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zdarma

Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

Týnecké listy Vám opět přináší 
informace o dění ve městě 
a probíhajících projektech. 
Přečíst si můžete o velkých pro-
jektech i malých akcích. A že 
se toho stalo v poslední době 
mnoho! Ve škole je nové hřiště, 
knihovna pasovala nové čte-

náře, proběhly oslavy 50. výročí nové školy a školní 
akademie, dokončujeme zateplení mateřské školy, 
obnovu zeleně… A mnoho práce je ještě před námi. 
Čeká nás stavba nového přechodu v Chrástu síd-
lišti, ocenění významných občanů města, příprava 
adventních setkání, založení nových technických 
služeb a také parlamentní volby. Byť se zdá politická 
situace složitá, nebuďte lhostejní a přijďte volit.

Z úřadu starosty
• Probíhá příprava rozpočtu na rok 2014. Pokud 

máte návrhy, co by bylo důležité ve městě udě-
lat a do rozpočtu navrhnout, dejte mi prosím 
zprávu.

• METAZ Týnec a.s. změnil vlastníka. Na in-
formační schůzce deklaroval, že má zájem 
zachovat výrobu i pracovní pozice.

• Uzavírka silnice na Čakovice by měla skončit 
koncem října. Opravu silnice realizuje Středo-
český kraj. Naše žádosti o poskytnutí aktuálních 
informací bohužel ignoruje, a tak sbíráme jen 
částečné zprávy od cestmistra.

• Stejně tak jsme na Středočeském kraji ověřo-
vali stav projektu stavby lávky ve Zbořeném 
Kostelci. Stále se připravuje výběrové řízení 
a pokud vše dopadne dobře, měla by stavba 
lávky a cyklostezky proběhnout v roce 2014.

• Proběhla rekonstrukce vodovodu v ulici 
1. máje. Je to další krok ke zkvalitnění do-
dávky pitné vody. 

• Stále ještě probíhá odstraňování následků po-
vodní. Pracuje se na opravě mostů v Krusičanech 
a Čakovicích. Se správci toků (Povodí Vltavy a Lesy 
ČR) řešíme čištění koryt potoků. Ne vše se daří 
podle našich představ a v některých případech 
jsme sami vyřešili problémy za správce toku.

• Pravidelné schůzky s městským architektem 
začínají přinášet výsledky. Pomáhá radě svými 
stanovisky ke stavbám především v centru 
města, byl zpracován koncept veřejných WC 
u obchodního domu, bylo navrženo barevné 
řešení fasády mateřské školy. Pokud byste po-
třebovali poradit s barevným řešením fasády 
na Vašem domě, je Vám k dispozici.

• Řešíme zabezpečení svahu nad Jawou u silnice 
do Zbořeného Kostelce. Mělo by zde být umís-
těno svodidlo. Akce je dohodnutá, realizaci má 
na starost cestmistrovství Středočeského kraje

• Probíhají jednání o dopravní obslužnosti 
Chrástu sídliště a Krhanic. Dle požadavku 

obyvatel jsme žádali o novou linku z Týnce 
do Jílového s přípojem na 332. Přímé spojení 
z Týnce přes Chrást na Prahu bohužel není 
možné. Na této trase je vedena železniční trať. 
I tento požadavek řeší Středočeský kraj, který 
nabízí pouze prodloužení linky E54 do Jílového. 
Konečné řešení by mělo být známé do konce 
roku.

• Po více než roku příprav se chýlí ke konci řešení 
technických služeb. Budou se zakládat dvě 
společnosti s ručením omezeným, které bu-
dou zajišťovat úklid města a provoz vodovodů 
a kanalizací. Činnost zahájí od 1. ledna 2014. 
Obyvatelé by změnu ani nemuseli zaregistrovat. 
Budou převzati všichni zaměstnanci a stávající 
činnosti budeme provádět ve stejném rozsahu. 
Ceny za vodu a odpad by se pro obyvatele měnit 
neměly. I nadále bude o cenách rozhodovat za-
stupitelstvo. Myslím, že do budoucna je městská 
firma pro obyvatele zajímavým řešením, které 
přinese jasnou kontrolu nad finančními toky 
a kvalitou prováděných prací.

Z jednání rady 
• Byly přiděleny dotace a dary:
 –  Osadnímu výboru v Čakovicích 8.020 Kč 

na dětský den
 –  Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou 

40.000 Kč na dofinancování opravy střechy 
fary

 –  TJ Zbořený Kostelec 2.000 Kč na 20. ročník 
Spanilé jízdy horských kol

 –  Sboru dobrovolných hasičů v Peceradech 
10.000 Kč za pomoc se zaléváním veřejné 
zeleně

• Po výběrovém řízení rada přidělila zakázku 
„Rekonstrukce vodovodního řadu C2‑LT‑DN80, 
ulice 1. máje“ firmě BROSS spol. s r.o. Cena 
bez DPH je 641.472 Kč.

• Byla projednána rozpočtová opatření (drobné 
úpravy rozpočtu města) pro rok 2013.

• Byly přijaty dary a dotace na odstraňování 
škod po povodních od Středočeského kraje 

v celkové výši 1.640.000 Kč, náklady dosud 
činily 2.100.000 Kč.

• Rada schválila poskytnutí darů lidem posti-
ženým záplavami a povodněmi 2013. Ne-
movitosti se zaplaveným obytným podlažím 
dostali 20.000 Kč, nemovitosti se zaplaveným 
technickým podlažím 6.000 Kč. Dary jsou vý-
těžkem z benefičního koncertu a od drobných 
dárců na účet města.

• Bylo schváleno podání žádosti o dotaci 
na stavbu a rekonstrukci cyklostezky (chod-
níku) do Chrástu z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy. Předpokládané ná-
klady jsou 14,5 mil Kč (příprava stavby, stavba – 
délka 1015 m, odvodnění, přeložky sítí, veřejné 
osvětlení).

• Rada města jmenovala do školské rady Základní 
školy Týnec nad Sázavou jako zástupce města 
(zřizovatele) Janu Chroustovou, Dagmar Ku-
drnovou a Ing. Miloše Albla.

• Byl uzavřen dodatek č. 2 smlouvy o Údržbě 
zeleně mezi Městem a ZO ČSOP Vlašim. Do-
datek prodlužuje smlouvu o rok, cena služeb 
se nemění, do udržovaných ploch přibývá nová 
zeleň z projektu obnovy zeleně. 

• Bylo vyhlášeno výběrového řízení na jedna-
tele nově zakládaných společností technic-
kých služeb a vody.

• Bylo schváleno Nařízení rady města č. 1/2013 
– tržní řád. Řeší se v něm provoz tržiště, před-
zahrádek u restaurací a podomní prodej (ten 
je zakázaný).

• Byla schválena Smlouva o vzájemné spolu-
práci se Svazem měst a obcí. Cílem je realizace 
projektu spolupráce mezi obcemi. Výstupem 
bude příprava záměrů a projektů do budoucího 
programového období (příprava na čerpání do-
tací). Projekt bude trvat 19 měsíců, zahájení 
se předpokládá v listopadu 2013.

• Byl vydán Plán zimní údržby 2012/2013. Proti 
loňské sezóně se nic nemění. Oblasti a termíny 
úklidu sněhu jsou zachovány.

pokračování na následující straně
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Další zprávy z radnice
Dobrý den vážení ob-

čané, tento způsob léta zdál 
se být poněkud rozmarný, 
nemyslíte?

Uplynulé měsíce letošního 
roku byly pro nás mimořádně 
náročné. Červnové záplavy 
(hlavně v Krusičanech a Čako-

vicích) se v menší míře opakovaly v Krusičanech, 
takže s úklidem a opravami se pokračovalo dál. 
Extrémní teploty a velké sucho komplikovaly práci 
hlavně na dokončení výsadeb na pěší a záchraně 
nově vysázených stromů v rámci projektu obnovy 
zeleně. Pěší jsme zalévali denně i o víkendu, stromy 
nám pomohli 3x týdně zalévat dobrovolní hasiči 
z Pecerad, kterým tímto moc děkuji za pomoc. 
Nezapomněli jsme však ani na kulturu. Zorgani-

zovali jsme tradiční kulturní akce léta, městské 
slavnosti u hradu, u městského úřadu se poprvé 
objevil Rockpark a nechyběl ani 2. ročník řezbář-
ského sympozia. O letních prázdninách jsme také 
začali realizovat dvě velké investiční akce – stavbu 
víceúčelového sportoviště v areálu ZŠ a zateplení 
pěti starých pavilonů MŠ. Po „akčních“ prázdni-
nách a zahájení nového školního roku pokračujeme 
s realizací rozpracovaných projektů – zateplené 
pavilony MŠ čekají na novou netradičně pojatou 
fasádu, pěší zóna se dočkala posledních úprav – 
nových trávníků, zastupitelstvo přijalo nové logo 
města a postupně během podzimu začneme s umís-
ťováním informačních tabulí a vývěsek, vysazujeme 
nové keře a ořezáváme stromy v rámci projektu 
obnovy zeleně. V Peceradech vznikají dvě nové 
sportovní plochy. 

dokončení z předchozí strany

Z jednání zastupitelstva
• Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků 

v Kostelci u sokolovny. Bude tak sceleno 
sportoviště před sokolovnou.

Projekt Obnova veřejné zeleně se blíží do svého závěru
Realizace projektu obnovy zeleně se blíží 

ke konci. V těchto dnech probíhají jednání o změ-
nách v projektu, které se během výsadeb vyskytly. 
Nově byla do projektu obnovy zařazena z části 
výsadba nové zeleně na pěší zóně a úprava trav-
naté plochy v Peceradech u hřiště. Na ostatních 
lokalitách se dokončují ozdravné ořezy stromů, 
ořezané větve se následně štěpkují a odvážejí. 
Koncem září se začaly vysazovat keře a nové 
plochy trávníků, koncem října nebo začátkem 
listopadu bude provedena poslední výsadba chy-
bějících nevysazených stromů a částečná výměna 
reklamovaných sazenic.

Projekt obnovy zeleně je živým tématem, se 
kterým souvisí i dotaz, jež jsem dostala od jednoho 
z občanů Týnce. 

Paní místostarostko,
v některých Týneckých listech jste psala, že při 
výsadbě nové zeleně bude ta, která se neujme, 
bezplatně vyměněna. Kdy tedy dojde k výměně 
stromů vysázených již v roce 2012? Jedná se o 5 ks 
proschlých nebo suchých stromů podél chodníku 
ke kapličce a 2 ks stromů za plotem „staré školy“.

Na hřbitově je cca 22 ks proschlých nebo suchých 
jehličnanů vysázených podél plotu.

S pozdravem Petr, obyvatel Týnce

V roce 2011 byly nově vysazeny mladé hlohy 
lemující silnici směrem na Benešov. Od nepaměti 
tyto stromy u cesty rostly a krásně kvetly. Na jaře 
letošního roku jsme mohli sledovat snahu mla-
dých stromů o květ a nové lístky. Letošní průběh 

roku s extrémním počasím, vydatné deště a velké 
vlhko, poté tropické teploty a následné sucho za-
příčinily houbové onemocnění hlohů jak v Týnci, 
tak po celé České republice. S ochránci přírody 
je dohodnut speciální postřik Cuprikolem, který 
by měl houbu odstranit. Dále necháme na pod-
zim odborně upravit korunu hlohů a vyčkáme 
do jara, jak si hlohy s onemocněním poradí. 
S případnou výměnou za nové sazenice stromů 
vyčkáme na jaro příštího roku. Výměna stromů 
by byla řešena v rámci reklamace v projektu ob-
novy zeleně. 

Houbovým onemocněním trpí i náš vánoční 
strom na pěší zóně. Stejně jako hlohy i tuto 
mladou jedličku, napadla nemoc po extrémním 
počasí letošního jara a léta. Podobně jako hlohy 
necháme vánoční strom speciálně postříkat, 
vydatně jej před zimou zalijeme a budeme 
čekat, zda se strom uzdraví.

Adriana Bursová

• Zastupitelstvo udělilo ocenění „Významný 
občan města Týnec nad Sázavou“ paní Jaro-
slavě Zdražilové a panu Zdeňku Zazvonilovi. 
Slavnostní předání ocenění proběhne 25. října 
v 17.00 hodin ve Společenském centru Týnec.

• Zastupitelstvo schválilo záměr založit jednu 
společnost s ručením omezeným pro výkon 

činností zajišťujících provoz vodovodů a kana-
lizací a druhou pro výkon činností zajišťujících 
likvidaci odpadu a úklid města. 

Milí čtenáři,
přeji Vám pohodové podzimní dny.

Martin Kadrnožka, starosta města 

V každých Týneckých listech se vám snažíme 
zprávami přiblížit jak činnost mou a pana starosty, 
tak samozřejmě i úředníků městského úřadu. 
Chceme se s vámi dělit o informace – informo-
vat vás o tom, co a jak ve městě probíhá, co se 
chystá, na čem se pracuje. Reagujeme na vaše 
podněty a dotazy a přinášíme odpovědi. Před-
kládáme zde zprávy, často i nepříjemné. Pokud 
čtete Týnecké listy, zajímáte se o dění ve městě, 
velice nás to těší. Posuďte prosím po pročtení 
sami, zda je tento zpravodaj jen „přehlídkou 
úspěchů radnice“, anebo jste získali informace 
o dění, které jsme jako zástupci tohoto města 
vám povinni předkládat.

Přeji vám všem krásný a barevný podzim.
Zdraví Adriana Bursová, místostarostka města

Změna územního plánu
Byla vypracována a upravena Zpráva o uplat-

ňování územního plánu za období 10/2011 – 
04/2013, součástí jsou pokyny pro zpracování 
návrhu změny územního plánu.

Proběhlo její projednání dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpisů s veřej-
ností, dotčenými orgány a sousedními obcemi. Ze 
shromážděných vyjádření a připomínek vyplynulo, 
že některé změny vyžadují dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů vypracování posouzení vlivu na území Na-
tura 2000 (Natura) a dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí (tzv. SEA).

Vypracování těchto dokumentů projednávání 
změn územního plánu značně prodraží a zároveň 
i časově prodlouží. Posun v harmonogramu pro-
jednávání změn územního plánu je jasný již nyní, 
protože zastupitelstvo nebude na svém zasedání dne 
4. listopadu 2013 schvalovat Zprávu o uplatňování 
územního plánu, ale varianty zda pozastavit projed-
návání problematických změn nebo zda požadované 
dokumenty (SEA a Natura) nechat vypracovat.

Ing. Miloš Albl
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 16. září 2013 se po prázdninové 

pauze konalo zasedání zastupitelstva. Cel-
kem bylo na programu 14 bodů, a to včetně 
zahájení a závěru. 

V úvodu informoval pan starosta zastupitele 
o činnosti MěÚ a Rady města v uplynulém ob-
dobí. Poté dostala slovo paní místostarostka 
a informovala přítomné o činnosti své kance-
láře. Následovaly návrhy a připomínky občanů, 
které se týkaly především místních komunikací 
a zeleně. Jeden z bodů programu bylo schválení 
kandidátů na ocenění Významný občan města. 
Tento rok se ocenění udělí Jaroslavě Zdražilové 
a panu Zdeňkovi Zazvonilovi, které nomino-
vali sami občané města. Důležitým bodem bylo 
rozhodnutí o formě zakládané společnosti pro 
výkon technických služeb. Zastupitelstvo roz-
hodlo, že budou založeny dvě společnosti s ruče-
ním omezením. Jedna společnost (s. r. o.) bude 
spravovat vodu a druhá společnost (s. r. o.) bude 
spravovat samotné technické služby. Dále byli 
schváleni přísedící u soudu, kteří se přihlásili 
do výběrového řízení. V závěru zastupitelé od-
hlasovali nový vizuální styl města, a to koncept 
„brána“. Rozhodovali se v souladu s názorem 
občanů, kteří vyslovili jasné ano pro koncept 
brány, jež získal celkem 258 hlasů. Koncept 
střechy získal pouze 156 hlasů. Nový vizuální 
styl města si můžete prohlédnout na nástěnce 
v prvním patře městského úřadu.

Mgr. Jitka Šebková

OCENĚNÍ HASIČI
Oceněni byli všichni dobrovolní hasiči, 

kteří při letošní červnové povodni zachraňo-
vali zdraví a majetek občanů, a to zejména 
v Krusičanech a Čakovicích. Město se roz-
hodlo těmto hrdinům za jejich vyčerpáva-
jící práci poděkovat slavnostním předáním 
pamětních listů a finanční odměnou.

