž srážky s denním chodem (dají se tedy sta-
tisticky vyhodnocovat) a teploty spíše z hlediska 
maxim a minim. Teploty doplňujeme fenologií, 
výraznými fázemi vývoje rostlin. V našem případě 
počátek kvetení trnky a černého bezu. Kvetení cit-
livě reaguje nejen na průměrné denní teploty, ale 
i denní maxima i minima, sluneční svit v kombi-
naci s délkou dne apod. Jenom pro připomenutí. 
Nejdelší řady měření teplot na stejném místě jsou 
k dispozici ze zemí, které byly na čele technického 
pokroku, obchodu se zámořím a první se vymanily 
ze středověkého myšlení. Středoanglická řada je 
od roku 1659, obdobně např. z Holandska (De 
Bild), ale velmi starou řadu měření máme z praž-
ského Klementina a to od r. 1770. Tyto řady jsou 
cenné především proto, že podle nich můžeme vy-
počítat jisté zřetelné opakování chodu počasí, např. 
v osmiletých a delších periodách, což nám dovoluje 
i předpovídat s jitou dávkou pravděpodobnosti i léta 
budoucí. To je však ovlivněno celou řadou nepřed-
vídatelných událostí, které zatím ani neumíme vy-
jmenovat a dát jim správnou váhu. Např. je jasné, 
že sopečné erupce dovedou s touto pravidelností 
výkyvů teplot i srážek pěkně zamíchat.

Leden. Začátek roku je teplý jako konec 
předchozího roku, s teplotami kolem 5 °C, ale je 
poměrně větrno. Často prší a celkový dojem je, 
jakoby bylo předjaří. Smíšené srážky se objevují 
až v polovině měsíce. Na leden výjimečné srážky 
přicházejí 19. a 20.den měsíce, kdy spadne 27 mm 
a tento nepříjemný stav počasí vydrží do samého 
závěru měsíce, kdy se začíná nebe vyjasňovat. 
Přirozeně teploty začínají padat hlouběji pod 
nulu. Celkově napršelo 65,5 mm (13 srážkových 
dnů), což je výrazně nad naším dosavadním 
průměrem.

Únor. Zima jako za Uralem, holomrazy vrcholí 
11. a 12. den měsíce, kdy zažíváme teplotní re-
kordy −25°C. Tyto dny mají další rekord – jsou 
arktické, teplota přes den nevystoupí nad −10 °C. 
Občas je takový mráz užitečný, ozdraví půdu 
a zdecimuje škůdce jako slimáky. Počasí se začíná 
zmírňovat v polovině měsíce a růst teploty kulmi-

nuje v samém závěru na 12 °C. Srážky se sumou 
30,5 mm (10 srážkových dnů), hlavně dešťové, 
se drží na průměru pro tento měsíc. Především 
se nevytvořila sněhová zásoba, která by mohla 
pozitivně ovlivnit nástup vegetace v případě suš-
šího jara.

Březen. Potvrzuje se srážkovýdeficit, protože 
tento březen je jedním z nejsušších v tomto století 
se 14,4 mm (7 srážkových dnů). Teploty jak se 
sluší na březen, ranní mrazíky a kolísavé hodnoty 
přes den, kdy se např. 19. den šplhají k příjemným 
19 °C a v samém závěru dokonce dosahují první 
letošní dvacítky.

Duben. Příroda se probouzí a zima bojuje s pro-
hřívajícím se povrchem. V první dekádě zažíváme 
velké výkyvy, 7. den se loučíme s posledními 
sněhovými vločkami z této poloviny roku, které 
rychle tají. V další dekádě chod teplot pokračuje 
v předchozím trendu, ranní mrazíky při vyjasnění 
a východním větru se střídají s příjemnými odpo-
ledními teplotami. V závěru měsíce se výrazně 
otepluje a teploty letí k letní třicítce. Příroda by 
si zasloužila více srážek, 31 mm (9 srážkových 
dnů) je vzhledem k teplotám přece jen málo. 
Trnky vykvetly brzy, již 18. den.

Květen. Květnový svátek s třiceti stupni je hezký 
nástup teplé poloviny roku, dokonce i návrat rorýsů 
se do této letní nálady strefil. Deště však nepři-
cházejí a v řece je to znát. Situace se však zlepšuje 
díky většímu slejváku na horní Sázavě, naše půda 
však dále vysychá. Na květnových teplotách je však 
nejdůležitější rychlý skok teplot z třicítek (např. 
11. den měsíce) k opožděnému vpádu arktického 
vzduchu, kdy především v nižších inverzních polo-
hách mráz přesahuje pět stupňů. To nevydrží ani 
výhonky brzy rašících našich původních lesních 
stromů jako jsou buky a smrky, o ovocných stro-
mech ani nemluvě. Vyšší polohy jsou kupodivu 
škod ušetřeny. Nedostatek vláhy se stává vážným, 
měsíční suma 35 mm (11 srážkových dnů) je pro-
zatímním rekordem v tomto století a to ještě přes 
17 mm spadlo jednorázově poslední květnový den. 
Květen nám dal zapomenout na pěknou úrodu. 
Černý bez vykvetl 27. den, stejně jako zazname-
náváme první bouřku.

Červen. Měsíc se dostává do srážkového nor-
málu, 67 mm (14 srážkových dnů) je v měsíci 
poměrně rovnoměrně rozprostřeno, ale díky vy-
sokým teplotám a výparu to nestačí doplnit vodu, 
která nám v půdě chybí z předchozích měsíců. 
Teploty se střídají a vůbec nejvyšší se dostavují 
19. den s tropickými 32 °C, přesto že předchozí 
den je bouřka s lijákem a místními kroupami.