Začátkem měsíce června postihly celou Čes-
kou republiku povodně. Bohužel ani náš kraj 
nebyl výjimkou. Nejhůře postiženy byly obce 
Krusičany a Čakovice. Při povodních pomá-
halo mnoho lidí, především z řad dobrovol-
ných hasičů, kteří byli na nohou ve dne v noci. 
Oceněni byli členové SDH z Pecerad, Týnce 
nad Sázavou, Zbořeného Kostelce, Krusičan 
a Podělus. Všichni ocenění dostali od Města 
Týnec nad Sázavou jako odměnu 500 Kč a pa-
mětní list. „Všem sborům dobrovolných hasičů 
patří náš velký dík,“ uvedla na zasedání za-
stupitelstva Adriana Bursová, místostarostka 
města. „Kromě toho také děkuji členům SDH 
z Pecerad, kteří v letních horkých dnech pravi-
delně pomáhali se zaléváním nově vysazených 
stromů,“ dodala paní místostarostka. 

Mgr. Jitka Šebková

Poděkování zahradníkům

Mé poděkování za poctivou práci na úpravě 
zelených ploch v našem městě patří zejména 
čtyřem „zahradníkům“ – Milanu Turkovi, Janu 
Slabihoudovi, Vladimíru Urbanovi a Janě Urba-
nové. Celý půl rok pracovali po nové pěší zóně, 
ale i v ostatních lokalitách města. Opakovaně 
se starali o naši zeleň, aby naše město vypadalo 
krásně a upraveně. Úřad práce v Benešově nám 
umožnil využít jejich služeb v rámci veřejné 
služby. Jejich úkolem byla: 
– úprava pomníku v Čakovicích (pletí, prořez, 

sázení nových tújí, instalace kamenů)
– pomoc při záplavách v Čakovicích (odklízení 

bahna a naplavenin, likvidace vyvrácených 
stromů, zprůjezdnění silnice, oprava vymletého 
přejezdu přes potok, likvidace sesuvů kamení 
a půdy)

– sázení tújí a přesazování keřů na novém 
hřbitově

– odstranění staré výsadby keřů podél silnice 
u „staré“ školy

– úprava terénu před městským úřadem (likvi-
dace starých keřů a rostlin, výsev trávy)

– rekonstrukce pěší zóny (likvidace starých keřů 
a porostů z květníků, odplevelení, zavezení 
nové zeminy, pokládka zahradních folií, vý-
sadba nových květin a keřů, pokládka kačírku, 
výsev nové trávy)

– úprava okolí brány a cesty k hradu (likvidace 
starých keřů, odplevelení terénu a zdi, pokládka 
zahradních folií, pokládka kačírku)

– úprava svahu pod kostelem (likvidace ná-
letových křovin a plevele, prořez větví lip 
u schodiště)

– výpomoc při úpravě svahu v areálu „staré“ školy 
(odstranění části křovin, odplevelení terénu)

– obnova prostorů v Rondelu (likvidace starých 
chodníků, zavezení nové zeminy a výsadba 
trávy, odplevelení a prořez keřů a stromů, po-
kládka nové štěpky, likvidace náletových stromů 
a křovin uvnitř bývalých stání na kontejnery)

– prořez keřů a odplevelení terénu v Chrástu nad 
Sázavou

– výřez a likvidace náletových křovin a stromů 
v okolí sokolovny ve Zbořeném Kostelci

– v okolí a areálu hudební školy výřez a likvidace 
náletových křovin, úprava růží

– rekultivace svahu u Janovického potoka a v ulici 
Mírová (výřez náletových křovin a stromů, 
úprava terénu) 

– průběžně po celou dobu bylo na území města 
zajišťováno kropení a zavlažování, likvidace 
plevele a prořezy keřů, lokální výsevy trávy

Děkujeme.
Adriana Bursová

POZVÁNKA 
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva, 

která se konají v pondělí 4. listopadu a 9. pro-
since 2013 od 16 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou.
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Informace z odboru majetku
V jarních a letních měsících letošního roku až 

po současnou dobu jsme v našem městě zajišťovali 
mimo jiné tyto práce:

1) Úklidové práce
– prioritou byl úklid zejména po povodních v Kru-

sičanech, Čakovicích, Podělusích i v Týnci nad 
Sázavou

– zajišťován byl pravidelný úklid po stanovených 
trasách. Přednostně je uklízeno v centru města 
a hlavně na autobusovém nádraží, kde se ne-
pořádek objevuje denně

2) Další provedené práce
– byly provedeny například opravy propadů 

v chodnících v ulicích Jílovská, Družstevní, 
Okružní atd.

– průběžně jsou zajišťovány opravy laviček, ná-
těry, likvidace náletů, opravy dopravních značek 
atd. 

3) Komunikace
– v tomto období byly přednostně řešeny opravy 

a nové povrchy po povodních a probíhaly ope-
rativní opravy děr na komunikacích dle zjištění 
(Zb. Kostelec, Chrást n. S., Krusičany, Týnec 
n. S., Podělusy, Čakovice, Pecerady, Větrov). 
Rozsáhlé byly také opravy místních a účelo-
vých komunikací s nezpevněným povrchem 

(štěrkové, recyklát), které byly po povodních 
a přívalových deštích místy zcela nesjízdné

– dodavatelsky byly zajištěny také opravy propad-
lých kanálů v ulicích Příčná, U hřiště, Růžová, 
v Peceradech a propustí – Chrást n. S. – 2× 
atd.

Veškeré provedené práce jsou evidovány v pří-
slušných seznamech včetně rozsahu prací a ter-
mínů plnění.

Ještě něco z další činnosti odboru majetku
• Na starém hřbitově byla provedena oprava 

schodiště, zřícené opěrné zdi, vstupní brány 
a plotu, na novém hřbitově byl postaven první 
blok kolumbária a opravena střecha obřadní 
síně.

• Byly dokončeny opravy chodníků v centru města 
včetně osazení nového mobiliáře. Nové lavičky 
byly osazeny také v lesíku Brdce, nové koše 
byly dány v ulicích Na hlinkách, U Janovického 
potoka atd.

• Dále je připravována výstavba komunikace 
Hlinka II. Je připravena dokumentace k územ-
nímu rozhodnutí včetně překládky optického 
kabelu O2, sloupu VN a kabelových přípojek 
k trafostanici. K podání žádosti o jeho vydání 
schází dořešit vlastnické vztahy k pozemkům 
pod komunikací.

• Jsou vydána stavební povolení na chodník 
do Chrástu nad Sázavou, v současné době je 
podána žádost o dotaci.

• Je vydáno územní rozhodnutí na chodník 
v Čakovicích a zpracovává se dokumentace 
ke stavebnímu povolení (DSP).

• Je vydáno SP na přechod pro chodce u nádraží 
v Chrástě n. S. sídlišti. Tato stavba bude ještě 
v letošním roce provedena – včetně překládky 
chodníku podél tenisových kurtů.

• Z dalších investičních akcí probíhá v současné 
době zateplení objektů mateřské školy. Práce 
probíhají dle harmonogramu, termín dokončení 
bude splněn.

• Dokončena byla také výstavba multifunkčního 
hřiště v základní škole a hřiště bylo uvedeno 
do provozu.

• Dokončena byla také rekonstrukce el. instalace 
výtahu v DPS II.

• Byla zahájena oprava kamenného tarasu v Ča-
kovicích – havarijní stav.

• V současné době probíhají také terénní úpravy 
hřiště v Peceradech a připravuje se úprava hřiště 
v Krusičanech.

Mimo popsané činnosti a práce dále odbor ma-
jetku zajišťuje další činnosti, jako jsou drobné 
opravy a údržba majetku města, čištění chodníků, 
propustí, pravidelný výlep plakátů s údržbou ná-
stěnek a vitrín.

Jiří Vrbata

Informace ze stavebního odboru
Dovolte mi seznámit Vás s nejnovějším stanovis-

kem Ministerstva pro místní rozvoj k doplňkovým 
stavbám na pozemcích rodinného domu a stavby 
pro rekreaci splňující:

§ 79 odst. 2 písm. o): 
Jak se hodnotí kritéria stanovená pro stavbu 

uvedenou v § 79 odst. 2 písm. o) stavebního 
zákona, která nevyžaduje vydání rozhodnutí 
o umístění stavby ani územní souhlas? 

Podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. o) nevy-
žaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní 
souhlas „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 
podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží 
k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo vý-
bušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu 
pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně 
plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové 
vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 
2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat deš-
ťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z cel-
kové ploch pozemku rodinného domu nebo stavby 
pro rodinnou rekreaci“. Současně jde o stavbu, která 
podle § 103 odst. 1 písm. a) nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení.

Aby stavebník mohl uvedenou stavbu realizo-
vat, tzn. umístit a následně i stavět, bez posouzení 
stavebním úřadem, musí splňovat všechna záko-
nem stanovená kriteria, za současného dodržo-
vání dalších právních předpisů. Z volného režimu 

je tato stavba vyloučena v případech realizace 
v územích uvedených v § 79 odst. 3.

Kromě základních parametrových podmínek – 
stavba do 25 m2 zastavěné plochy, do 5 m výšky, 
s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nej-
výše do hloubky 3 m, se musí jednat o stavbu, 
která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací, 
nebo bydlení nebo rodinnou rekreaci podmiňuje. 
I když tyto pojmy nejsou ve stavebním zákoně 
definovány, jedná se o pojmy užívané nejen ve sta-
vebním zákoně, ale i ve vyhlášce č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Bude vždy na posouzení stavebního úřadu, zda 
bude v konkrétním případě stavba posouzena jako 
související s bydlením či bydlení podmiňující, jaké 
definiční znaky takové stavby budou pro určení 
jejího charakteru stanoveny. Stavba musí být vždy 
umístěna v minimální odstupové vzdálenosti 
od společných hranic pozemků 2 m.

Vždy musí jít o stavbu, která bude realizo-
vána na pozemku rodinného domu nebo stavby 
pro rodinnou rekreaci. Jaké stavby lze umístit 
na pozemcích staveb pro bydlení a pozemcích 
staveb pro rodinnou rekreaci stanoví § 21 odst. 
4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „Na pozemcích staveb 
pro bydlení lze kromě stavby pro bydlení umístit 
stavbu nebo zařízení související s bydlením či byd-
lení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné 
k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb 
a zařízení na nich, není‑li z prostorových důvodů 
a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené 
funkce ve stavbě pro bydlení… Na pozemcích sta-
veb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro 
rodinnou rekreaci umístit stavbu nebo zařízení 

související s rodinnou rekreací či rodinnou rekre-
aci podmiňující a provést terénní úpravy potřebné 
k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb 
a zařízení na nich.“ Vyhláška v tomto ustanovení 
určuje, jaké druhy staveb a jakého charakteru lze 
na daných pozemcích umístit.

Při určování druhu pozemku, na kterém lze 
danou stavbu realizovat, je třeba vycházet z defi-
nice „zastavěného stavebního pozemku“ ve smyslu 
§ 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona – jedná se 
o pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravi-
dla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek 
s obytnými a hospodářskými budovami. Zastavěnost 
tohoto pozemku je podle dalšího kriteria určena 
s vazbou na schopnost vsakování dešťové vody 
s určením zachování nejméně 50 % z celkové plo-
chy pozemku rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci. To je určité omezující kriterium 
pro nekontrolovatelnou zastavěnost pozemků. Pro-
blematika vsakování dešťových vod na pozemcích 
staveb pro bydlení je řešena také v § 21 odst. 3 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve vazbě na zachování 
poměru výměry části pozemku schopného vsa-
kování dešťové vody k celkové výměře pozemku. 
V případě samostatně stojícího rodinného domu 
a stavby pro rodinnou rekreaci jde o zachování 40 % 
plochy pozemku pro vsakování dešťových vod, v pří-
padě řadového rodinného domu jde o 30 % plochy 
pozemku. Stavební zákon v případě stavby podle 
§ 79 odst. 2 písm. o) stanoví přísnější kriterium.

I když se jedná o stavbu bez potřebného umís-
tění a povolení stavebního úřadu, odpovídá za její 
realizaci vždy stavebník. Nelze předpokládat, že 
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z finančního odboru

V současné době se připravuje návrh rozpočtu 
na rok 2014. Vyvěšen na úřední desce bude 22. lis-
topadu 2013. Občané mají možnost se k rozpočtu 
vyjádřit svými připomínkami buď na finančním 
odboru u paní Ing. Kateřiny Hruškové, a to 
do 6. prosince 2013, nebo na zastupitelstvu města, 
které se koná dne 9. prosince 2013. 

Ing. Kateřina Hrušková

by stavebníci u těchto staveb neměli žádné po-
vinnosti. Mají povinnosti, které jim ukládá přímo 
stavební zákon nebo jsou dále upraveny a rozpra-
covány v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu 
zákonu. Jedním z těchto právních předpisů je 
i vyhláška č. 501/2006 Sb. Konkrétně jde o usta-
novení § 25 odst. 4 této vyhlášky, které stanoví 
odstup staveb pro bydlení a staveb nebytových. 
V případě, že jsou v některé z protilehlých stěn 
těchto sousedících staveb okna obytných místností, 
pak musí být odstup staveb roven alespoň výšce 
vyšší z protilehlých stěn. Toto ustanovení musí být 
samozřejmě uplatňováno a použito i v případě, 
že se umisťuje stavba podle § 79 odst. 2 písm. o) 
stavebního zákona, pro kterou není vyžadován 
žádný úkon stavebního úřadu. V případě, že by se 
chtěl stavebník odchýlit od daných odstupů, má 
možnost požádat stavební úřad o udělení výjimky. 
Po vydání rozhodnutí o výjimce může stavebník 
realizovat stavbu bez další posouzení stavebním 
úřadem, ovšem v odstupové vzdálenosti stano-
vené v rozhodnutí o výjimce.

Je třeba zdůraznit, že výjimky lze v souladu 
s ustanovením § 169 odst. 3 stavebního zákona 
povolit pouze z obecných požadavků na využívání 
území, tj. z vyhlášky č. 501/2006 Sb., nikoliv 
ze stavebního zákona. Kriteria stanovená v § 79 
odst. 2 písm. o) je třeba dodržet vždy.

Při umisťování staveb do 25 m2 je nutné také po-
suzovat soulad s územně plánovací dokumentací, 
jelikož i toto je jedno kriterií, pokud samozřejmě 
je pro dané území územně plánovací dokumen-
tace vydána. Pokud není územně plánovací do-
kumentace vydána, pak jsou posuzována kriteria 
podle § 79 odst. 2 písm. o). Územní plán může 
například vyloučit umístění stavby, která podmi-

ňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, nebo s byd-
lením či rodinnou rekreací souvisí. Dále může 
územní plán například řešit jinou procentuelní 
zastavěnost pozemku. Pokud územní plán stanoví 
přísnější parametr zastavitelnosti pozemku, pak 
je nutné respektovat řešení v územním plánu; 
pokud naopak bude toto kriterium v územním 
plánu mírnější ve smyslu možnosti zastavět více, 
než 50 % dané plochy, pak je nezbytné dodržet 
kriterium stanovené stavebním zákoně, kde je 
určeno zachování nejméně 50 % plochy schopné 
vsakování dešťové vody.

V případě, že stavebník realizuje stavbu, která 
nesplňuje všechny požadavky a kriteria stanovená 
v § 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona, pak je 
to důvod pro nařízení odstranění stavby ve smyslu 
§ 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Jelikož 
ve chvíli, kdy nejsou dodržena kriteria § 79 odst. 
2 písm. o), se už nejedná o stavbu, která by nevy-
žadovala územní rozhodnutí ani územní souhlas. 
To znamená, že by se jednalo o stavbu, která byla 
prováděna nebo provedena bez rozhodnutí nebo 
jiného úkonu stavebního úřadu. Pokud by však sta-
vebník dodržel kriteria § 79 odst. 2 písm. o), tudíž 
by se jednalo o stavbu, která nevyžadovala územní 
rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení, ale byla 
prováděna nebo provedena v rozporu s právními 
předpisy, pak by to byl důvod pro odstranění stavby 
podle § 129 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. 
Takovým právním předpisem, který je třeba do-
držovat i v případě, že je realizována stavba bez 
posouzení stavebního úřadu, je, jak již bylo výše 
uvedeno, i vyhláška č. 501/2006 Sb. se stanovením 
vzájemných odstupů staveb.