Červenec. Prázdniny začínají pěkným teplem 
a místními bouřkami. V první dekádě jich přes nás 
přejde pět a jsou doprovázeny vydatnými dešti. 
Druhá dekáda je chladnější, protože často drobně 
prší a přecházejí přes nás fronty z Atlantiku. Zá-
věr měsíce je také značně proměnlivý, teploty se 
nad třicítku nedostávají. Srážkový úhrn 101 mm 
(16 srážkových dnů) je na naše poměry vysoký, 
ale vzhledem k předchozímu vyschnutí krajiny 
se voda v půdě snadno drží. Toky se nikterak 
významně nezvedají, ostatně jako při bouřkách 
z tepla voda dopadá na zem jenom na omezených 
územích. 

Srpen. Bouřky pokračují, ale přívalové srážky 
se nám vyhýbají, soudě podle místních povodní 

na jihu Čech a na Moravě. Ve druhé dekádě 
teploty dosahuje letošního vrcholu a to tropic-
kých 35 °C, také třetí dekáda je relativně teplá 
s občasnými srážkami. Suma měsíčních srážek 
se dostává do průměru, protože 68,5 mm (12 
srážkových dnů) nijak nepřesahuje výpar a spo-
třebu vegetací.

Září. V první dekádě prakticky neprší a i když 
je teplo, tak rozdíly mezi jednotlivými dny a denní 
a noční dobou se začínají zvětšovat. Druhou a třetí 
dekáda je již typickým chodem „babí léto“. Prší 
málo, 48 mm (7 srážkových dnů) je pro závěr léta 
normální, vegetační období končí.

Říjen. Tento podzimní měsíc je relativně teplý 
a suchý, 13 po sobě jdoucích dní uprostřed měsíce 
bez srážek je pro tento rok rekordem. 12. den 
zaznamenáváme také první přízemní mrazík a ty 
se pak již dále dostavují s větší a větší frekvencí. 
Blížící zimu také oznamují první sněhové vločky 
s deštěm 27. den. Srážkový úhrn 42 mm (7 sráž-
kových dnů) je opět v dlouhodobém průměru, 
příjemné počasí jasných dnů rámuje nádherná 
paleta barev okolních listnatých lesů.

Listopad. Měsíc pokračuje v říjnu nastoupe-
ném relativně suchém a teplém počasí, kdy se 
střídavě ráno probouzíme do jinovatky a odpo-
ledne se můžeme vyhřívat na sluníčku, byť je 
již hodně nízko. 38,7 mm srážek (5 srážkových 
dnů) je jenom dešťových, což pro tento měsíc je 
spíše výjimka. 

Prosinec. Ke konci první dekády přichází oprav-
dová zima v mrazivé vlně mezi 7. a 14. dnem, 
kdy evidujeme asi 7 mrazivých dnů, kdy je celý 
den teplota pod nulou. Vrcholem jsou dva dny 
s přízemní teplotou −15 °C. Také sněhu utěšeně 
přibývá a místně jeho pokrývka přesahuje 10 cm. 
V následující dekádě se otepluje a do sněhu začíná 
pršet. Přesto sníh odolává až těsně do předvá-
noční doby a naše přání mít bílé Vánoce se opět 
nenaplňují. Od Vánoc do konce roku je teplo, 
teplý monzun se ve střední Evropě prostě zarytě 
drží. Sumou srážek se tento měsíc dostává hodně 
nad průměr. Ze 64,6 mm (16 srážkových dnů) je 
19 mm v pevném skupenství.

K závěrečnému hodnocení roku lze dodat, že 
rok byl opět nadprůměrně teplý. Zde si vypo-
máháme oficiálními statistikami ČHMÚ, protože 
podle nich byly jenom tři měsíce teplotně pod-
průměrné, z toho ten únorový chladný výkyv nás 
nesmí ovlivnit ve vnímání celku. Nasvědčuje tomu 
i fenologie začátku kvetení trnky a bezu. Napršelo 
celkem 608 mm, což bylo o trochu více než v roce 
předchozím, ale protože rozložení srážek v roce 
a vzhledem k teplotě a vegetační době bylo velmi 
nerovnoměrné, tak pocit z nedostatku vody, pře-
devším na jaře, je celkem oprávněný. Dosvědčuje 
to i nízký stav vody v Sázavě. Sníh ležel přibližně 
35 dnů, teploty podle extrémů se pohybovaly 
mezi −25 °C (11. 2.) a +35 °C (20. 8.), nejméně 
jeden únorový den byl arktický, kdy denní teploty 
nevystoupily nad –10 °C.

A jako loni dopisujeme tento přehled pod 
vlivem výběžku sibiřské anticyklóny a už jsme 
nedočkaví, jak to letos dopadne, jaký extrém nás 
čeká. Odchod „klimaskeptika“ z Hradu se může 
projevit.

Jiří Borovička a Luděk Šefrna



26	strana Týnecké listy květen	2013

Motocyklový sport (2. část)
Tento článek navazuje na vydání minulých Tý-

neckých listů (únor 2003), kde jsem začal psát 
o předválečném a poválečném období motocy-
klové slávy rodáků z Týnce a jeho nejbližšího 
okolí. Byli to všechno výborní jezdci, proto mi 
dovolte je nyní představit.