Za odbor výstavby 
Miloslav Ctibor

KURZ „NEBOJTE SE POČÍTAČE“
Ve dnech 10. až 13. září 2013 od 13 do 17 

hodin se v počítačové učebně Základní školy 
v Týnci nad Sázavou konal bezplatný počí-
tačový kurz pro začátečníky.

Kurz byl pořádán v rámci projektu „Senioři 
komunikují“ realizovaného Nadačním fondem 
manželů Livie a Václava Klausových. Úvodní 
přednáškový den byl věnován seznámení se 
základními pojmy nutnými pro ovládání počí-
tače a samotnému zapnutí počítače. Druhý den 
se senioři učili zakládat složky a pojmenovávat 
soubory. Dále se obecně seznámili s interne-
tem, na což navázalo zakládání e‑mailové 
adresy a vyhledávání autobusového spojení. 
Odhalili i tajemství aplikace „Google Earth,“ 
díky které se podívali, kde bydlí. „Toto se mi 
líbilo, bylo to velmi zajímavé podívat se prostřed-
nictvím této aplikace až ke mně před barák,“ 
uvedla jedna z účastnic kurzu. „Určitě se přes 
tuto aplikaci podívám na místa, kde jsem byla 
kdysi dávno,“ dodala. Závěr kurzu byl věnován 
programu MS Word, seznámení s ním a jeho 
základním ovládáním. Studenti se naučili na-
psat a odeslat e‑mail, což jim jistě otevře nové 
možnosti elektronické komunikace. Všichni 
účastníci obdrželi osvědčení o absolvování 
kurzu. Touto cestou bychom rádi poděkovali 
Nadačnímu fondu Livie a Václava Klausových 
a panu Mgr. Miroslavu Adamcovi za vytvoření 
příjemného studijního prostředí a poutavé 
přednášky. 

Mgr. Jitka Šebková

ROZDĚLENÍ DARŮ Z POVODŇOVÉHO 
KONTA

Rada města po dohodě se zástupcem 
sdružení Lidé lidem, paní Michaelou Reissi-
govou, rozdělila získané finanční prostředky 
z benefičního koncertu a povodňového účtu 
mezi občany postižené povodní.

Celkem bylo rozděleno 174.000 Kč 
(78.487 Kč jsou vybrané peníze z benefič-
ního koncertu a povodňového účtu, zbylých 
95.513 Kč je dar města Týnec nad Sázavou). 
Rada města se rozhodla poskytnout finanční 
dar nejen těm, kdo měli zatopené obytné míst-
nosti, což se týkalo celkem pěti domácností 
a každá z nich získala dar ve výší 20.000 Kč, ale 
i těm, kdo měli zatopené suterény svých domů. 
Takto postižených bylo celkem 13 domácností 
a každá obdržela částku ve výši 6.000 Kč. 
Nejvíce šeků putovalo do Krusičan a Čakovic 
– do obcí, které červnová povodeň postihla 
nejvíce a napáchala zde největší škody. 

Mgr. Jitka Šebková

Důležitá telefonní čísla
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150, 317 721 275

950 891 111
POLICIE ČR 158, 317 701 336

317 701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382
POHOTOVOST 317 756 485

317 756 390
NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 252 285
ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN (HAVÁRIE) CENTRÁLNÍ OHLAŠOVNA – 1239
KANALIZACE (HAVÁRIE) 777 241 036

V PRAC. DOBĚ – 317 722 044
PO PRAC. DOBĚ – 737 200 960

VODA (HAVÁRIE) 608 241 037
OSVĚTLENÍ TÝNEC, K.S. 800 101 109

602 121 134
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S. 800 123 456
TEPLÁRNA TÝNEC S.R.O. 317 704 300
P. HARVAN – ELEKTROINSTALACE 603 763 092
P. MAŠTALÍŘ – KABELOVÁ TELEVIZE 317 855 355

723 487 873
Způsob hlášení úniku zemního plynu, poruchy nebo havárie na plynovodních místních sítích 
a přípojkách, případně regulačních stanicích plynu a vysokotlakých rozvodů plynu:
1) Jméno a příjmení občana, který únik, poruchu nebo havárii hlásí.
2) Název obce nebo města s únikem, poruchou nebo havárií.
3) Přesnější určení místa úniku, poruchy nebo havárie (ulice, upřesnění blízkosti větších 

budov, firem apod.).
4) Zpětné číslo volaného.
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OPOZIČNÍ PŘÍLOHA

Bez Vašeho zájmu se nic nezmění
Týnecké listy se v poslední době staly přehlíd-

kou úspěchů radnice. Zdá se, že doplnění redakční 
rady o starostu a místostarostku nese plody. Ale-
spoň nemusí zdůvodňovat, jak mohou odpovídat 
na kritické články v tom samém čísle. Nevím, jaké 
procento našich spoluobčanů sdílí tento pocit, ale 
je mnoho témat, která přímo volají po hlubším pro-
diskutování a širší názorové konfrontaci. I když 
nám to zvedne tlak, tak jedině takový postup je 
v demokracii možný. A nebo jste již ve své frustraci 
z celostátní či globální politiky dospěli k názoru, že 
by nám byl prospěšnější „osvícený“ diktátor, který 
nám vše naservíruje na podnosu a běda se mu vzpí-
rat? Rozhodně v obci to je jiné, tam se dění ovlivní 
snáze, více se známe a snad se i nebojíme.

Navodím proto důležité téma – územní plán 
a jeho změny a pokusím se Vám vysvětlit, že to 
není jednoduché, že ovlivní naše budoucí prostředí 
k životu – společenské klima, zdraví, estetický 
ráz krajiny, zaměstnání atd. Rozpletení složitého 
přediva příčinných vztahů vedoucích k výsledné 
podobě ÚP je jistě zajímavé poodkrýt a je třeba 
o všem mluvit. My o nich na zasedání zastupitel-
stva také mluvíme, ale to nemůžete vědět, protože 
nepřijdete. Nic jiného nechci, jenom se nad tím 
zamyslete a neváhejte mi (jako členovi komise pro 
rozvoj města) sdělit, jaký je Váš názor. Stačí na mail 
sefrna@natur.cuni.cz a nebo jinak.

Územní plán jsme připravovali extrémně dlouho 
díky neuvěřitelným průtahům. Když byl hotový, 
tak jsme dohodli, že bude jakési moratorium pět 
let, maximálně se opraví technické chyby, které 
se především v mapách vždy nějaké objeví. Vloni, 
rok po schválení, se náhle objeví výzva občanům, 
aby podávali návrhy na změnu. Mnoho z těch, co 

neuspěli dříve se svými žádostmi, a i nových ža-
datelů toho využili a sešlo se jich asi 60. Ty byly 
poté vytříděny, přestože komise pro rozvoj města 
tento postup nedoporučila. Ano, komise má jenom 
poradní hlas, rozhoduje rada města a v konečné 
fázi zastupitelstvo. Zde je však háček. Při sestavo-
vání vedení města po volbách se uplatnila podoba 
černobílá, to znamená vítěz bere vše a opozice tak 
nemá povětšinou šanci prosadit věci, které považuje 
za rozumné a při oddanosti ostatních zastupitelů 
k vedení je velmi těžké něco prosadit (mimo úspěch 
např. se školkou či školní kuchyní Eurest). A nyní 
k jádru věci.

Hodně důležitých pozemků restituovaných 
po panu Janečkovi vlastní jeho potomci. Ti se snaží 
maximalizovat jejich hodnotu, přirozeně bez dob-
ročinnosti a sounáležitosti s obcí, jak byl známý 
jejich předek. O tom se dočtete např. v knize Týnec 
nad Sázavou, k historickým kořenům města (2006) 
a nebo další knize František Janeček – motocyklový 
král (2011). V posledních asi deseti letech však nic 
neprodávají z důvodů vnitřních rozepří a tak mnoho 
rozvojových plánů stojí. Ani výkup pozemků pod 
sídlištěm „kolonka“ se nikam neposunul, i když 
slibů od vedení města na vyřešení tohoto problému 
jsme za dvacet let již slyšeli hodně. Samotné se-
kání trávy a údržba zeleně v tomto prostoru je 
v režii města a něco stojí. Jenom je trochu divné, 
že v tomto neutěšeném vztahu mezi majiteli se 
našel způsob prodeje parcely na starém hřišti a ještě 
k tomu za cenu neobvyklou v daném místě. Ano, 
chápu, pozemek byl soudně mezi bývalými vlast-
níky rozdělen, ale proč to nejde i v ostatních pří-
padech? Další důvod o pochybnostech je pozemek 
těchto vlastníků mezi sídlištěm a Chrástem, který 

blokuje výstavbu chodníku, po kterém tak toužíme 
a který mnoho lidí vidí jako prioritu. Abychom ho 
získali, tak mu vedení města nabídne milion a to 
se projektovaný chodník jenom jejich pozemku do-
tkne. V tomto případě jejich nevstřícnost přímo 
bere dech. Ale dá se to pochopit vzhledem k jejich 
vzájemným vztahům, leč vyhodit milion v době 
velkého šetření na všem, je luxus a z mého hle-
diska nepřípustné. Korunu všemu však nasadila 
žádost těchto majitelů o zahrnutí části autobuso-
vého nádraží a pozemků přilehlých do stavební 
plochy – pro stavbu obchodního domu. Nic proti 
rozšiřování infrastruktury služeb obyvatelům, ale 
jakou to má logiku? Najednou se majitelé dohodli 
a jejich jinde blokující rozepře jsou ty tam? Město 
bude přesouvat část nádraží na nákladový prostor 
u železnice a prostor s březovou tajgou ve směru 
na brodeckou lávku zůstane ladem, i když jsme 
na něm chtěli prosadit sportoviště.

Vlastníci těchto pozemků jsou pro nás tajemní 
něco jako deux ex machina. Nikdo je mimo úzké 
vedení města neviděl (já mám dojem o jejich 
fluidnosti) a jejich názory jsou nám předkládány 
jakoby filtrované. Jediné řešení vidím následující. 
Ať předstoupí před zastupitelstvo a vysvětlí nám 
svou strategii dalšího nakládání se svými pozemky 
a co městu nabídnou za změnu územního plánu. 
V případě firmy Fercom nyní město projednává 
převod pozemku v areálu bývalé teplárny pro 
výstavbu tréninkové hřiště jako dar. To je férové. 
Od prvopočátku to není vlastní aktivita vedení 
města a kdo ví jak to celé dopadne. Jinou cestu 
ve prospěch města nevidím a v mém setrvávání 
v zastupitelstvu nevidím valnou cenu.

Luděk Šefrna

Střípky z jednání zastupitelstva
Na poslední schůzi zastupitelstva proběhlo vše 

podle plánu, loajální zastupitelé vedení měli vše 
jasné, i když šlo o mnoho. Schvalovala se forma 
a počet společností, které budou v pokračování 
po TS Benešov provozovat důležité služby – dodá-
vek a čištění vody, odvoz odpadků a údržby zeleně. 
V jiných částech Listů jistě dostanete optimistické 
informace o této velké transformaci hospodaření, 
ale rizika nás to nezbaví. Jednání bylo dlouhé přes 
4 hodiny a tady je zkratkovitý záznam se skromným 
komentářem. Ostatně vše je natočeno a záznam je 
veřejně k dispozici na radnici.
• Všichni jsme již dříve podpořili vlastní hospoda-

ření s vidinou, že ušetříme. Vždyť jsme na čele 
měst podle cen vodného a stočného a za vybrané 
peníze se dá i rozumně investovat do zastaralé 
vodovodní sítě a čističky, která je kapacitně 
na hraně. Předešlé jednání zastupitelstva dalo 
zelenou jednomu hospodářskému subjektu, byť 
nerozhodlo o tom, bude‑li to s.r.o. nebo příspěv-
ková organizace.

• Forma a počet s.r.o nebo příspěvkových organi-
zací, toť otázka dne. Město za nám neznámých 
podmínek a důvodů nechalo zpracovat rozbor 
od firmy ve finančním poradenství za 65 tis., roz-
bor s vlastním návrhem předložil také náš finanční 
i kontrolní výbor. O co jde? O budoucí hospodaření 
s našimi penězi. Přece nechceme jen zvyšovat po-

platky za už tak předražené služby. Chceme pouze 
zajistit efektivní a ekonomický provoz služeb pro 
obyvatelstvo a pořádek ve městě.

• Doporučení těchto tří rozborů se liší moc. Devě-
tadvacetistránkový elaborát od poradenské firmy 
doporučuje s.r.o. pro vodu a s.r.o. pro odpady. 
Výbory doporučují příspěvkovou organizaci, 
a to jenom jednu. Ušetřilo by se tak na platech 
ředitelů těchto firem a nepřevážila by jen snaha 
o tvorbu zisku. Město by mělo příspěvkovou or-
ganizaci plně pod svou kontrolou. Ovšem vedení 
města více věří poradenské firmě, která ale při 
svém vystoupení moc nezazářila a jenom pod-
pořila naše obavy. Mnohé hlasy mluví o dobré 
práci pro prosazovaný záměr zadavatele, tedy 
o „dobře“ investovaných penězích do doporuču-
jící zprávy. Hlasování dopadlo podle plánu – věrní 
zastupitelé nezklamali. Bude tedy více firem.

• Vzrušená diskuze pokračovala v různých detai-
lech, které se sem nevtěsnají. A došlo i na slova, 
která se normálně vytečkovávají. Jednomu opo-
zičnímu zastupiteli a panu starostovi bychom 
mohli proplatit z veřejných peněz kurz aserti-
vity, zasloužili by si ho. Nejvíce nás dojalo, že 
jsme museli důrazně odmítat pokus o přímé 
jmenování vedoucího (bez výběrového řízení) 
ještě nezaložené společnosti a jeho platu, který 
by vás jistě neurazil – jedná se o částku téměř 

dvou průměrných měsíčních platů v ČR. Víme, že 
výběrové řízení nic neřeší, důležití jsou členové 
komise a podmínky pro kandidáty. Nemáte zájem 
vybírat a nebo řídit? Neváhejte!

• Možná je naše obava lichá. S.r.o. se dá jistě efek-
tivně kontrolovat a případné ztrátové odpady 
(a s tím se dost počítá) mohou být prodány ně-
které z firem, které v tomto oboru v našem okolí 
podnikají. Přístup na skládku je rozhodující, bez 
něho zkrachujeme brzy. Chceme ostatně vedení 
ušetřit od takových hospodských pomluv, jejichž 
klíčovými slovy jsou „trafika nebo pomoc kama-
rádovi jako v případě Osvětlení Týnec, tunel či 
nová předvolební kampaň“. Těmto řečem však 
moc nevěříme.

• Rekonstruuje se přívod vody v ul. 1. máje, to je 
chvályhodné. Již méně však, že zakázku za cca 
650 tis. vysoutěžila cizí firma z Dobříše díky 
nejnižší ceně. Dražší byly i naše TS, slušně vy-
bavené technicky i personálně. Není to špatný 
signál do budoucna, když si práce nedokážeme 
udělat sami už teď? Město společně s TS dlou-
hodobě připravuje plán rekonstrukce a údržby 
vodohospodářské infrastruktury, na jejíž pokrytí 
byla před lety razantně navýšena cena vodného 
a stočného. Na tuto plánovanou akci zřejmě v po-
slední chvíli nezbyly síly.

Z. Bartl, P. Korec a L. Šefrna
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Děkujeme, že se zajímáte
Územní plán

Územní plán města platí již 2 roky. O pětiletém 
moratoriu (pozastavení změn) se pouze hovo-
řilo, ale zastupitelstvem byl schválen interval 
pro projednání změn jedenkrát za 2 roky. Pokud 
je možnost otevření změny územního plánu pro 
opravu technických chyb, chceme dát obyvatelům 
možnost uplatnit i jejich požadavky. Vždyť město 
je tu pro lidi a upřít jim možnost požádat o další 
změny, jak navrhuje RNDr. Šefrna, podle mého 
názoru není správné. Vize projednat jen drobné 
úpravy platí – na tom se zastupitelstvo jedno-
značně shodlo. Požadavky na velké úpravy byly 
z projednání zpravidla vyloučeny, pokud by ne-
byly pro město přínosem. Proto je součástí změny 
územního plánu i několik větších ploch (např. 
areál Jawy, přestavba „bílého domu“ na byty, 
sportoviště pod teplárnou, supermarket u au-
tobusového nádraží). Změny na těchto velkých 
plochách však přinesou průtahy při projednávání 
(požadavky krajského úřadu na zpracování speci-
álních a finančně náročných studií), a tak výsledek 
není ještě jistý.