Luboš Houška senior
Na motorce za-

čal jezdit po válce. 
V roce 1948 týnecká 
továrna JAWA uspo-
řádala výběr bu-
doucích závodníků. 
Z devadesáti zá-
jemců vyhrál právě 
p. Houška. Za od-
měnu dostal terénní motocykl JAWA 250 cm3, 
se kterým se za několik dní zúčastnil národního 
závodu ve Strakonicích, kde dojel šestý. Brzy poté 
odešel na vojnu do Ostravy. Kvůli získání závodní 
licence nutné pro účast na motokrosových zá-
vodech začal jezdit motocyklové soutěže. I díky 
výborné fyzické kondici závody většinou vyhrával. 
Do Týnce se vrátil již jako mistr republiky. Začal 
jezdit mezinárodní závody i závod mistrovství 
světa, kde se umisťoval v první desítce. Ve své 
kariéře jezdil na motocyklech různých značek, na-
příklad JAWA, ESO, BSA. S mechanikem Böhmem 
si je většinou sám upravoval. Na konci kariéry 
předával své zkušenosti Janu Němečkovi. Dnes 
je p. Houškovi 85 let a věnuje se práci okolo 
domku a zahrady.

Antonín Matějka
Svoji závodní ka-

riéru začal p. Ma-
tějka v roce 1951 
motosoutěžemi , 
které občas doplnil 
motokrosem. Už 
v roce 1953 jel svou 
první šestidenní (mi-

strovství světa družstev) a dojel si pro zlatou me-
daili. Celkem se zúčastnil 10 šestidenních, z toho 
2x pomohl družstvu vyhrát trofej nejvyšší. Závodit 
přestal v roce 1963. Během celé své kariéry patřil 
mezi spolehlivé reprezentanty s velkou technic-
kou znalostí motocyklu. Poté, co pověsil závodění 
na hřebík, pracoval v JAWĚ a věnoval se zdejší 
soutěžící mládeži.

Vladimír Šedina
Se soutěžemi 

začal p. Šedina již 
v roce 1946. Kromě 
toho se věnoval 
i motokrosu. První 
šestidenní se zú-
častnil v roce 1952. 
Za svou jezdeckou 
kariéru jich odjel celkem jedenáct. V letech 
1952–1962 patřil k našim nejlepším reprezen-
tantům. Po skončení kariéry závodníka pracoval 
jako dílovedoucí na závodním oddělení v JAWĚ. 
Nakonec „zakotvil“ na ministerstvu vnitra.

Oldřich Kába senior a junior

Oldřich Kába senior začal závodit v roce 1952, 
jeho syn o čtrnáct let později, v roce 1966. Oba 
závodili na silničních motocyklech tovární vý-
roby. Jejich provoz si však finančně hradili sami. 
Oldřich senior i junior se v seriálu mistrovství 
republiky v objemu od 125 do 350 cm³ většinou 
umisťovali mezi deseti nejlepšími jezdci. Oba dva 
byli jak dobří jezdci, tak i skvělí lidé a kamarádi. 
Stejně jako předchozí dva závodníci i tito jezdci 
pracovali v JAWĚ. 

Jan Němeček
Svoji závodní 

motokrosovou ka-
riéru odstartoval 
v roce 1961 pod 
zkušeným dohledem 
pana Houšky. Jezdil 
na motocyklech zna-
ček ESO a ČZ. Vzhle-
dem k výborné fyzické kondici zvládal „půllitry“ 
bez problémů. Patřil k předním jezdcům mistrov-
ství republiky a zúčastnil se také mistrovství světa. 
S aktivní kariérou skončil v roce 1972. 

Luboš Eichler
V motocyklových 

soutěžích začal zá-
vodit v roce 1960. 
Po dvou letech úspě-
chů přešel na „zají-
mavější“ motokros. 
Zúčastnil se něko-
lika mezinárodních 
závodů (mimo jiné i mistrovství světa) a vždy se 
umístil mezi deseti nejlepšími jezdci. V mistrovství 
republiky „půllitrů“ dojížděl na předních místech 
na motocyklech značky ČZ i JAWA. S aktivní zá-
vodnickou kariérou skončil v roce 1970.

Na závěr bych se zmínil o seniorech Josefu 
Eichlerovi a Janu Klenovcovi, kteří jsou označeni 
na fotce Františka Janečka otištěné v minulém 
vydání Týneckých listů. Oba jeli dvakrát šesti-
denní. V roce 1947, spolu s bývalým ředitelem 
JAWY V. Noskem, vyhráli klubovou trofej. Oba 
pracovali a závodně jezdili u Františka Janečka 
už před druhou světovou válkou. Josef Eichler 
dělal Františku Janečkovi osobního šoféra a Jan 
Klenovec servismana aut a zbraní (byl vyučený 
puškař). Po válce pracovali dlouhá léta v JAWĚ 
jako špičkoví odborníci na kontrole a montáži 
motocyklů.

Vše je zaznamenáno z fotografií a vzpomínek 
jezdců.

Miloš Klenovec, tel: 721 740 715

Letecká nehoda 
u nás? 

I.
Při pročítání knihy Kamenice v proměnách 

věků jsem na straně 228 narazil na několik zajíma-
vých řádků. Až se mi nechtělo věřit, že nedaleko 
naší obce se po konci druhé světové války zřítilo 
vojenské letadlo. Cituji doslovně: „Poslední obětí 
války se stal sovětský letec, který 26.5.1945 ha-
varoval u Dařbože. V kronice školy na Křiváčku 
o tom její řídící učitel napsal: ‚Viděl jsem letadlo 
letící od severovýchodu, kouřilo se z něj, hořelo 
a pak spadlo.‘ František Platil z Čakovic říkal, že 
viděl, jak pilot odhodil dvířka. Další očití svědkové 
vzpomínají, že letadlo vydávalo tak silný žár, že 
nebylo možno se přiblížit, natož letci pomoci. 8. 
května 1960 byl poblíž místa nehody odhalen 
pomník. Lidé přinesli šáteček z hrubého hedvábí, 
který pilot před pádem vyhodil a část jeho lebeční 
kosti, kterou našli v poli.“ 

Na této zmínce mě zaujalo několik detailů. 
„Pilot odhodil dvířka…,“ které letadlo z konce 
2. světové války mělo kabinu s dvířky? V minulosti 
jsem se nikdy s informací o této nehodě nesetkal. 
Ani na mapě a serveru Pietní místa není o tomto 
pomníku žádná zmínka. 

Rozhodl jsem se a vyrazil na výlet do Dařbože. 
Domníval jsem se, že najít pomník nebude žádný 
problém. Ale ejhle, zmýlil jsem se. Při první 
nedělní návštěvě jsem obešel celý obvod lesa 
od Barochova až k Babicím, ale na pomník jsem 
nenarazil. Doma, při prohlídce leteckých snímků 
z 50. let a také těch současných, jsem také neu-
spěl. Díky pomoci pamětníků jsem se dozvěděl, 
že bych měl hledat spíše pod vysokým napětím. 
To byla konečně konkrétnější informace. Bohužel 
jsem se také dozvěděl, že v jednom místě byla 
v minulosti rokle, která byla zavezena a terén za-
rovnán. Doufal jsem, že to nebude mnou hledané 
místo. Další návštěva již byla zajímavější a díky 
šeříku, který vykukoval ze zarostlého úvozu jsem 
konečně nalezl ono hledané místo. Pomník – malý 

kámen s deskou a kamennou plochou. Na desce 
je plastika letadla, lipových listů, hvězdy a ptačí 
křídlo s textem: 26. května 1945 zde padl sovětský 
letec; Čest jeho památce. Nic víc. Pomníček není 
zaznamenán na žádné turistické mapě, je zapo-
menutý a zarostlý. Tak málo po tomto člověku‑
‑letci zbylo. 

Výzva:Vzpomenete ‑li si na jakoukoliv událost 
spojenou s tímto místem, dejte mi prosím vědět 
– Jan Kostrhoun; Pyšely; tel. 605131168; Kostr-
houn.Ebert@seznam.cz
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Vzpomínky na pracovní nasazení v Peceradech 
Koncem roku 2012 dostalo Muzeum východních 

Čech v Hradci Králové do svého sbírkového fondu 
předměty z pozůstalosti čs. legionáře a později 
i příslušníka čs. armády Bohumila Bláhy, naro-
zeného 1895 v Praze. Bohumil Bláha, vyučený 
pekař, bojoval za 1. světové války 
na východní frontě, kde byl zajat. 
V Rusku se v roce 1916 přihlásil 
do čs. legií a stal se příslušníkem 
6. střeleckého pluku Hanáckého. 
Po návratu do vlasti zůstal v českoslo-
venské armádě a působil ve vojenské 
nemocnici v Košicích v hodnosti štáb-
ního rotmistra jako specializovaný 
instruktor. V Košicích založil rodinu 
a narodily se mu zde dvě dcery. Žil 
zde až do roku 1938. Při mobilizaci 
v září tohoto roku odešel s vojskem 
na Podkarpatskou Rus. V listopadu 
1938, poté co maďarská armáda oku-
povala také Košice, se musela rodina 
odstěhovat do Prešova. Po vyhlášení 
samostatného Slovenského státu 14. 
3. 1939 se všichni čeští příslušníci čs. armády 
sloužící na Slovensku museli vrátit do nacisty 
okupovaného zbytku republiky, prohlášeného 
za Protektorát Čechy a Morava. Rotmistr Bláha 
se odmítl stát příslušníkem vládního vojska a byl 
propuštěn do civilu. Usadil se s rodinou na ven-
kově ve Staré Huti u Dobříše v okrese Příbram. 
Možná se ptáte, proč tento dlouhý úvod a jak 
souvisí s vašim regionem. 

Součástí pozůstalosti byla i složka, která pat-
řila jeho dceři Růženě Bláhové, narozené v roce 
1924 v Košicích.

Objevila jsem zde několik zajímavých doku-
mentů z doby, kdy byla v letech 1943–1945 
nasazená na práci. Jsou to jednak policejní při-
hlášky a odhlášky, dopisy rodičům a kamarádce. 
Korespondence obsahuje její dojmy a prožitky 

z různých míst pracovního nasazení. A jedním 
z takových míst byly i Pecerady. Zajímalo mne, kde 
leží, proto jsem zadala v počítači do vyhledávače 
název obce a mimo jiné se mi zobrazila i stránka 
Týneckých listů č. 4 a 5 z roku 2008 s článkem 
na pokračování od peceradského rodáka Ladi-
slava Skupy nazvaným Jak se žilo na vesnici… 
Zde se psalo, že v Peceradech byla ve zrušené 
hospodě zřízena ubytovna pro děvčata ročníku 
1924 z různých míst Čech. V továrně v Brodcích 
se zaškolovaly na strojích a byly potom posílány 
na práci do Německa. A jednou z těch dívek byla 

právě zmiňovaná Růžena Bláhová, která byla 
pak z Pecerad poslána na práci do říše do Mark-
kleebergu u Lipska, kde zažila těžké pracovní 
podmínky i spojenecké nálety na zdejší továrnu 
Junkers.

Pozůstalost obsahuje Růženinu 
policejní přihlášku do Pecerad čp. 
22 (Fabrikhaus) z 21. 9. 1943. 
V kolonce majitele domu je razítko 
personálního oddělení Zbrojovky 
ing. F. Janečka, závodu v Brodcích 
n. S. Je zde také její odhláška z obce 
poté, co byla 22. 2. 1944 odeslána 
na „Arbeit im Reich“ (práci v Říši). 
V dopise kamarádce Vlastě líčí zdejší 
poměry v práci i na ubytovně, kterou 
nazývá „lágrem“. Zachovaly se také 
lístky z Růženina památníku. Jeden 
z nich je věnován pobytu v Pecera-
dech a Brodcích. Stránka z Brodců má 
datum 11. 12. 1943 a jsou tu vyob-
razeny pracovní nástroje a básnička 
s věnováním „od kolegů z přeškolo-

vací dílny“. Druhá je Upomínka na společnou uby-
tovnu v Peceradech se jmény dívek a obrázkem, 
jak vypadala jejich světnice, kde žily. Je datována 
4. 1. 1944. Růžena Bláhová měla štěstí a totální 
nasazení v Říši přežila. Její další osudy už nám 
nejsou známé. 