Hřiště Viktor a záměr firmy Fercom da-
rovat pozemek

Fercom požádal o změnu územního plánu – 
má záměr přestavět 3 patra budovy z kanceláří 
na byty. To bude vyžadovat zvýšené náklady města 
na rozvoj infrastruktury. Proto proběhla jednání, 
kdy Fercom nabízel městu cca 1 mil Kč za odsou-
hlasení změny. Tyto peníze mohly být využity 
například na stavbu dosazovací nádrže, která je 
nezbytná pro zlepšení fungování čistírny odpad-
ních vod, kam jsou přiváděny splašky z celého 
města. Na zastupitelstvu opozice náhle navrhla, 
že by místo peněz mohl Fercom darovat pozemek 
(cca 4000m2) pod teplárnou se záměrem postavit 
zde tréninkové hřiště s umělou trávou pro fotba-
lový klub. Pan Šefrna píše, že „to je férové“. Pro 
toto hřiště byl již připraven městský pozemek 
v Kostelci u sokolovny, aniž by si příprava po-
zemku na stavbu vyžádala nějaké finance. Nyní 
se tedy řeší realizovatelnost stavby hřiště pod 
teplárnou. Vzhledem k elektrickému vedení, tep-
lovodu na pozemku a záplavové zóně zde nemusí 
být stavba vhodná a příprava pozemku nás bude 
stát další peníze. Navíc stavba bude možná až 
po schválení změny územního plánu – to může být 
na podzim 2014. Takže pokud by záměr nedopadl 
dle vize opozice, nemusí to být nevolí starosty, 
ale možná špatně připravenými podklady opozice 
předloženými na poslední chvíli, které neřešily 
provedení a finanční náročnost stavby.

Janeček & spol.
Situace pánů Janečka, Hofmana a paní Kuče-

rové je složitější. Tito tři dědicové továrníka Fran-
tiška Janečka společně vlastní mnoho pozemků 
v Týnci. Pan Janeček a paní Kučerová by měli 
zájem majetkové záležitosti řešit. Pan Hofman 
ale s nikým nekomunikuje, a to ani se svými pří-
buznými, spoluvlastníky pozemků. To znamená, 
že řešitelné jsou pronájmy, ale ne prodej nebo 
směna. Velmi problematické je i stavební řízení, 
kdy je nezbytný souhlas všech vlastníků. 

Na starém hřišti bylo pozemky možné řešit díky 
soudnímu rozhodnutí o spravedlivém rozdělení 
na stavební parcely pro jednotlivé vlastníky. 
Parcely p. Hofmana zarůstají plevelem, ostatní 
pozemky jsou prodané a již se na nich staví nové 
domy. Pokud bychom podobným způsobem získali 
pouze části pozemků od Janečkových, není to 
vždy smysluplné a účelné. Veřejná prostranství 
musí být využitelná celá.

I větší část našeho autobusového nádraží 
(horní polovina) je na pozemku Janečkových. 
Proto také řešíme jeho přemístění. Na uvolněném 
pozemku je možná stavba supermarketu, o kterou 
Janečkovi žádají. Záměr stavby supermarketu je 
možný tak, že pan Janeček pronajme pozemek 
developerovi. Ten pak může (nebo také nemusí) 
„přesvědčit“ pana Hofmana. Pokud se to podaří, 
jako kompenzaci předpokládáme jejich finanční 
účast na vybudování nového nádraží.

Získání pozemku od rodiny Janečkových pro 
stavbu chodníku do Chrástu je důležité. Nemu-
seli bychom se tomuto pozemku vyhýbat dvěma 
přechody, nemusela by se stavět opěrná zeď a pře-
kládat vodovod. Stavba chodníku by se zlevnila 
o cca 2,6 mil. V tomto pohledu je cena 1 mil Kč 
za výkup pozemku pro město úspora 1,6 mil a ni-
koliv vyhazování v době velkého šetření. O tom 
byl RNDr. Šefrna podrobně zpraven, tak nevím, 
proč záměrně podává neúplné informace. Stavba 
chodníku je připravena, je podána žádost o dotaci 
a v roce 2014 by měla být zahájena. 

Technické služby a voda
Původním impulsem pro založení společností 

na provoz vody a úklid města byla změna zákona 
o veřejných zakázkách. Pokud nechceme tento 
zákon porušit, musíme buď vyhlásit výběrové ří-
zení na cizího dodavatele těchto služeb, nebo si 
založíme vlastní společnost. Na provádění činností 
vlastními silami byla shoda. Město tak bude mít 
jednoznačnou kontrolu nad cenami a kvalitou 
služeb. Cena vody a odpadů bude i nadále závislá 
na rozhodnutí zastupitelstva. 

Od počátku byly v návrhu 2 společnosti s.r.o. 
Později se zdálo, že by byla vhodnější 1 společ-
nost. Protože opozice navrhovala další řešení 
(příspěvková organizace), nechali jsme zpraco-
vat odborný posudek nezávislou firmou, který 
měl zastupitelům pomoci s orientací v této pro-
blematice. Posudek potvrdil výhodnost původní 
vize, a proto bylo opět navrženo místo jedné s.r.o. 
nebo příspěvkové organizace založit 2 s.r.o. Tento 
záměr byl zastupitelstvem schválen. 

Vodovod 1. máje
Na výměnu vodovodu v ulici 1. máje bylo vy-

psáno výběrové řízení. Technické služby měly cenu 
vyšší o 10 % než vítězná firma z Dobříše. Firma 
z Dobříše se specializuje na stavbu vodovodů a ka-
nalizace, a tak jistě nakupuje materiál za významně 
zajímavější ceny (díky objemovým slevám), než 
mohou nakupovat naše Technické služby, které 
běžně nestaví, ale především vodovodní a kana-
lizační síť provozují a udržují. Firma z Dobříše má 
také specializované a výkonnější stroje, což se jistě 
projeví i na kvalitě a rychlosti práce.

Oddaní zastupitelé
Pane Šefrno, Korče a Bartle,
zastupitele nerozlišuji na oddané či věrné a ty 
ostatní. Nemám potřebu si je zavazovat a domlou-
vat výsledky hlasování. Každý problém má zpra-
vidla více řešení prospěšných pro město. Některá 
řešení navrhuje vedení města, jiná předkládají 
opoziční zastupitelé. O variantách se diskutuje 
a hlasuje. Nevím, proč někteří zastupitelé nedávají 
důvěru vašim návrhům, ale je laciné a urážející 
nazvat jejich samostatné rozhodování pouze 
za projev jakési „loajality“. 

Chápu, že jako opozice vyjadřujete pochybnosti 
a žádáte o vysvětlování, zprůhledňování. A v tom 
se snažím vždy vyhovět. Přesto se snižujete k „bul-
vární“ prezentaci některých kauz. Pokud veřejně 
mluvíte o tunelu, trafikách, podezřele nízkých 
cenách (ačkoliv alibisticky dodáváte, že tomu 
nevěříte), šíříte tím zlé pomluvy a snažíte se ne-
korektním způsobem očernit naše osoby a práci. 
Mrzí mě, že díky tomu, díky Vám, tím upadá 
politická kultura v našem městě.

Ve svém pracovním i osobním životě se snažím 
o poctivost a slušnost. Pokud spravuji svěřený 
majetek, nehledám výhody pro sebe ani nikoho 
jiného. Hledám nejlepší řešení pro toho, kdo mi 
tento majetek svěřil. 

Vážení spoluobčané, informujte se, zajímejte se 
o naše město. Máte‑li pochybnosti, otázky, nebojte 
se mi napsat nebo zavolat. Vždy si najdu čas a vše 
Vám vysvětlím.

Martin Kadrnožka, starosta města

Z dopisů čtenářů
Odpověď na reakce k článku „Hra 
na demokracii“ v Týneckých listech č. 2 
– květen 2013

Tento článek navazuje na původní text otištěný 
v Týneckých listech č. 2 – květen 2013 pod názvem 
„Městský úřad Týnec nad Sázavou aneb hra na de-
mokracii“. Celý původní článek si můžete přečíst 
na webu města Týnec nad Sázavou na adrese 

www.mestotynec.cz/download/tl2013_2.pdf – 
strana 13. Součástí je i okamžitá reakce starosty 
města Mgr. Kadrnožky a zastupitelky a ředitelky 
ZŠ Mgr. Váňové. Nynější článek je moje odpověď, 
kterou redakční rada Týneckých listů v dalším 
čísle bez jakéhokoli vysvětlení nezveřejnila. Je-
likož to není první případ takového jednání, po-
žádal jsem o zveřejnění Benešovský deník.

Paní Mgr. Hano Váňová,
máte pravdu, nesprávně jsem použil zkratku MěÚ 
na místo samospráva města Týnec nad Sázavou, 
kde jste členkou zastupitelstva. Z textu však bylo 
zřejmé, že nehovořím k panu tajemníkovi. Do kate-
gorie zastupitelů se však musíte dle svého svědomí 
zařadit sama. 

pokračování na následující straně
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Asi jste už zapomněla, my dva se opravdu známe. 
Nejen že se občas potkáváme v areálu školy, ale 
už v roce 2003 jsem Vás osobně navštívil s peticí 
„Chraňme naše životní prostředí“. Na Vaši žádost 
jsem Vám ponechal petici s podpisovou listinou 
do druhého dne k seznámení ostatních zaměstnanců 
školy. Naši petici však svým podpisem podpořila 
pouze jedna statečná kuchařka, moudrá matka. Vy 
osobně a další učitelky i ostatní zaměstnanci školy 
jste nás velmi zklamali. Očekávali jsme, že hlavně 
Vám, učitelkám, ženám a matkám, leží na srdci 
zdraví dětí a životní prostředí, v němž budou naše 
děti žít a tuto petici podpoříte. Podobně jsme později 
dopadli i v mateřském centru Motýlek. V odpovědi 
bylo značně právnickým slohem sděleno, že mateř-
skému centru jde o dopravní dostupnost Týnce nad 
Sázavou a naši petici tak nepodpoří.

Je pravdou, že každá mince má dvě strany, jak 
v článku uvádíte. Platí to i při úvaze o dálnici D3 
a přivaděči přes Týnec nad Sázavou. Na jedné straně 
je výhoda, že občan Týnce nad Sázavou bude v Praze 
o 20 minut dříve nebo že občan, který levně zís-
kal pozemky v blízkosti uvažovaného přivaděče, 
je několikanásobně zhodnotí. Pozemky buď draze 
prodá nebo podél komunikace vystaví třeba hotel či 
benzinovou pumpu. Tou druhou stranou mince je, 
že realizace dálnice D3 v západní variantě a přiva-
děč přes Týnec nad Sázavou způsobí problém všem 
občanům a hlavně dětem. Jde o nevratné zhoršení 
životního prostředí vlastní výstavbou a provozem 
na dálnici a přivaděči (devastace přírody při vý-
stavbě, smog, hluk, prašnost při provozu). Ten ob-
čan, který ušetří 20 minut na cestě z Prahy, si večer 
nebude moci otevřít okno a možná si pak pozdě 
uvědomí, že jeho děti toto špatné ovzduší dýchají 
celý den. Dalším negativem bude neúnosné zhor-
šení dopravní situace, nárůst počtu projíždějících 
vozidel, ohrožení občanů, hlavně dětí a důchodců. 
Možná za pár let bude tato situace obtěžovat i Vás. 
Města v podobných případech vedle řady opatření 
minimálně požadují obchvat.

Jsme tolerantní k jinému názoru, myslíme si, 
že kdo opravdu touží po špatném životním pro-
středí, může se odstěhovat třeba na Ostravsko. 
Nepokládáme za správné, že o budoucnosti Týnce 
nad Sázavou rozhodují „náplavy“.

My, kteří nesouhlasíme s dálnicí D3 v západní 
variantě a s přivaděčem přes Týnec nad Sázavou, 
pouze nechceme, aby naši potomci o nás, dnes 
dvou generacích dospěláků, mohli říkat, že jsme 
byli úplní pitomci a že jsme dopustili nevratné po-
škození Dolního Posázaví. Smog se totiž z údolí 
Sázavy neodpaří jako mlha.

S Vaší připomínkou, že všichni zastupitelé byli 
zvoleni v řádných demokratických volbách, souhla-
sím. Toto zvolení však není zárukou demokratického 
chování jednotlivých zastupitelů. 

O demokracii již něco vím. Pro demokratické 
řízení města je nezbytný dobrý charakter, slušnost 
a svědomí většiny zastupitelů, především pak sta-
rosty a místostarostky.

Mýlíte se, když tvrdíte, že naše kritika není kon-
struktivní. Celé desetiletí usilujeme o to, aby staros-
tové respektovali sdružení občanů, názory spolků, 
petice i názor městské komise pro rozvoj města. Uka-
zujeme na polopravdy a lži, které pan starosta užívá. 
Například, že je povinností přebírat do územního 
plánu rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského 
kraje o trase přivaděče z Týnce nad Sázavou k dálnici 
D3, přestože máme písemné vyjádření ředitele KÚ SK, 
že přivaděč je výhradně v kompetenci města Týnec 
nad Sázavou a do projektu dálnice D3 byl zahrnut 
jako nabídka vedení města.

Jako zrcadlo jsme Vám všem zastupitelům při 
zasedání dne 17. června 2013 poskytli „Připomínky 
k projednávání stížnosti“ a tak Vám umožnili za-
myslet se nad způsobem jednání vedení města 
ve věci dálnice D3. Posuďte sama, zda se s tímto 
jednáním vedení města s občany dokážete ztotožnit. 
Očekáváme, že po seznámení se zastupitelů s našimi 
připomínkami se zastupitelstvo při příštím zasedání 
k projednávání stížnosti občanů znovu vrátí.

Pane starosto Mgr. Martine Kadrnožko, 
v reakci na můj minulý článek uvádíte, že přivaděč 
a územní plán k sobě nepatří. Jsem přesvědčen, 
že tyto dvě věci nelze od sebe oddělit – jedna na-
vazuje na druhou. Dále si nejsem vědom, koho 
jsem kdy urážlivě napadal. Na rozdíl od vedení 
města, které označilo občany s jiným názorem 
za „křiklouny“!

Nejsem spokojen se způsobem projednávání stíž-
nosti občanů na jednání starosty s občany na červ-
novém zasedání zastupitelstva. Tento bod programu 

jste přejmenoval na stížnost dvou jednotlivců, přes-
tože byla jen jejich prostřednictvím podána stížnost 
za sdružení, spolky a další nespokojené občany Týnce 
nad Sázavou. Stížnost nebyla řádně projednána za-
stupitelstvem a urychleně uzavřena. Stížnost byla 
předložena jako celek, aniž by byly projednány její 
jednotlivé body. Na příštím zasedání zastupitelstva 
v září požadujeme podrobné seznámení zastupitelů 
s celým obsahem stížnosti a vyjádření se k předlože-
ným „Připomínkám“, které každý zastupitel obdržel. 
My předkladatelé stížnosti požadujeme, aby každý 
zastupitel byl podrobně seznámen s jednotlivými 
body stížnosti obyvatel a s předanými „Připomín-
kami k projednávání stížnosti“.

Požadujeme, aby se každý zastupitel sám za sebe 
vyjádřil, zda s dosavadním jednáním vedení města 
s občany souhlasí.

Vašemu jednání těžko porozumět. Nechal jste vy-
kácet většinu jehličnatého porostu ve městě. Nejsem 
si zcela jist, zda projekt Obnovy zeleně v Týnci nad 
Sázavou skutečně zpracovávali oprávnění odborníci 
tak, jak jste nás již několikrát informoval. Většina 
občanů s Vaší obnovou zeleně nesouhlasí. Průměrně 
vzdělaný občan ví, že jehličnan je účinný filtr zne-
čištěného ovzduší po celý rok, listnáč pouze v době 
olistění. Vy však současně připravujete občanům 
zhoršení životního prostředí v podobě výstavby 
dálnice D3 v západní variantě s přivaděčem přes 
Týnec nad Sázavou.

Oldřich Zadražil

dokončení z předchozí strany

Omluva
Panu Zadražilovi se omlouvám za neotisknutí 

článku v srpnových Týneckých listech. V době do-
volených zastupovala asistentku starosty jiná ko-
legyně a mylně zařadila písemnost ke zpracování 
nikoliv do Týneckých listů, ale do korespondence 
starosty. Protože dokument nebyl jasně označen 
jako příspěvek do Týneckých listů, po přečtení 
jsem ho vyhodnotil jako požadavek na projed-
nání stížnosti v zastupitelstvu, což se také stalo. 
Zastupitelstvo dostalo písemnosti pana Zadražila 
k projednání. Nikdo ze zastupitelů však k danému 
tématu nedal stanovisko. Pouze pan Šefrna se 
vyjádřil k osobě stěžovatele.

Martin Kadrnožka
devatenáctým rokem týnecká náplava

VÝZVA VŠEM 
OBČANŮM

Město Týnec nad Sázavou vyzývá všechny své 
občany, aby udržovali v čistotě břehy potoků 
a zachovali tak co nejlepší průchodnost jejich 
toků. V korytech by neměly být žádné překážky 
(například větve, dřevo, odpad, bioodpad…), 
které v době nepředvídatelných bleskových 
povodní způsobují ucpání průchodu přívalové 
vody. Odstrašujícím případem může být povo-
deň ze začátku června tohoto roku. Věříme, 
že společným odstraňováním všech nástrah 
se podobná situace již v našem městě nebude 
opakovat. Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Jitka Šebková
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Vítání občánků

Dne 7. září 2013 proběhlo v obřadní síni Měst-
ského úřadu v Týnci nad Sázavou vítání občánků. 
Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno celkem 
20 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. Vlastní 

uvítání dětí provedl pan starosta. Poté se rodiče 
podepsali do pamětní knihy města, maminky byly 
obdarovány květinou a od pana starosty obdržely 
poukaz v hodnotě 2.000 Kč. Setkání bylo zakon-
čeno fotografováním v tradiční kolébce. 

Mgr. Jitka Šebková

OCENĚNÍ „VÝZNAMNÝ OBČAN 
MĚSTA“

Srdečně vás zveme na slavnostní oce-
nění významných občanů města Týnec 
nad Sázavou, které se uskuteční v pátek 
25. října od 17 hodin ve Společenském 
centru Týnec.

Program začne oceněním významných ob-
čanů pro rok 2013, kterými jsou paní Jaroslava 
Zdražilová (předsedkyně Sdružení zdravotně 
postižených) a pan Zdeněk Zazvonil (jedna-
tel Českého svazu chovatelů). Poté proběhne 
veřejné poděkování dárcům krve. V rámci 
akce vystoupí Roman Haas a Miroslav Tauš 
s hudebním programem Vivat Dvořák a Sme-
tanova Vlast.

Mgr. Jitka Šebková

„NOVÁ“ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLA-
VILA 50. NAROZENINY

Již 50 let uplynulo od založení budovy 
„nové“ základní školy v Týnci nad Sázavou. 
V sobotu 5. října jste si toto výročí mohli 
připomenout a náležitě jej oslavit.

Oslavám padesátého výročí založení nové 
základní školy byl věnován doslova celý den. 
V dopoledních hodinách se v areálu školy 
sešli všichni, kdo si chtěli zavzpomínat, ale 
i podívat se, co všechno se zde za tu dobu 
změnilo. Po uvítání a proslovu paní ředitelky 
Mgr. Hany Váňové se slova ujal pan starosta, 
který oslavenkyni popřál mnoho dalších, stejně 
úspěšných let a symbolicky předal květinu. 
Poté již byl celý areál otevřen veřejnosti. 
Ve vestibulech obou školních pavilonů byly 
umístěny nástěnky s fotografiemi třídních ko-
lektivů, školní kroniky a ukázky prací a úspě-
chů žáků ze ZŠ. Prohlédnout jste si mohli 
také nově zmodernizovanou učebnu chemie, 
kde v přímém přenosu probíhaly ukázky che-
mických pokusů, ale i počítačovou učebnu, 
učebnu jazyků nebo přírodopisu. Nahlédnout 
jste mohli i do tělocvičny, kde svoje umění 
předvedla taneční skupina Žabek a Žabiček 
a v neposlední řadě i na nově otevřené hřiště. 
Do oslav se zapojila i školní jídelna, která ne-
zahálela a pro příchozí návštěvníky připravila 
raut. Program připravený školou pokračoval 
v odpoledních hodinách ve Společenském 
centru Týnec na celoškolní akademii. 

Mgr. Jitka Šebková

Nové multifunkční hřiště otevřeno
U příležitosti oslav 50. výročí založení „nové“ 

školy v Týnci nad Sázavou proběhlo slavnostní 
otevření nového multifunkčního hřiště. 

Stavbu multifunkčního hřiště, která začala 
5. srpna, realizovala firma Linhart ze Staré Bo-
leslavi, jež zvítězila ve výběrovém řízení. Hřiště 
o rozměrech 24 m × 44 m je potaženo polyure-
tanovým povrchem, který je vysoce odolný proti 
opotřebení, má vysokou nosnost a neohrozí ho 
ani nepříznivé počasí. Celková pořizovací cena 
hřiště je 2.118.200 Kč včetně DPH. Slavnostní 
otevření proběhlo opravdu ve velkém stylu – 
volejbalovým zápasem mezi týmem MěÚ Týnec 
nad Sázavou a týmem učitelů ZŠ. Nervy drásající 
zápas, jež si nenechali ujít ani návštěvníci školy 
a podporovali oba týmy mohutným fanděním, 
vyhrál tým učitelů ZŠ Týnec, kterým ještě jed-
nou gratulujeme!!! Nezbývá než dodat: „Sláva 
vítězům, čest poraženým!“

Multifunkční hřiště v areálu školy v ulici Ko-
menského bude v průběhu vyučování využíváno 

základní školou, v odpoledních hodinách je plně 
k dispozici sportovním klubům a veřejnosti.

Mgr. Jitka Šebková
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M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU
Vás zve na tradi ní spole enskou akci
v rámci projektu TÝNECKÁ SETKÁNÍ

OCEN NÍ
VÝZNAMNÝCH OB AN M STA

 

ve Spole enském centru Týnec

v pátek 25. 10. 2013 od 17:00 hodin

Sou ástí programu bude:

ve ejné pod kování dárc m krve,
Vivat Dvo ák a Smetanova Vlast v podání

Romana Haase a Miroslava Tauše

www.mestotynec.cz

ZÁJMOVÉ 
KROUŽKY

Hledáte pro sebe nebo své dítě zájmový krou-
žek v Týnci nad Sázavou? Nabízíme Vám 
ucelenou a přehlednou nabídku zájmových 
kroužků pro různé věkové kategorie. 
Na webových stránkách města 
www.mestotynec.cz – společnost – zájmová 
činnost.

Vánoční trhy v Týnci nad Sázavou 
30. listopadu od 10–19 hodin na pěší zóně

Při příležitosti kulturní akce „ROZSVĚCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMKU“ se na pěší zóně 
v Týnci nad Sázavou uskuteční vánoční trhy. 
Pokud máte vlastní stánek a chcete přispět 
k vytvoření předvánoční atmosféry prodejem 
výrobků, které by korespondovaly s tematikou 
vánočních trhů a termín 30. listopadu je pro 
Vás reálný, kontaktujte prosím p. Smolovou, 
tel.: 317 701 530, radnice@mestotynec.cz.

50. let Základní školy v Týnci nad Sázavou
Základní škola Týnec nad Sázavou letos oslavila 50 let svého založení. 

Při příležitosti svých kulatin uspořádala v sobotu 5. října Den otevřených 
dveří v budově školy v Komenského ulici a školní 
akademii. V rámci Dne otevřených dveří byly ve-
řejnosti představeny dvě novinky v areálu „nové“ 
školy – přírodní učebna a multifunkční hřiště. 

S nápadem vybudovat učebnu v přírodě přišla 
před několika lety paní učitelka Eva Vyskočilová, 
která pro ni vybrala příhodné místo na školním 
pozemku. Projekt „Učebna v přírodě a naučná 
stezka“ si však na realizaci musel nějaký čas po-
čkat. O dotaci na něj škola několikrát marně žá-
dala, uspět se jí podařilo až v letošním roce, kdy 
obdržela grant v celkové výši 70.000 Kč z Revol-
vingového fondu Ministerstva životního prostředí 
ČR. Zbytek nákladů na výstavbu přírodní učebny 

– zahradního altánu – pokryly finance, které škola získala sběrem starého 
papíru. Zastřešený altán s lavičkami, který vyrostl během letošního jara 

na prostranství nad školní jídelnou, budou využí-
vat žáci při vyučování a v odpoledních hodinách 
také zájmové útvary a veřejnost. 

Kromě přírodní učebny se škola může pochlubit 
novým multifunkčním hřištěm s tartanovým po-
vrchem o rozměrech 24x44 metrů. Multifunkční 
hřiště nahradilo stávající škvárové sportoviště nad 
horním pavilonem „nové“ školy. Jeho stavbu fi-
nancovalo město Týnec nad Sázavou. 

Pokud byste rádi nové stavby viděli na vlastní 
oči, přijďte si zasportovat na nové hřiště nebo 
posedět (třeba s dobrou knihou) do zahradního 
altánu. 

Mgr. Petra Kotoučová
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ŠKOLNÍ AKADEMIE 
V sobotu 5. října se u příležitosti oslav 50. 

výročí založení „nové“ základní školy v Týnci 
nad Sázavou konala školní akademie. 

Od 14 hodin se Společenské centrum Týnec 
zaplnilo nejen účinkujícími dětmi, ale i rodiči, 
kteří se přišli podívat na jejich zdařilá před-
stavení. Sál i balkon byly zaplněné doslova 
k prasknutí. Program začal přivítáním paní 
ředitelky Mgr. Hany Váňové a pak už nic ne-
bránilo představení jednotlivých tříd z nové 
i staré školy. Na pódiu se vystřídali bobři, žlutá 
americká rodinka Simpsonových, princezny, 
tanečníci a dokonce přijel i cirkus s artisty, 
klauny, opicemi a cvičenými pejsky. To samo-
zřejmě není vše, co jste v sobotu mohli vidět, 
bylo toho mnohem více. Program se opravdu 
vydařil, a proto děkujeme všem pedagogům, 
kteří s dětmi jejich čísla nacvičili a těšíme se 
na další podobnou akci.

Mgr. Jitka Šebková

Enviromentální škola
Málokterá škola se může pochlubit tak pěkným 

usazením v přírodě jako ta v Týnci nad Sázavou. 
Naši předkové před 50 lety vybrali opravdu hezké 
místo. Školní areál je velký, navazuje na volnou 
přírodu a stále se vyvíjí k lepšímu. Snad je to 
i tím, že škola měla, teď mi humanitníci prominou, 
ve vedení přírodovědce. Již první ředitel Staněk 
byl chemikář, p. Starec učil zeměpis, p. Zídek 
matematiku, p. Korec chemii, p. Krejčí fyziku 
a pí. ředitelka Váňová zeměpis.

Určitě to mělo příznivý vliv na vývoj areálu. 
Pod nimi se nám přírodopiscům dobře učilo. Pří-
rodopisci jsou totiž svojí podstatou trochu zvláštní 
sorta učitelská. Stále pátrají po přírodninách, kla-
dou otázky: „Co je to, jak se jmenuje ona kytka, 
kámen, živočich?“ Nejraději využívají jako učebnu 
samotnou přírodu.

Snad i na tyto podivíny měla škola štěstí. Byla 
to Stáňa Čáková, Pavel Kocourek, Marie Havel-
ková, Zdena Šiňorová, Eva Vyskočilová a nyní dvě 
Petry – Petra Šašková a Petra Kotoučová. Jako 
předposlední mám radost, že poslední dvě Petry 
jsou stejní nadšenci jako jejich předchůdci. Snaží 
se držet přírodopisný, či nověji enviromentální 
duch školy. Ať se jim tedy hezky učí nejen ve třídě, 
ale i pod širým nebem s novou učebnou v přírodě 
a s vylepšenou naučnou stezkou. 

Ještě jednou se omlouvám kolegům jiných apro-
bací. Jistě se nad mými řádky pobaví a zasmějí.

Všem přeji dobré zdraví a hodně pracovních 
úspěchů při výchově dětí.

E. Vyskočilová

Zpráva z provozu základní školy
Ve školním roce 2013/14 nastoupilo do školy 

celkem 497 dětí, z toho 73 prvňáčků ve třech 
prvních třídách – dvě v nové a jedna ve staré 
škole. S krajským úřadem a hygienou se podařilo 
dohodnout navýšení kapacity školní družiny o 30 
dětí. Od září je otevřeno nové – páté – oddělení 
školní družiny. Během letních prázdnin byla zre-

alizována výměna oken v přízemí ve staré škole, 
byla nově vybavena učebna fyziky a chemie v nové 
škole a výměny nábytku a lavic ve třídách. Do-
končeny jsou venkovní učebny na obou školách. 
Paní ředitelce školy Mgr. Haně Váňové patří velké 
díky za koordinaci prací.

Adriana Bursová

Zprávy ze školní jídelny
Během letních prázdnin byla v budově základní 

školy v Benešovské ulici vyměněna okna a zmo-
dernizován interiér celé jídelny. Jídelna byla nově 
vymalována, bylo upraveno stávající PVC a došlo 
i k částečné výměně vybavení – dovezení nových 
židliček a ubrusů s motivy pokrmů, které jistě po-
vzbudí chuťové pohárky dětí. V dalších úpravách 
budeme pokračovat i v příštím roce.

Bez úprav nezůstala ani školní jídelna v bu-
dově školy v ulici Komenského, kde se instalo-
val nákladní výtah a opravil se poničený interiér 
po vloupání do objektu a přívalových deštích. 
Všechny úpravy a opravy jsme bez problémů 
stihli, a proto jsme mohli v pondělí 2. září uvítat 
nové prvňáčky a jejich rodiče na dni otevřených 
dveří a zpříjemnit nejen jim, ale i všem ostatním 
dětem začátek nového školního roku slavnostním 
obědem.

Vítaným zpestřením a dá se říci, že již i tra-
dicí jsou návštěvy kuchařů z dodavatelských fi-
rem v naší jídelně. V průběhu září jsme přivítali 
šéfkuchaře z firmy Vitana, s jehož pomocí jsme 
připravili staročeské menu ke státnímu svátku 

28. září. Dále oslavíme se strávníky podzim, 50. 
výročí základní školy, Halloween a další svátky, 
na které chystáme speciální obědové menu. 

Věříme, že se trefíme do chutí našich stráv-
níků a bude i nadále přibývat spokojených žáků 
i dospělých.

Jana Malinová, ředitelka školní jídelny

Vážený pane starosto,
dne 19. září jsem navštívil Vaši školní jídelnu v Týnci 
nad Sázavou, abych společně se zaměstnanci školní 
jídelny připravil speciální menu pro Vaše strávníky. 
S potěšením Vás chci informovat, že máte vytvo-
řený tým profesionálních kuchařek s chutí učit se 
novým trendům a připravovat pestrou a vyváženou 
stravu pro žáky.

I v budoucnu se těším na spolupráci s ředitelkou 
školní jídelny paní Malinovou a jejím kolektivem, 
a budu rád předávat své zkušenosti z oboru gast-
ronomie pro školní jídelny i ve Vašem městě.

Karel Rut, šéfkuchař – food service

VYJÁDŘENÍ – 
ČIPY VE ŠKOLNÍ 

JÍDELNĚ
• čip si každý nový strávník zakoupí za 135 Kč 

v ŠJ
• při ztrátě nebo poškození si musí zakoupit 

čip nový
• používá se po celou dobu stravování v ŠJ 

a je nevratný
• může se předat novým strávníkům nebo 

použít na střední škole

Při zavedení nového stravovacího systému – 
čipy v roce 2011 bylo rozhodnuto, že čipy 
jsou nevratné. Rozhodnutí bylo zveřejněno 
ředitelkou ŠJ ve vnitřním řádu ŠJ a tato in-
formace pro rodiče byla otištěna na straně 5 
Týneckých listů č. 5 v říjnu 2011.
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Zateplení mateřské školy 
V červenci se začalo s projektem, jehož cílem 

je snížení energetické náročnosti budovy ma-
teřské školy. Zateplování budov provádí firma 
Sypos – stavby s. r. o., která vyhrála výběrové 
řízení.