PhDr. Jaroslava Pospíšilová,
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Opletalova 334
500 01 Hradec Králové 1

Volejbalová zima
V neděli 27. ledna 2013 si naše nejmladší volej-

balistky zpestřily zimní přípravu na Krajský pře-
bor účastí na Festivalu barevného minivolejbalu 
v Neratovicích. Osm nejlepších týmů postupovalo 
do oblastního kola ČR v Jablonci nad Nisou.

Naše děvčata hájila týnecké barvy proti jede-
nácti družstvům. Úvod turnaje nám vyšel na jed-
ničku. Po jednoznačných výhrách nad Kladnem 
A (18:9), Kolínem B (23:6) a Hořovicemi (18:10) 
jsem se dostali do zápasu o první místo ve skupině. 
Čekal nás těžký soupeř, dosud neporažený VK 
Karbo Benátky A. V tomto utkání jsme si bohužel 
vybrali slabší chvilku a lehce prohráli 8:20.

V semifinále jsme narazili na vítěze skupiny A, 
tým Vavřinec Kladno A. Po vyrovnaném začátku 
se začala rýsovat naše vytoužená cesta za „plac-
kami“. Po výhře 19:11 nás ve finále čekala těžká 
odveta s Benátkami A.

Do utkání o „všechno“ jsme šli s vědomím, že 
nemáme co ztratit a vytoužené medaile máme 
v „kapse“. Soupeři jsme od začátku ukazovali, že 
to s námi nebude mít jednoduché. Nerozhodilo 
nás ani tříbodové manko v půlce setu. Po skvělém 
výkonu jsme se vrátili zpátky do zápasu, který 
jsme těsně drželi ve svých rukou. Poslední ro-
zehrou ovšem dokázal zkušenější tým vyrovnat 
a v rozhodující dodatkové rozehře nám vítězný 
pohár protekl doslova mezi prsty.

V prvních chvílích nám stříbrné medaile přišly 
málo, ale už cestou domů jsme tento krásný úspěch 
oslavovali. S přehledem jsme postoupili do oblast-
ního kola České republiky, které se koná v Jablonci 
nad Nisou (25.–26. května 2013). Náš úspěch by-
chom zde rádi minimálně zopakovali. A kdo ví, třeba 
se opět poštěstí a zahrajeme si další celorepublikové 
finále (29.–30. června 2013) v Brně.

V sobotu 2. února 2013 sehráli naši veteráni 
ve Vlašimi double duely s Kutnou Horou a domá-
cími borci. Našim barvám se dařilo velmi dobře. 
Odměnou jim bylo místo na vrcholu bedny!

V sobotu 16. března 2013 jsme dokončili naši 
výsledkovou houpačku na Satelitu Dukla. Na šesti 
turnajích jsme pod hlavičkou A JE TO od listopadu 
měřili síly v konkurenci deseti smíšených druž-
stev 4+2. Po velkém boji jsme nakonec obsadili 
krásný střed tabulky. 

V okresním přeboru smíšených družstev hájíme 
barvy i v letošním roce. V sobotu 26. ledna 2013 
jsme hostili na naší domácí palubovce v týnecké 
tělocvičně užší špičku okresního přeboru. 

V zahajovacím utkání jsme nastoupili proti KK 
Benešov. Využili jsme výhodu domácího prostředí 
a po výhře 2:0 na sety jsme si bez větších problémů 
připsali první body do tabulky.

Ve druhém klání nás čekal o dost těžší sou-
peř – Votice, který nám chtěl vrátit hořkou po-
rážku z Postupic. Začátek utkání byl zcela v naší 

režii a výhrou 25:22 jsme položili základní ká-
men k úspěchu. Ve druhém setu jsme však ab-
solutně vypadli z rytmu. Výhru jsme uhájili až 
v tiebreaku.

V posledním duelu nás čekal vedoucí tým 
v průběžné tabulce – TJ Tourist Říčany. Zápas 
jsme po celý průběh bezpečně kontrolovali a ne-
dopustili jsme ztrátu důležité výhry.

pokračování na následující straně
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Odveta s Říčany nás čekala hned v následujícím 
kole, v sobotu 16. března 2013 v Kácově. Úspěšně 
jsme zvládli duely s domácím Sokolem i Zbořeným 
Kostelcem 2:0 na sety. Porážku z Týnce nám vrátili 
Říčany, které v tiebreaku uhájily výhru 15:12.

Ještě není konec. Pátý turnaj se bude konat 
v sobotu 6. dubna 2013 ve Zbořeném Kostelci. 

dokončení z předchozí strany Přivítáme Slavoj Čerčany a benešovské béčko. Svoji 
účast v okresním přeboru všech deset týmů zakončí 
v neděli 28. dubna 2013 na turnaji v benešovské 
„Jiráskovce“. Pevně věříme, že se nám podaří mi-
nimálně uhájit průběžné třetí místo. Zkusíme ale 
zaútočit i na metu nejvyšší. Držte nám palce!

Přesné výsledky a další informace z volej-
balového klubu naleznete na našich stránkách  
www.vktynec.tym.cz

Od poloviny května (v závislosti na počasí) mů-
žete opět navštívit naše hřiště plážového volejbalu. 
Zahrát si zde může opravdu každý. Stačí se jen 
předem objednat na telefonním čísle 607 114 169 
nebo mailem na tynec.volejbal@seznam.cz. Stojí 
to vážně za to. Rádi vás uvidíme.