V rámci zateplování stavby se vyměnila okna, 
zateplily se stěny a střecha. Ještě schází dokončit 
drobné ukončovací práce, jako je barevná úprava 
fasády, terénní úpravy, okapové chodníky a chod-
níky před budovami. Práce by měly být hotové 
do konce měsíce října. Městský architekt byl ná-
pomocen s výběrem barvy fasády a grafického 
zpracování jednotlivých pavilonů. Základní barva 
fasády bude šedivá, oddělení budou mít různou 
barvu. Po dokončení bude mít každý pavilon své 
charakteristické zvířátko, podle kterého si děti 
budou pamatovat, kam chodí. „Zateplení budov 
v areálu mateřské školy přinese úspory na vytá-
pění i nový, moderní vzhled celého areálu,“ uvedl 
Mgr. Martin Kadrnožka, starosta. „To, že se jedná 
o prioritu, potvrdila i nedávná anketa mezi obyva-
teli Týnce, kde výsledkem bylo umístění na prvním 
místě potřebnosti. Potvrdilo se tak, že příprava za-
teplení školky byl krok správným směrem,“ dodal 
starosta. 

Mgr. Jitka Šebková

Zpráva z provozu mateřské školy

Situace 
na skateparku 

Na začátku července při bouracích pracích 
v areálu Jawa došlo k zasypání sutí části sporto-
viště. Jawa byla dle smlouvy o pronájmu vyzvána, 
aby uvedla areál neprodleně do provozuschop-
ného stavu. Byl přislíben termín odklizení suti, 
další bourací práce v okolí skateparku delší dobu 
nepokračují. Vedeme jednání se zástupcem spo-
lečnosti Jawa o nápravě a náhradě poškozené 
rampy a zábradlí. Celá situace kolem uzavřeného 
sportoviště nás velice trápí. Vleklé vyjednávání 
s žádným výsledkem nás rozčiluje.

Adriana Bursová

Zpráva z provozu školní jídelny 
Během letních prázdnin proběhla instalace no-

vého elektrického výtahu v kuchyni za celkem 
210 000 Kč, oprava po záplavách (nové podlahy 
v suterénu, výmalba včetně nových omítek) v cel-
kové výši 60 000 Kč a po vykradení jídelny musely 

být pořízeny 4× dveře a okna za cca 50 000 Kč. 
Po výměně oken ve staré škole proběhla rekon-
strukce jídelny i přístupové chodby, demontáž 
obložení, výmalba celé jídelny, oprava lina, poří-
dilo se nové vybavení – stoly a židle. Ve školním 

roce 2013/14 se v jídelně stravuje celkem 510 
strávníků – 430 dětí a 80 cizích strávníků. Oproti 
loňskému roku se počet navýšil o 46 strávníků. 
Paní ředitelce jídelny Janě Malinové děkuji za pro-
vedenou práci. 

Adriana Bursová

Probíhající práce na zateplení starých pavilonů 
mírně zasáhly do organizace nového školního 
roku. Od září bylo k provozu připraveno pouze 
5 ze 7 oddělení (+ 1 oddělení v Chrástu). Paní 
ředitelka proto požádala rodiče, kteří mohli vyjít 
v této situaci vstříc, aby s dětmi nastoupili do MŠ 
později. Vše proběhlo v klidu, cca 25 dětí na za-

čátku září do školky nenastoupilo, ostatní děti 
z uzavřených oddělení byly rozmístěny do zre-
konstruovaných tříd. Městský architekt byl ná-
pomocen s výběrem barvy fasády a grafickým 
zpracováním jednotlivých pavilonů, základní 
fasáda je barvy šedé, každé oddělení bude mít 
svou konkrétní barvu a oddělení budou rozlišena 

zvířátky. Kapacita MŠ zůstává pro tento rok stejná, 
celkově 222 dětí. Bohužel nám byla zamítnuta 
žádost o dotaci ve výši 2 mil. Kč na výstavbu nové 
zahrady kolem MŠ. Paní ředitelce Janetě Jandové 
děkuji za zvládnutí celé situace a bezproblémový 
start do nového školního roku.

Adriana Bursová
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Další úpravy na městských sportovištích 
V Peceradech vedle fotbalových kabin probíhá dokončení nového nohej-

balového hřiště, a to včetně oplocení. Ve školní tělocvičně na „nové“ škole 
jsme vybouráním příčky zvětšili zrcadlový sál, čímž se některé odpolední 
aktivity spolků budou moci přesunout právě do tohoto prostoru a uvolní 
tak místo ve velké tělocvičně. Kapacita všech tělocvičen města je i nadále 
zcela zaplněná. V těchto dnech se dokončují práce na úpravě tréninkové 

Zakletý hrad 2013 – pasování 
na čtenáře

Naše děti nám opět zachránily Královnu pohádek.
Druháčkové z naší školy usilovně plnili nelehké úkoly na začarovaném 

hradě, prokázali důvtip, odvahu, zručnost a hlavně znalost čtení a tak mohli 
být slavnostně pasováni do Řádu čtenářského jako noví ČTENÁŘI.

p. Nováková

VÁCLAVSKÁ DECHOVKA
Dne 29. září 2013 si přišli do Společenského centra zatančit 

všichni milovníci dechové hudby. Taktovku ve svých dlaních pevně 
držel pan Vratislav Křivánek.

U příležitosti oslav svátku sv. Václava se konal již tradiční koncert 
dechové hudby. Tančilo se na známé šlágry a můžeme bez obav říct, že 
zábava byla přátelská a uvolněná. Milovníci dechovky byli jistě spoko-
jení, k čemuž určitě přispělo i krásné slunečné počasí, které panovalo 
mimo sál. Koncert svojí účastí podpořilo celkem 41 návštěvníků, kterým 
tímto děkujeme a slibujeme další podobné akce. Nejbližší je již doslova 
za dveřmi, proto srdečně zveme všechny milovníky dechovky v neděli 15. 
prosince 2013 do Společenského centra Týnec na Vánoční dechovku. 

Mgr. Jitka Šebková

KONCERT SPOLEČNÁ VĚC
V úterý 1. října se ve Společenském centru Týnec nad Sázavou 

konal koncert Společná věc, díky němuž jste se mohli ponořit 
do zvuku více než tři a půl tisíce let starého hudebního nástroje, 
vodnářského zvonu.

Uznávaný biotronik Tomáš Pfeiffer rozezněl starodávný hudební ná-
stroj, jehož renesanční tóny jsou spojeny s unikátní velkoplošnou para-
bolickou projekcí. Koncert byl členěn do jednotlivých skladeb, v jejichž 
průběhu se návštěvníci kochali záběry majestátní přírody doprovázené 
dalšími obrazy z celého světa a viděli i nádherné záběry vesmíru, které 
byly ukázkou hloubky prostoru a tajemného řádu. Na závěr koncertu 
si diváci mohli prohlédnout vodnářský zvon zblízka a pozorovat levi-
tující kapičky vody, kterými je zvon naplněn. Tento koncert navštívilo 
cca 50 diváků. 

Mgr. Jitka Šebková

plochy na hřišti v Peceradech. Nechali jsme sem navést cca 1300 m³ zeminy, 
buldozerem a válcem jsme celý prostor urovnali do roviny, upravíme stráně 
a zbylé okolní travnaté prostory za autobusovou zastávkou a na jaře příštího 
roku zasejeme nové trávníky v rámci projektu obnovy zeleně. Díky těmto 
úpravám vznikne nejen nové tréninkové hřiště pro fotbalisty, ale i prostor 
pro organizování hasičských soutěží.

Adriana Bursová
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Keltský večer 2013 na hradě v Týnci
Keltský večer vznikl jako každoroční slavnostní 

rozloučení se sezónou na hradě. Letos proběhl 
již osmý ročník.

Skladba programu byla opět pestrá. Vždy vybí-
ráme kapely, které hrají převážně irskou, keltskou 
a bretaňskou hudbu, ale samozřejmě si diváci po-
slechli i rock. Snažíme se, aby si každý u nás našel 
svůj oblíbený žánr a hlavně se dobře bavil. 

Z loňských let si u nás letos zahrála opět kapela 
Hakka Muggies z Prahy a naše místní kapela K.O. 

Podzimní zamyšlení
Pokud naše hřbitovy během roku většinou jsou 

prázdné a opuštěné, tak to neplatí na konci října 
a začátku listopadu. V těchto dnech jsou hřbitovy 
navštěvované mnohem více než v jiné dny. Svědčí 
o tom světlo svící, vůně květin a jehličí, které se 
v dušičkových dnech šíří v okolí hřbitovů. Vedeme 
nejen naše myšlenky, ale i naše kroky na hřbitovy. 
Vzpomínku na všechny věrné zemřelé, která se 
slaví 2. listopadu, zavedl svatý Odilo, benedik-
tinský opat z Cluny (r. 998). A cestou na hroby 
našich blízkých a přátel můžeme mít nejrůznější 
pocity. Pro některé může být hřbitov místem, které 
dýchá jakýmsi tajemným záhrobím. Pro jiné jsou 
hřbitovy vzpomínkami na lidi blízké jejich srdci 
a na pěkné chvíle, které s nimi prožili. A čím jsme 
starší, tím více roste počet našich rodinných pří-
slušníků a přátel, kteří nás předešli na ten druhý 
břeh. Naši předci zavedli rčení: O mrtvých jen 
dobré. Ano, když hodnotíme život zemřelých, 
vzpomínáme na to, co dobrého vykonali, jak se 

chovali k druhým, čím nás obohatili, co jsme díky 
nim prožili, čemu jsme se díky nim naučili. Sa-
mozřejmě se většina z nás při návštěvě hřbitova 
neubrání myšlence, která klade otázku o našem 
vlastním konci života a odchodu z tohoto světa. 
Když však myslíme na smrt, měli bychom myslet 
i na život. Na náš vlastní život. Právě v duchu těch 
předcházejících vět. Život a smrt patří k sobě, 
jako dvě strany mince. A i když to možná zní 
paradoxně, ale jen tváří v tvář smrti získává život 
smysl. Pokud jsme ho naplnili službou a láskou. 
Pokud tu zanecháme něco, aby na nás lidi vzpomí-
nali v dobrém. Jak řekl jednou herec, pan Werich: 
„Když už jednou jsi, tak koukej pořádně být.“ 
Život se má žít, má se žít naplno, abychom si 
vytvořili co největší a bohatý vnitřní i vnější svět. 
Svět zážitků, prožitků a skutků dobra a lásky. To 
všechno si neseme na věčnost.

Mgr. Bedřich Vymětalík
Týnecký farář

Na dudy zahrál Ned Lecic z Kanady. Nováčkem 
na naší akci byla kapela Hekelén Tekelén, která 
nám zahrála skladby z dílny slavné britské rockové 
skupiny Jethro Tull inspirované starou britskou 
a keltskou lidovou hudbou. Z podání jejího front-
mana, zpěváka Kena Tylova, byli diváci nadšení. 
Další novinkou bylo vystoupení benešovské sku-
piny The Teachers, která nám zahrála známé rock‑ 
popové skladby v češtině i angličtině.

Program byl převážně hudební, vystouplo pět 
kapel, ale potěšeni byli i příznivci tance, letos si 
u nás poprvé zatančila irské tance skupina Wild 
Rose ze Zruče nad Sázavou. 

Ohňová show byla v režii týnecké skupiny Si-
nister, která na hradě měla premiéru a na trav-
natém kopci vedle hradu uzavřela před půlnocí 
letošní Keltský večer. Všichni se už těšíme na ten 
příští!

Magdalena Timplová, Kastelánka hradu Týnec
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Proč je to můj oblíbený spisovatel?
Kdybyste se mě asi před pěti lety – to jsem byla 

hodně malá – zeptali na mého oblíbeného spiso-
vatele, odpověděla bych jako každé dítě ve věku 
osmi let: „Rowlingová.“ 

No, to byl přesně takový věk, kdy jsme vlastně 
nikoho jiného neznali, jenom autorku Harryho 
Pottera – asi bychom se měli stydět, hm? To jsme 
totiž říkali, i když jsme Harryho Pottera třeba ani 
nepřečetli – já ho přečetla! Ale tady už bohužel 
o Rowligovou dávno nejde…

Já jsem měla vždycky ráda Pána Prstenů 
(jako toho filmovýho, ne knižního). Táta vlast-
nil všechny tři díly v prodloužené verzi, a když 
jsem na to s ním jako škvrně koukala, smál se 
pokaždé tomu, jak si mumlám „hnusný sketi“. Kaž-
dopádně, moje filmová láska mi vydržela dlouho 
– nakonec jsem se samozřejmě dozvěděla, že je 
to podle knihy. Jej. 

V té době jsme museli u nás ve škole na infor-
matice sepsat ve Wordu článek o nějaké slavné 
osobnosti. Nejlepší kamarádka psala Rowlingo-
vou a já Tolkiena (to je už asi rok a půl, dneska 
se netajíme tím, že by ona psala o Slashovi a já 
o Johnu Deaconovi). Ani jsme vlastně pořádně 
nevěděla, co je Tolkien zač – to, že napsal Pána 
Prstenů jsem už ale věděla! –, ale neměla jsem 

o kom jiném psát. Jo, tehdy jsem ještě nebyla 
tolik zapletená do hudební branže. Teď bych měla 
v záloze asi dvacet rockovejch idolů.

Nicméně, ten referát mi pomohl se na Tolkie-
novy knihy tak nějak napojit. Přihlásila jsem se 
u mámy, že si chci přečíst Pána Prstenů, a ona 
mi sice přinesla Společenstvo prstenu, Dvě věže 
a Návrat krále, ale taky takovou o něco větší 
knížku s vybledlým obalem a tu mi strkala pod 
nos jako první, i když mě se sbíhaly sliny po té 
fantasy trilogii. Jenže to jsem netušila, že mi po-
dává Hobita.

Pán Prstenů je volné pokračování? Něco o Ho-
bitovi jsem do toho referátu myslím psala… co 
naplat, stejně jsem dostala trojku. A to jsem ho 
měla designově nejlepší ze třídy – samozřejmě 
podle mě! I nejlepší ze třídy po informační stránce 
– zase podle mě – jen jsem prej opisovala z Wi-
kipedie. Hahaha. Život je krutej. 

Máma řekla, abych si nejdřív přečetla právě 
Hobita, nu, tak jsem začala s touhle knížkou. Ale 
byla jsem zklamaná, že nečtu Pána Prstenů, jen 
jeho předcházející volně navazující příběh.

Zklamání mě přešlo hned. 
I když Hobit je o něco jednodušší, i v něm jsem 

poznala krásy Tolkienového psaní. Ale Pán Prstenů 

byl něco neuvěřitelnějšího. Jo, možná Tolkien píše 
trochu květnatě, ale mně se to líbí. Nikdy jsem 
nechápala, jak to všechno dokázal vytvořit – on 
prostě vymyslel do všech podrobností novou zemi, 
Středozemi. Věděl, jaké by měly být mapy, sepsal 
celou historii a následně i příběh. A psal to třináct 
let? Mně by to trvalo tak třicet.

Proto je dodnes mým nejoblíbenějším spisova-
telem Tolkien. Proč? Vytvořil svět, do kterého se 
můžu kdykoliv ponořit a obdivovat jeho krásy, 
svět, kde jsou elfové, trpaslíci a hobiti, svět, kde 
vládne ten nejlepší vypravěč. Jen škoda, že se 
pak musím zase vrátit do reality.

Co to povídám?
Fantazie je moje realita.
Tolkien je člověk, kterého si navždy budu 

spojovat s nejlepší knížkou. Tolkien je člověk, 
kterého budu mít vždycky ráda díky tomu, že udě-
lal takové dílo, které započalo celou mojí knižní 
mánii. Tolkien je pro mě velký člověk – největší 
literární vzor.

Johana Timplová

Vítězná povídka soutěže Votické talenty: O kalamář 
Jana Herbena (kategorie 8. až 9. třída)
Téma: Proč je to můj oblíbený spisovatel?

Vstup do nového školního „motýlkovského“ roku
Prázdniny utekly jako voda. Dětem se musely obzvlášť líbit, jelikož počasí 

tentokrát vyšlo na jedničku, ale ohlížet zpátky se nechceme. 
Je tu nový školní rok a s ním i ten motýlkovský. I když je v mateřském 

centru přes prázdniny zavřeno a vypadá to, že se tam nic neděje, není to 
tak úplně pravda. Pilně se tam uklízí, protože se snažíme, aby v září bylo 
vše nachystané a připravené pro nové návštěvníky, ale to samozřejmě 
není vše.

Nejvíce času trávíme nad přípravou nového programu a že je to každý 
rok pořádná „fuška“! Je nám jasné, že z programu nemohou vypadnout 
aktivity, které jsou již dlouhodobě hojně navštěvované a děti je mají rády. 
Na druhou stranu se každý rok snažíme, abychom program oživili nějakými 
novými aktivitami. Jsme rádi, že se nám letos podařilo obnovit kroužek 
Zpívánek a také Mimi klub pro naše nejmenší. Ale máme i dvě novinky! 
Pro trochu starší děti nabízíme logopedický kroužek Chytrolínek a pak 
divadelní průpravu Dramaťáček. Program je samozřejmě daleko bohatší, 
proto se přijďte podívat. Věříme, že si v něm každý najde to, co ho baví. 
A pokud vám snad opravdu něco chybí, neváhejte nás kontaktovat, za každý 
nápad jsme moc rádi.

Podzim je ale vždy plný i dalších akcí. Všechny zveme 19. října na tra-
diční dětský bazárek, kde se tentokrát bude prodávat podzimní a zimní 
zboží. 11. listopadu nesmí chybět akce, na kterou se těší snad všechny 
děti a to Svatomartinský lampionový průvod v čele se svatým Martinem 
na bílém koni. Koncem listopadu se můžete těšit například na další logope-
dickou přednášku paní Mgr. Michaely Voldřichové, tentokrát zaměřenou 

na problémy řeči u předškolních dětí. Aktuální informace prosím sledujte 
na našich webových stránkách. 

Ať už se rozhodnete navštívit naše mateřské centrum v rámci pravidel-
ného programu, anebo se k nám připojíte na jakékoli mimořádné akci, 
vždy jste srdečně vítáni a jsme moc rádi, že jste s námi!

Lucie Višvardová, MC Motýlek

Netopýří noc na hradě v Týnci
Letos jsme oslavili jubilejní desátý ročník. Počasí 

se oproti loňsku vydařilo a návštěvníků přišlo 
opravdu hodně. Na Netopýří noc se naši příznivci 
většinou těší celý rok a chodí na ni pravidelně. Děti 
i dospělí měli možnost pozorovat kolonii netopýra 
velkého sídlící v hradní věži, dozvěděli se podrob-
nosti o jejím životě a seznámili se s ochočenými 
handicapovanými netopýry, které si mohli i po-

hladit a nakrmit. Nejen pro děti byla připravena 
netopýří stezka, kde si účastníci vyzkoušeli různé 
úkoly související s výzkumem netopýrů nebo malá 
výtvarná dílna. Ve věži měli všichni návštěvníci 
možnost zhlédnout výstavu, která představuje 
většinu druhů našich netopýrů. Od osmi hodin 
následovala přednáška RNDr. Petry Schnitzerové, 
Ph.D. z České společnosti pro ochranu netopýrů 

s promítáním, která představila rozmanitost této 
zajímavé skupiny savců. Zcela na závěr programu 
byla pro zájemce připravena noční vycházka 
k řece spojená s pozorováním lovících netopýrů 
pomocí ultrazvukových detektorů, které umožňují 
zachycovat jejich echolokační signály.

Magdalena Timplová
Kastelánka hradu Týnec
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Zpívánky 
Hudební herna plná zpívání, písniček a hraní na hudební nástroje. Děti 
i maminky čeká i něco málo tancování a jednoduchého tvoření. 
Kroužek je určen pro všechny, kdo mají rádi hudbu, ideálně pro děti 
od 1 roku.

Čtvrtek 9:30‑11:00

Tanečkování s Kačkou
Taneční klub pro děti, které chvilku neposedí a rádi se vrtí. Děti se naučí 
různé tanečky a taneční prvky po vzoru Cvičení s  Míšou, tančíme ale 
i na další oblíbené dětské písničky. Pro děti od 1 roku.

Pondělí 9:30‑11:00

Hračkování
Tématicky zaměřená herna s  bohatým programem, kde se děti naučí 
spoustu nových věcí  (poznávat zvířátka, barvy, tvary,…), také si za-
sportují a naučí se hrát zajímavé hry. Za pěkného počasí se program 
odehrává většinou venku. Herna je pro děti od 1  roku.

Úterý 9:30‑11:00

Dramaťáček
Divadelní kroužek pro děti od 4 do 7 let
Děti se seznámí s divadelními pojmy, zdokonalí řeč, výslovnost, posílí 
paměť, prostor i pro vlastní fantazii.

Pondělí 16:30 – 17:30

Mimi klub
Klub pro nejmenší děti téměř od narození, posílení vztahu mezi mamin-
kou a miminkem, jednoduché cvičení, říkanky, sdílení každodenních 
radostí a starostí, socializace maminek i miminek.

Středa  10:00 – 11:30

Keramika pro děti
Tvoření s keramickou hlínou pro děti od 4 let.

Úterý 16:00 – 17:00

Chytrolínek
Logopedický kroužek zaměřený na rozvoj grafomotoriky, cvičení jemné 
motoriky, prevence poruch učení, rozvoj sluchového a zrakového vní-
mání, myšlení a řeči. Kroužek je určen dětem od 4 let.

Pátek 13:30 – 14:15 

Tvořiví šikulové
Výtvarná dílna, kde děti malují, vyrábí, tvoří a to za použití různorodých 
výtvarných materiálů. Odměnou dětem jsou výrobky, které si mohou 
odnést domů. Kreativní dílna pro maminky s dětmi od 1 roku.

Středa  15:00 – 17:00, Pátek 9:30 – 11:30

Zimní herna
Herna bez programu, kam si mohou přijít maminky s  dětmi prostě jen 
pohrát s  novými hračkami. Prostor pro setkávání maminek, kterým děti z  
mateřského centra již odrostly. Herna je otevřená od října do března.

Čtvrtek 16:oo – 18:00

Pilates
Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání a na-
pomáhá správnému držení těla.

Čtvrtek 18:30 – 19:30

Atletika Motýlek 
Děti se naučí pestrou a hravou formou základní pohybové dovednosti 
(běhat, skákat a házet) a budou si rozvíjet pohybové schopnosti, zejména 
rychlost a obratnost. Pro děti od 6 do 8 let.

Středa  15:00 – 16:00

Atletika v Motýlku
MC Motýlek otevřelo v září nový kroužek pro 

děti od 6 do 8 let. Děti se zde naučí pestrou a hra-
vou formou základní pohybové dovednosti (bě-
hat, skákat a házet) a budou si rozvíjet pohybové 
schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Hravé 
běhání, skákání a házení je podpořeno lehkými 
atletickými pomůckami vyráběnými na míru 
dětem. Při hezkém počasí budeme sportovat 
na hřišti, na louce nebo v lese, při nepříznivém 
počasí a přes zimu budeme využívat tělocvičnu 
a atletické disciplíny doplníme cvičením na nářadí 
a pohybovými a míčovými hrami. Kroužek vedou 
Adéla Svobodová a Jana Solařová.

Adéla Svobodová a Jana Solařová
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UZÁVĚRKA
Uzávěrka	příspěvků	 
do	příštího	čísla	 
Týneckých	listů	je	

v úterý 26. listopadu 2013. 

Tento termín je závazný.
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pořádá

SVATOMARTINSKÝ 

LAMPIONOVÝ  PRŮVOD

v ponděl í  11.11.2013

Průvod v čele se Svatým Martinem na bílém koni vychází 

v  17:00 od MC Motýlek Týnec n.S. (žlutý dům s pečovatelskou službou) 

a poputuje do zahrady Společenského centra. 

Program v zahradě:  
seznámení s legendou o Svatém Martinovi
divadelní  představení ZŠ Týnec n.S.

dobové a dětské písničky v podání kapely CZECH IT!
tradiční svatomartinské rohlíčky a teplý čaj  

Příspěvěk na akci  je  30 KČ/dítě.

 

ADVENTNÍ KONCERT 

VE FARNÍM KOSTELE SV. ŠIMONA A JUDY  

V TÝNCI NAD SÁZAVOU 15.12.2013 V 18:00  

 
 

HUDBA Z KATEDRÁLY SVATÉHO VÍTA 

V PRAZE 
 
 

JOSEF KŠICA 
VARHANY 

 

JOSEF ZÁME NÍK 
 

TRUBKA, K ÍDLOVKA, AND LSKÁ TRUBKA 
 

HOST - EVA BLAŽKOVÁ    
ZP V, FLÉTNA 

 
 

BACH – VEJVANOVSKÝ- STENLEY – CLARK 

CHARPENTIER – SCHUBERT – DVO ÁK – GRIEG 

AUTORSKÁ  IMPROVISACE 

M STO TÝN SÁZAVOUEC NAD

PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
 vystoupí
Jiho eská komorní filharmonie, eské Bud jovice

a sólistka Národního divadla

Andrea
KALIVODOVÁ

dirigent: Petr Chrom ák
(G. F. Händel, W. A. Mozart, P. Mascagni,

G. Bizet, L. van Beethoven)

9. 11. 2013 v 19.00 hodin
lístky jemožné zakoupit
ješt p ed zahájením

koncertu
v Informa ním centru Týnec

(budova Spole enského centra TÝNEC)
Klusá kova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

Tel.: 317 729 050, 775 290 032
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ŘÍJEN

Pá 25. 10. VÝZNAMNÝ OBČAN Zač. 17.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Každoroční slavnostní ocenění občanů, kteří se 
významným způsobem podíleli na životě města Týnec nad Sázavou a veřejné 
poděkování dárcům krve. Během večera zazní Vivat Dvořák a Smetanova Vlast 
v podání Romana Haase a Miroslava Tauše.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

26. a 27. 10. POSVÍCENÍ v Týnci nad Sázavou

Parkoviště u Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Pouťové atrakce, stán-
kový prodej.

26. a 27. 10. VÝSTAVA ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ

Vedle Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Prodejní výstava drobného 
zvířectva. Pořadatel: Český svaz chovatelů

26. – 27. 10. Výstava Malíři Týnecka – NEKONÁ SE

Z důvodu předčasných voleb do Poslanecké sněmovny se letos nekoná výstava 
Vlastivědného klubu města Týnec nad Sázavou s názvem „Malíři Týnecka“.

Čt 31. 10. ULURU A KATA TJUTA  
aneb nejznámější skály Austrálie

Zač. 17.30 hod.

Velká zasedací místnost MěÚ. Přednáška. Přednášející: PhDr. Daniel Povolný, 
Ph. D. Pořadatel: Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí 

LISTOPAD

Ne 3. 11. ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU Zač. 19.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Premiéra hry Martina Vačkáře inspirované 
trampingem v sázavském kaňonu v podání ochotnického spolku Studio 3. 
Pořadatel: Studio 3

So 9. 11. PODBLANICKÝ PODZIM - KONCERT Zač. 19.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Koncert v rámci hudebního festivalu Podblanický 
podzim. Vystoupí Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice se sólistkou 
Národního divadla mezzosopranistkou Andreou Kalivodovou pod vedením 
dirigenta Petra Chromčáka. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Po 11. 11. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD Zač. 17.00 hod.

Začátek průvodu: Dům s pečovatelskou službou, Okružní ul., v Týnci nad 
Sázavou. Konec průvodu: Společenské centrum TÝNEC – zahrada. Průvod 
povede sv. Martin na koni. Program na zahradě: seznámení s legendou o sv. 
Martinovi, divadelní představení ZŠ Týnec nad Sázavou, dobové a dětské 
písničky zahraje CZECH IT!, svatomartinské rohlíčky, teplý čaj. Příspěvek 
na akci 30 Kč/dítě. Pořadatel: Mateřské centrum Motýlek

So 16. 11. PANCHO SE ŽENÍ Zač. bude 
upřesněn

Společenské centrum TÝNEC. Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava zahraje 
rozvernou komedii o lásce a ranci peněz z jen zdánlivě dalekého Mexika 
na motivy filmu Rudolfa Hrušínského. Vstupné: 50,‑ Kč. Pořadatel: Historický 
klub o. s.

Čt 21. 11. 50 LET „NOVÉ“ ŠKOLY V TÝNCI  
NAD SÁZAVOU

Zač. 17.30 hod.

Velká zasedací místnost MěÚ. Přednáška. Přednášející: Mgr. Michal Sejk.
Pořadatel: Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí

So 30. 11. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Zač. 17.00 Kč

U obchodního domu Nori v Týnci nad Sázavou. Tradiční zahájení adventu 
s rozsvícením vánočního stromu, vánočním koncertem a nebeským pošťákem. 
Zdarma teplý čaj a vánočka. Prskavky s sebou. Děti mohou předat svoji poštu 
pro Ježíška. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 30. 11. VÁNOČNÍ TRHY V TÝNCI  
NAD SÁZAVOU

10.00–19.00 hod.

Na pěší zóně v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: Město Týnce nad Sázavou

PROSINEC

Ne 1. 12. I. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ Zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec. Vánoční minitržiště, hudba, výstavy s vánoční tématikou. Verni-
sáž Výstavy malířů Posázaví, koncert. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 
– Městské muzeum

Čt 5. 12. MIKULÁŠ S ČERTY A ANDÍLKY Zač. 17.00 hod. 

Hrad Týnec. Podvečerní akce pro děti a jejich rodiče. Mikuláš rozdá nadílku, 
andělé se snesou z věže hradu a čerti maličko pozlobí nezbedníky. Rodiče 
mohou přinášet balíčky pro děti na hrad od 15.00 hod. Pořadatel: Městské 
muzeum – Město Týnec nad Sázavou 

So 7. 12. MIKULÁŠSKÉ ZÁVODY VE SPORTOVNÍ 
GYMNASTICE

Zač. 9.00 hod.

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

Ne 8. 12. II. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ Zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec. Vánoční minitržiště, hudba, výstavy s vánoční tématikou. Vystou-
pení Sboru dětí ZŠ Týnec nad Sázavou a flétnistek ZŠ Týnec nad Sázavou v ga-
lerii a rotundě. Pořadatel: Městské muzeum – Město Týnec nad Sázavou

Ne 8. 12. VÍTÁME ADVENT Zač. 17.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Vánoční vystoupení dětí z ochotnického spolku 
Studio 3 pod vedením Terezy Kadlecové. Pořadatel: Studio 3

Út 10. 12. VÁNOČNÍ KONCERT Zač. 17.00 hod.

Zasedací síň Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Koncert žáků ZUŠ Týnec 
nad Sázavou. Pořadatel: ZUŠ Týnec nad Sázavou

Čt 12. 12. 10 LET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 
– 28.10.1928

Zač. 17.30 hod.

Velká zasedací místnost MěÚ. Přednáška. Přednášející: PhDr. Dagmar Hájková, 
Ph. D. Pořadatel: Vlastivědného klubu města Týnec nad Sázavou a okolí

Ne 15. 12. III. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ Zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec. Vánoční minitržiště, hudba, výstavy s vánoční tématikou. Vánoční 
pohádka v galerii muzea – Legenda o hvězdě – Eva a Jana Hruškovy.
Pořadatel: Městské muzeum – Město Týnec nad Sázavou



říjen	2013 Týnecké listy strana	19

Ne 15. 12. VÁNOČNÍ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Dechová kapela Týnečanka pod vedením ka-
pelníka Vratislava Křivánka zahraje nejen vánoční koledy. Pořadatel: Týne-
čanka o.s.

Ne 15. 12. Adventní koncert – ZVĚSTOVÁNÍ Zač. 18.00 hod.

Farní kostel sv. Šimona a Judy. Hudba z katedrály svatého Víta v Praze. Josef 
Kšica – varhany, Josef Zámečník – trubka, křídlovka, andělská trubka. Host: 
Eva Blažková – zpěv a flétna. Pořadatel: Římskokatolická farnost Týnec nad 
Sázavou.