Za VK Týnec nad Sázavou, 
Jaromír Kuchta

Otevřené mistrovství Čech 2013 – Taekwon ‑Do ITF Nymburk 
Žáci základní školy v Týnci nad Sázavou, startující za oddíl TKD SILLA 

pod vedením Blanky Hrubé, se v neděli 10. 3. 2013 zúčastnili Otevřeného 
mistrovství Čech v Taekwon ‑DO ITF. Do tohoto chladného březnového dne 
se z Týnce vydalo soutěžit celkem osm závodníků: Eliška Vedrová, Veronika 
a Tereza Havlíčkovy, Anna Marie Jabčanková, Justýna Nováková, Tomáš 
Fišer, Jan Belovický a Michael Salátek.

Tvrdá tréninková příprava se vyplatila a v žákovské kategorii dívek jsme 
vybojovali dva nejcennější kovy. Ve finálovém souboji získala 1. místo Ve-
ronika Havlíčková a 2. místo obsadila Eliška Vedrová. V kategorii žáků se 
naši chlapci mezi konkurencí také neztratili. Stříbrnou medaili vybojoval 
po vyrovnaném souboji Michael Salátek.

Musíme také vyzdvihnout medailová umístění všech ostatních členů 
mateřského oddílu Školy TKD SILLA z Kutné Hory a Kolína. V celkovém 
počtu 13 zúčastněných škol se naše škola umístila na 1. místě s počtem 
12 zlatých, 9 stříbrných a 6 bronzových medailí.

Tímto gratulujeme Blance Hrubé za vybojovaná umístění a děkujeme 
za vzornou přípravu našich žáků. Již nyní se těšíme na další závody.

J+R.S.
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Gymnastika – závody v prvním čtvrtletí 2013

Nejmladší žákyně I. celkem 4 závodnice
3. místo Vaněčková Petra

Nejmladší žákyně II. celkem 16 závodnic
8. místo Jašková Kristýna
15. místo Horňáková Mariana

Dále se v únory uskutečnily v Benešově „Minizávody“. Závodí se zde na prostných 
a trampolíně.

Mladší žákyně I. celkem 25 závodnic
9. místo Novotná Eliška
22. místo Stejskalová Tereza
24. místo Vejvodová Lucie

Mladší žákyně II. celkem 18 závodnic
16. místo Ungerová Barbora

Starší žákyně III. celkem 13 závodnic
8. místo Valentová Jana
13. místo Součková Hana

Starší žákyně IV. celkem 6 závodnic
6. místo Kazdová Barbora

Již v lednu se děvčata zúčastnila „Dobříšského čtyřboje“. Závodí se v prostných, kladině, 
lavičce, přeskoku a na hrazdě.

Ročník 2006 a mladší celkem 11 závodnic
4. místo Jašková Kristýna
9. místo Kmožková Markéta
11. místo Vaněčková Petra

Ročník 2005–2004 celkem 26 závodnic
2. místo Havránková Lucie
19. místo Stajskalová Tereza
22. místo Vejvodová Lucie

Ročník 2003–2002 celkem18 závodnic
5. místo Bílková Zuzana
10. místo Hejzlerová Klaudie 
12. místo Ungerová Barbora
15. místo Mravcová Anna

Ročník 2001 a starší celkem 9 závodnic
7. místo Kazdová Barbora
8. místo Karešová Marie
9. místo Čubrová Anna

Třetí závody v měsíci březnu byly již tradiční „Týnecké tandemy“ pořádané oddílem SG v Týnci n. S. 
Zúčastnilo se celkem 76 tandemů, tzn. dvojic závodnic, které si změřily své dovednosti na prostných, lavičce, 
kladině a kruhách. Přijela sem děvčata z oddílů Benešova, Netvořic, Neveklova, ale také z Prahy a Klatov.

Mladší žákyně I. celkem 13 tandemů
1. místo Havránková Lucie – Novotná Eliška
5. místo Jašková Kristýna – Havránková Lucie
12. místo Vejvodová Lucie – Stejskalová Tereza

Mladší žákyně II. celkem 13 tandemů
9. místo Bílková Zuzana – Ungerová Barbora
12. místo Hejzlerová Kladie – Mravcová Anna

Starší žákyně III. celkem 7 tandemů
5. místo Valentová Jana – Bílková Zuzana

Starší žákyně IV. celkem 5 tandemů
5. místo Čubrová Anna – Bílková Tereza

Dorostenky celkem 3 tandemy
1. místo Vávrová Michaela – Vávrová Kateřina

Zlaté tandemy celkem 18 tandemů
1. místo Součková Radka – Novotná Eliška
14. místo Hora Jiří – Vaněčková Petra
17. místo Karešová Marie – Ungerová Barbora
18. místo Vávrová Kateřina – Stejskalová T.

Démantové tandemy celkem 4 tandemy
1. místo Součková Radka – Novotná Kateřina
3. místo Šamlotová Hana – Škodová Michaela

Děkujeme všem trenérů, kteří připravují děv-
čata na závody a těšíme se na další gymnastické 
závody v Týnci nad Sázavou.

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

Nabízím relaxační, rekondiční masáže a pedikúru  
přímo k Vám do domu a ve Vašem pohodlí.

Všechny pomůcky k masážím i pedikúře mám.
Jsem odborný masér a pedikér s dlouholetou praxí.

Tel: 774 716 170 
Stanislava Bryndová, e-mail: s.kyticka@seznam.cz
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci 

více než 2900 kilogramů vysloužilých elek-
trozařízení. Každý den putuje k ekologic-
kému zpracování tisícovka ledniček a mraz-
niček. Tento výsledek řadí Čechy na páté 
místo mezi Evropany.

Díky tomu se nám daří nejen chránit ži-
votní prostředí, protože staré spotřebiče už 
nekončí na černých skládkách nebo dokonce 
pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i vý-
znamných úspor materiálů a energií.

Jen za rok 2012 se například recyklací 
vyřazených spotřebičů získalo železo na vý-
robu 13 000 osobních automobilů. Ušetřilo 
se 14 milionů litrů ropy. Uspořená elektrická 
energie by vystačila na rok všem obyvate-
lům zhruba dvacetitisícového města. A díky 
odbornému zpracování „vysloužilců“ neu-
niklo do ovzduší  290 000 000 tun CO2, 
takže ozonová díra nad námi se dál zbytečně 
nezvětšila.

Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým 
důvodem, proč byl celý systém zpětného od-
běru spotřebičů v celoevropském měřítku 
vytvořen. Vycházel ze zkušeností skandináv-
ských zemí. Postupně jej převzaly všechny 
„staré“ státy Evropské unie, po nich i ty nové 
včetně České republiky. A Češi jsou dnes 
mezi nováčky na špičce. 

Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně 

přispěl i Motivační program kolektivního 
systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou 
města a obce zapojit a čerpat z něj finanční 
odměny již šestým rokem. Od roku 2008, 
kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo 
vyplaceno už zhruba 13 400 000 korun.

Při splnění daných kritérií může obec 
získat z Motivačního programu až 100 000 
korun za rok.

Získané peníze obce využily podle vlast-
ního uvážení a potřeb především k lepšímu 
zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběr-
ných míst, zkvalitnění jejich obsluhy, a tím 
současně ke zvýšení množství zpětně ode-
braných spotřebičů.

Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se 

Češi neobejdou bez lednice. Alespoň jednu 
vlastní všechny domácnosti. 

Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje 
na 14 let. Starých lednic a mrazáků se za po-
sledních sedm let zbavila každá druhá česká 
domácnost. Přes tuto masivní obměnu čeká 
ale ELEKTROWIN ještě hodně práce. 

Nezbytnou součástí každodenního ži-
vota jsou i pračky, kterých v českých do-

mácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další 
nepostradatelné pomocníky patří žehličky 
a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo 
vysavače (3,8 mil.)

Většinu spotřebičů – lednice především 
‑ lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu 
na jejich parametry, například spotřebu elek-
trické energie. Vzhledem k cenám elektřiny 
se ale může tempo výměny starých za nové 
významně zrychlit. 

Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším 

domácím „žroutům energie“, protože jsou 
v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací 
tak bude nejspíš stále více spotřebitelů do-
cházet k závěru, že výměna staré lednice 
za novou přinese navzdory pořizovací ceně 
nakonec úsporu.    

Ve zpětném odběru se každopádně budou 
tyto spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, 
co se při prodeji nových přestane odděleně 
uvádět výše recyklačního příspěvku. K tomu 
dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při 
likvidaci na řadu skuteční veteráni, budou 
se velmi hodit finanční rezervy, jež ELEK-
TROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen 
tak bude moci být i tato likvidace skutečně 
ekologická.
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nefdesante.cz

AKCE 2+1 ZDARMA
Při zakoupení dvou produktů 
nefdesanté získáváte třetí zdarma!
Koupíte-li jakékoliv dva produkty nefdesanté, stejné nebo různé, čárové 
kódy na bílém podkladu z boční strany krabičky nám zašlete poštou nebo 
doručíte osobně, obdržíte třetí produkt dle aktuální nabídky zdarma. 
Více informací o podmínkách akce 2+1 a výhodách 
na www.nefdesante.cz.

LÉKÁRNA U MOSTU DOPORUČUJE:
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

´

trasa č.15 Vlašim
• 11 h Vlašim (parkoviště u železničního přejezdu)
• 12 h Postupice (před nákup. střediskem)
• 12,30 Bystřice (parkoviště na náměstí)
• 13 h Maršovice (před pohostinstvím)
• 14 h Neveklov (na náměstí u Tabáku)
• 14,30 Netvořice (u OÚ)

• 15 h Týnec n. Sázavou (parkoviště před MěÚ)
• 15,30 Kamenný Přívoz (před Poštou)
• 16 h Jílové u Prahy (na náměstí)
• 16,30 Velké Popovice (naproti baru Kozlovka)
• 17 h  Pyšely (u Sokolovny)
• 17,30 Chocerady (před kostelem)

Prodej 4. 5. 2013 stáří: cena:
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) 12–18 týd. 120–180 Kč
Chovní kohoutci 12–18 týd. 120–180 Kč   
Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 1–3 týd. 70–90 Kč
Moularden (kříženec pižmová+peking. kachny) 1–3 týd. 70–90 Kč  
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny) 1–3 týd. 110–130 Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 1–3 týd. 110–130 Kč
Husy bílé 1–3 týd. 140–160 Kč
Husy landenské 1–3 týd. 140–160 Kč
Perličky 1–6 týd. 90–140 Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6–8 týd. 260–300 Kč 
Kalimera (selské brojlerové kuře) 2–3 týd. 90–100 Kč

Prodej 6. 6. 2013 stáří: cena:
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) 12–18 týd. 120–180 Kč
Chovní kohoutci 12–18 týd. 120–180 Kč   
Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 1–3 týd. 70–90 Kč
Moularden (kříženec pižmová+peking. kachny) 1–3 týd. 70–90 Kč  
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny) 1–3 týd. 110–130 Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 1–3 týd. 110–130 Kč
Husy bílé 1–3 týd. 140–160 Kč
Husy landenské 1–3 týd. 140–160 Kč
Perličky 1–6 týd. 90–140 Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6–8 týd. 260–300 Kč 
Kalimera (selské brojlerové kuře) 2–3 týd. 90–100 Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Masáže Spirála 
P ší 191 – vstup z Okružní, Týnec nad Sázavou  
 

Relaxa ní a rekondi ní masáže 
Autotrak ní lehátko, masáže t hotných, aromatické 
silice, reflexní masáž chodidla, dárkové poukazy.  
Cena 350 K /1h, celková masáž - 650 K  (135 min) 
 

Kraniosakrální osteopatie 
Velmi jemná technika podporující sebelé ebné 
schopnosti t la na všech úrovních lidského bytí. P sobí 
harmoniza n , navozuje hlubokou relaxaci a napomáhá 
ešit p edevším psychosomatické obtíže a veškeré potíže 

spojené s nervovým systémem. Zavád cí cena 200 K  za 
1h ošet ení. 
 

Kurz masáží d tí a kojenc  
Ve 3 setkáních se nau íte masírovat své d átko, nau íte 
se protikolikovou masáž, dozvíte se jak pomocí masáže a 
vonných silic ešit nap . nachlazení, posílit imunitu,.. 
seznámíte se se základy aromaterapie a možná ochutnáte 
masáž i na svou k ži. Za ínáme v úterý 7. kv tna 9:30 – 
11:30h (další setkání 14. a 21. kv tna). Na kurz je t eba 
se p ihlásit p edem. Cena celého kurzu 450 K .  
 

Více informací a objednávky na tel. 776 006 814, 
nebo na hancac@atlas.cz, Hanka e erlová 

ANGLIČTINA a FRANCOUZŠTINA PRO VÁS

Individuální výuka pro všechny znalostní úrovně
- na přijímací zkoušky, obchodní aj, konverzace

Zajišťujeme veškeré studijní materiály, poslechy
-  potřebujete pouze slovník a poznámkový sešit

Výuka probíhá u vás doma nebo na vašem pracovišti
- neztrácíte čas dojížděním na kurzy

Vyučovací hod. pro jednotlivce i miniskupinu 3-4 studenti 400,- Kč
- odečitatelná daňová položka na vzdělání

Mgr. Petr Hamajda Nespeky 109 
tel. 317 779 476, mobil: 736 22 33 07

Rodina koupí stavební pozemek nebo starší rodinný dům před rekonstrukcí v Týnci 
nad Sázavou a okolí do 10 km.  Tel:  728 122 518
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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AUTOSERVIS  ERVENKA  NABÍZÍ:AUTOSERVIS ERVENKA NABÍZÍ:                    
   www.autoserviscervenka.cz     

RROODDIINNNNÝÝ  AAUUTTOOSSEERRVVIISS    
OOPPRRAAVVYY  VVŠŠEECCHH    TTYYPPUU    AAUUTTOOMMOOBBIILL   II  NNOOVVÝÝCCHH  BBEEZZ  

ZZTTRRÁÁTTYY  ZZÁÁRRUUKKYY  
KK  nnáámm  mm žžeettee  pp iijjeett  jjiižž  nnaa  pprrvvnníí  ggaarraann nníí  pprroohhllííddkkuu  

((bblliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  ssee  ddoo tteettee  nnaa  nnaaššeemm  wweebbuu  ––  vviizz  BBllookkoovváá  vvýýjjiimmkkaa,,  kktteerroouu  mmáámmee))  
 

LAKÝRNICKÉ PRÁCE  -nejmodern jší technologie lakování a 
finální úpravy, naprosto dokonalý bezprašný povrch 
 - ve vlastním lakovacím boxu 
 - míchací linka barev MaxMeyer 
 - 50 000 odstín  acryl. Lak  – vodní báze 
 -zást iky,rozst iky na profesionální úrovni 
 
KLEMPÍ SKÉ PRÁCE  - rovnání na rámu osobních i dod. voz  

- svá ení pod ochrannou atmosférou  
KOMPLETNÍ SKLOSERVIS 
 
MECHANICKÉ PRÁCE  - kompletní servis všech druh  vozidel v .                       
                                                               diagnostiky, p íprava a vy ízení STK  
                                                             - kompletní servis pro vaši klimatizaci 
 vým ny olej , desti ek, kontroly podvozk , tlumi . 
SVA OVÁNÍ PLASTU 
 
PNEUSERVIS - po íta em ovládané vyvažování 
 - prodej nových pneumatik  
 
DIGITÁLNÍ P EJEZDOVA SBÍHAVOST – p ejezdový test tlumi  a          
                                                                             Brzd 

IŠT NÍ INTERIÉRU                       NÁHRADNÍ VOZIDLA 
 

VV  PP ÍÍPPAADD       PPOOTT EEBBYY  VVOOLLEEJJTTEE  NNAA  TTEELLEEFFOONN::  224411995500442299,,  660022229966667744  
 

         Otevírací doba:  Po – Pá  8:00 – 18:00, so 10:00 – 12:00 
         Chotou  63, Jílové u Prahy, 254 01 

                                     
Individuální p ístup k zákazníkovi po tel. domluv  svoz a rozvoz vozidel ZDARMA  

 
Jsme smluvní opravnou eské poj.a.s..,Allianz a. s.(kontaktní místo) , Generali a. s.  , 

Triglav a. s. ,nov  i eská podnik.pojiš . a. s.  
-kompletní vy ízení pojistných událostí od A do Z v etn  platby pojiš ovna – servis  

Škody likvidujeme i u pojiš oven, se kterými nejsme ve smluvním vztahu! 
 
Máte-li ve firm  služební vozidla a pot ebujete snížit náklady na 
jejich údržbu, jsme pro Vás ten pravý partner!!! 