So 21. 12. ZA VÁNOČNÍM JMELÍM – pochod

Sraz před Informačním centrem v 6.00 a 7.00 hod., pochod na Neštětickou horu, 
na místě jako odměna větvička jmelí, opékání buřtů, ochutnávka vánočního 
cukroví. Odtud odchod do restaurace v Tismi na guláš a řízky, k dobré pohodě 
zahraje country kapela z Týnce. Pořadatel: KČT Týnec nad Sázavou

P ij te 1. listopadu v 15 hodin na ší zónu v Týnci nad Sázavou na

Hry, sout že a možná p ijde i kouzelník. Masky vítány. Více informací
Magdalena Podaná, majdapodana@seznam.cz, tel.: 734 487 374

www.clovicek r c.webnode.cz

p

Ne 22. 12. IV. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ Zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec, Vánoční minitržiště, hudba, výstavy s vánoční tématikou. Ad-
ventní dílny pro děti a rodiče, koncert skupiny Agnatha. Pořadatel: Městské 
muzeum – Město Týnec nad Sázavou

PŘIPRAVOVANÉ ZÁJEZDY

Út 8. 4. 2014 Antoinetta – královna Francie Zač. 18.00 hod.

Zájezd do Divadla Hybernia, cena vstupenek 350 Kč, příspěvek na dopravu 
120 Kč, odjezd z autobusového nádraží v 16.00 hod., ZÁVAZNÉ REZERVACE 
DO 15. 12. 2012 v Turistickém informačním centru TÝNEC, Klusáčkova 2, 
Týnec nad Sázavou, tel. 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz, 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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Netopýří prázdniny
První akcí našeho divadelního spolku o letních 

prázdninách byl týdenní cyklistický pobyt v Be-
sednici v Novohradských horách. Tam jsme se 
připravili na další akce, které následovaly.

9. srpna jsme si na zámku v Třeboni zahráli 
Werichovu pohádku Královna Koloběžka První. 
Konal se tu 17. ročník přehlídky „Čochtanova 
Třeboň“, na který nás pozval pražský spolek 
Werichovi, jenž celou akci organizuje. Byl to 
pro nás, a snad i pro diváky, kterých se přišlo 
podívat na neznámé ochotníky opravdu hodně, 
určitě velký zážitek.

Další akce našeho spolku proběhla poslední 
prázdninovou sobotu, byl to již 9. ročník Ochotnic-
kého divadelního festivalu v Týnci nad Sázavou. 
Program probíhal celé odpoledne i večer a nabízel 
zábavu pro malé i velké diváky. Zvláště děti si 
celé odpoledne užívaly pohádky, písničky, různé 
dílničky, střelnici, mohly se naučit různé malířské 
dovednosti. Malé parádnice si zkoušely kostýmy 
princezen, čarodějnic, objevili se i malí kovbojové 
a vodníci. Nezklamalo vystoupení skupiny histo-
rického šermu Equites, které nadchlo malé i velké 
diváky. Našli se i odvážlivci, kteří si zahráli šachy 
s chlapci z kroužku týneckých šachistů.

Vrcholem programu pro děti se stala premiéra 
pohádky se zpěvy Popelka, kterou pro ochotnický 
spolek Netopýr upravila a režírovala A. Svobo-
dová. Originální písničky napsaly A. Svobodová 
(slova) a L. Kyptová (hudba). Sešlo se nebývalé 

množství diváků, u nichž měla Popelka velký 
úspěch.

Večerní program odstartovalo benešovské Áčko 
s komedií o Shakespearovi, při které se diváci 
dobře bavili. Tečku za programem festivalu udělali 
pražští ochotníci s jednoaktovkou A. P. Čechova 
Medvěd. I tato hra sklidila bouřlivý potlesk.

Náš dík patří divákům i všem účinkujícím, 
městu za finanční podporu, kastelánce hradu M. 

Timplové za pomoc při organizaci akce a mo-
derátorům celého festivalu, Markétce a Markovi 
Vyskočilovým. Nemalý podíl na zdárném prů-
běhu festivalu mělo i počasí, které se opravdu 
vydařilo.

I my, Netopýři, se těšíme se všemi našimi pří-
znivci na 10. ročník festivalu.

Jarka Raková a Eva Hamanová
Divadlo Netopýr o.s.

 

 
 

Srde n  vás zveme na d tské váno ní vystoupení 
 

 
 

Nevíte, co podniknout na druhou adventní ned li? 
P ij te podpo it d ti z p veckého a dramatického 

kroužku 
pod vedením Mgr.Terezy Kadlecové. 

 

                    
 

Kdy : v ned li 8.12. 2013 v 17:00 
 
 

Kde : na sále Spole enského centra TÝNEC 
 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
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Konec původního železničního mostu z roku 1896 v Týnci nad Sázavou
Tento železniční most již neodpovídal svými 

parametry současným nárokům na železniční 
přepravu, a proto bylo rozhodnuto, že musí být 
nahrazen mostem novým. Zhotovitelem demolice 
starého mostu a stavby nového je „Sdružení – Most 
Týnec“, které zastupují společnosti Chládek a Tin-
těra Pardubice a.s., Porr a.s. a Mostostal Kielce s.a. 

Podpořte projekt „Celé Česko čte dětem“
Vážení rodiče,
pojďte spolu s námi podpořit projekt Celé Česko čte 
dětem. Tato osvětová a mediální kampaň, největší 
svého druhu v České republice, se zaměřuje na pod-
poru čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale 
také na propagaci hodnotné literatury a budování 
pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného 
čtení. Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme 
ukázat cestu.

Již osmým rokem probíhají po celé České re-
publice pravidelná čtení dětí, rodičů a zajímavých 
osobností z veřejného života. V Týnci nad Sázavou 
proběhlo první čtení pro rodiče a děti od 5ti let 15. 
října 2013 v Centru Spirála na Pěší ulici. Našimi 
hosty byli v Týnci žijící manželé Turkovi, herci z Di-
vadla v Dlouhé. 

Pravidelné čtení dítěti má obrovský význam pro 
jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst 
si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že 
pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myš-
lení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje 
ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje 
jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské 

atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může 
čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě 
přitažlivějším než televize. Právě to je dobrá cesta, 
jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou 
lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti 
a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk 
a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

Ukažme dětem, že kniha se může stát jejich 
dobrým kamarádem na celý život a přitom stačí 

tak málo. „Čtěme dětem 20 minut denně, každý 
den“.

SBÍRKA DĚTSKÝCH KNIH
Prosíme vás všechny, kteří máte ve svých 

knihovnách pěkné dětské knihy, pro které již 
nemáte využití, darujte je ve prospěch projektu 
„Celé Česko čte dětem“. Knihy budou v průběhu 
jednotlivých setkání a čtení k dispozici dětem 
k volnému odběru a jistě si tak ještě najdou své 
čtenáře. 

Sběrnými místy po celý školní rok 2013/2014 
jsou: Podatelna MěÚ Týnec n. S. a Informační 
a turistické centrum Týnec n. S. 

Děkujeme vám, Zuzana Švestková (speciální 
pedagog) a Lucie Onderčaninová (STEP o. s.)

Více informací na webových stránkách www.
celeceskoctedetem.cz a webových stránkách lo-
kálních koordinátorů www.malyskolak.cz a www.
sazavskytep.cz. Máte‑li zájem dostávat informace 
o čtení v Týnci nad Sázavou e‑mailem nebo máte‑li 
dobré nápady a zajímavé tipy pište na e‑mail 
z.svestkova@seznam.cz.

Polsko. Práce postupují dle harmonogramu a nyní 
probíhá demolice starého mostu a pilíře v řece. 
Železniční přeprava má být obnovena koncem 
měsíce října. Nový most Vám představím v příštím 
čísle Týneckých listů.

Jiří Štros
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KČT – pochod Přes čtyři zámky 
Druhá sobota v září je v kalendáři některých 

příznivců podzimních vycházek rezervována pro 
pochod „Přes čtyři zámky“ pořádaným KČT Týnec 
nad Sázavou.

Ani letos tomu nebylo jinak. Na sobotu 14. září 
bylo naplánováno více akcí v našem okolí, a tak 
bylo těžké se rozhodnout, co navštívit (Benešovské 
toulky, akce v pivovaře Benešov, jarmark v Jílo-
vém…). Přesto se na startu 49. ročníku pochodu 
„Přes čtyři zámky“ sešlo symbolických 49 účast-
níků a 4 věrní psi. Déšť v minulých dnech sice 

Den pohybu a zdraví v Týnci nad Sázavou
V sobotu 28. září 2013 v areálu základní školy 

v Týnci nad Sázavou pořádal Odbor sportu pro 
všechny Tělovýchovné jednoty o. s. Týnec nad Sá-
zavou Den pohybu a zdraví. Akce proběhla v rámci 
dlouhodobé celostátní kampaně „Česko se hýbe“.

Za krásného slunečného počasí přišlo do areálu 
školy 320 sportovně založených dětí i dospěláků. 
Všichni si mohli vyzkoušet 15 různých sportů a vy-
užít i další nabídky. Ve stánku oční kliniky Gemini 
si nechali otestovat zrak, u stánku VZP změřit tlak, 
tep, tělesný tuk a na stanovišti záchranné služby 
se seznámili se způsobem ošetřování úrazů, které 
ztvárnila záchranářka‑ maskérka. Děti s namasko-
vanými úrazy podávaly i skvělé herecké výkony. 
Orientační závod rodin (ORIZARO) provedl účast-

níky kolem všech stanovišť a nejmenší děti měly 
k dispozici dva dětské koutky. 

Ve dvou blocích předvedly veřejnosti kvalitní 
výkony děti z tanečních kroužků ZŠ – Žáby, Žabky 
a Žabičky a také děvčata a ženy z oddílů sportovní 
gymnastiky z Týnce a Netvořic. 

První zatěžkávací zkoušku zažilo i nové více-
účelové hřiště, které díky Městu Týnec n. Sáz. 
„vyrostlo“ v areálu školy přes prázdniny. Prospělo 
na jedničku. 

Do akce se zapojili také: Outdoorové centrum 
Bisport, tenisový klub a volejbalový klub. V Bis-
portu zdarma půjčovali lodě k malým projížďkám 
po Sázavě a na volejbalových a tenisových kurtech 
byli příchozím k dispozici trenéři.

rozblátil cesty a také některé odradil od účasti, ale 
pochodníci (z Liberce, Brna, Úval u Prahy, Řevnic, 
Prahy…) byli v sobotu odměněni sluníčkem, krás-
nými výhledy do nadcházející podzimní krajiny 
a někteří i houbovými úlovky z okolních lesů.

Povedený zářijový sluneční den určitě naladil 
k účasti na příštím, jubilejním 50. ročníku po-
chodu „Přes čtyři zámky“, který připadá v příštím 
roce na 13. září.

členka klubu

50 let pochodu Za vánočním jmelím
V sobotu dne 21. prosince 2013 se vydají po-

chodníci z Týnce nad Sázavou a okolí na Neště-
tickou horu. Pochod „ZA VÁNOČNÍM JMELÍM“, 
zcela určitě nejstarší v regionu, se stal tradicí 
– letos se uskuteční již popadesáté. 

Z Týnce nad Sázavou se vychází v 7:00 a sraz 
je před Společenským centrem Týnec (dříve KD 
Metaz). Odtud se jde přes Chářovice, Chrášťany 
a Černíkovice. Cílové shromáždění je na sa-
mém vrcholu Neštětické hory pod pamětní 
rozhlednou. 

Po krátkém odpočinku se vyrazí do restaurace 
v Tismi, kde je pro všechny připraven oběd s coun-
try programem. Tradičně hraje známá skupina 
K.O. 

Antonín Krch

Hlavními sponzory akce byly Město Týnec 
nad Sázavou a Všeobecná zdravotní pojišťovna 
a organizačně se na ní podílelo více než 50 kva-
lifikovaných trenérů, cvičitelů a instruktorů z TJ 
o. s. Týnec n. Sázavou, TJ JAWA Pecerady, SDH 
Týnec n. Sáz., Skautský oddíl Tysan. Občerstvení 
připravily kuchařky školní jídelny, o bezpečnost 
se starala městská policie a vedení ZŠ poskytlo 
zázemí ve školní budově. 

Všem děkujeme!!! 

Foto, nejen z této akce, si můžete prohlédnout 
na www.tjtynec.cz

V. J., TJ Týnec nad Sázavou
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Volejbalový podzim
V neděli 25. srpna 2013 uspořádal náš oddíl pátý ročník smíšených 

družstev (1+1) v plážovém volejbale. Letos nám počasí příliš nepřálo, 
a tak jsme se museli prohánět mezi kapkami deště. Do boje se přihlásilo 
šest statečných dvojic, které neodradily místy ani provazy vody, a ty se 
vrhly do nelítostného boje ve vzájemných zápasech na jeden hraný set, 
zkráceného v polovině turnaje z původně hraného do 21 bodů na koneč-
ných 15 bodů.

S nepřízní počasí si nejlépe poradila Markéta Kalinová s Martinem Proke-
šem, které dokázali porazit pouze Naďa Zámečníková s Kamilou Pešanovou, 
jež nakonec skončily na bronzovém stupínku. Na druhé místo se vyhoupli 
se čtyřmi výhrami Danča Znamenáčková s Liborem Prokešem. Pod stupni 
vítězů byla Jarka Weisheitelová s Romanem Žákem se dvěma výhrami, 
kterým na paty šlapala Vendy Kožíšková s Mirkem Kalinou a Martina Ha-
dačová s Hankou Bártlovou, kteří měli po jedné výhře. 

Všem zúčastněným patří velké díky a obdiv za to, s jakou vervou se 
turnaje zúčastnili. Doufejme, že příští rok k nám počasí bude milostivější 
a dodá turnaji tu pravou letní pohodu.

Výsledky:
Jarka + Roman vs. Markéta + Martin 17:21
Jarka + Roman vs. Hanka + Martina 21:23 
Jarka + Roman vs. Naďa + Kamila 15:9
Jarka + Roman vs. Vendy + Mirek 20:18
Jarka + Roman vs. Danča + Libor 10:15
Markéta + Martin vs. Hanka + Martina 15:10 
Markéta + Martin vs. Naďa + Kamila 14:21
Markéta + Martin vs. Vendy + Mirek 15:8
Markéta + Martin vs. Danča + Libor 15:9
Hanka + Martina vs. Naďa + Kamila 11:21
Hanka + Martina vs. Vendy + Mirek 9:15
Hanka + Martina vs. Danča + Libor 10:15
Naďa + Kamila vs. Vendy + Mirek 16:14
Naďa + Kamila vs. Dana + Libor 8:15
Vendy+ Mirek vs. Danča + Libor 19:21

Po roční pauze se v Týnci hraje opět Krajský přebor v šestkovém volejbale. 
Zásluhu na tom mají naše kadetky, které si po loňském nabírání zkušeností 
v okresním přeboru vyzkouší o třídu vyšší soutěž. V podzimní části se nej-
prve vydaly v sobotu 7. září 2013 na mistrovský turnaj do Kolína. V prvním 
duelu se střely s CS Nymburk, se kterým dokázaly „vyválčit“ první bod 
do tabulky za těsnou prohru 2:3 na sety. V druhé zápase byl nad naše síly 
tým TJ Agro Kolín, kterému podlehly lehce 0:3 na sety. Našim fanouškům 
se kadetky poprvé představily o týden později na domácím hřišti, kde 
hostily VK Rakovník a Vavřinec Kladno. Zároveň se na týneckém „plácku“ 
představil ve vzájemných duelech i okresní rival VK Benešovská 1. volej-
balová.  Po tuhém boji nestačily na oba hlavní favority soutěže a prohrály 
shodně 0:3 na sety. Napravit reputaci a získat další body se budou naše 
děvčata snažit v sobotu 5. října, kdy do Týnce přijedou měřit síly TJ Sokol 
Roztoky, TJ Neratovice a opět VK Benešovská 1. volejbalová, se kterou se 

potkají až v zimní části 23. listopadu na turnaji v Benešově. Do té doby 
kadetky ještě stihnou odehrát turnaj v Benátkách nad Jizerou. 

Naše výsledky podzimní části:
1. kolo:
VK Týnec – Centrum sportu Nymburk 2:3 (‑16,17,‑8,14,‑4) 
a  VK Týnec – TJ Agro Kolín 0:3 (‑22,‑24,‑15)
2. kolo:
VK Týnec – Vavřinec Kladno 0:3  (‑20, ‑10,‑16)
a  VK Týnec – VK Rakovník 0:3  (‑12,‑18,‑13) 

V sobotu 13. 10. 2013 se zahajovacím turnajem v Benešově rovněž 
rozbíhá nová sezóna Okresního přeboru (OP) smíšených družstev 4+2, 
ve které obhajujeme v konkurenci devíti družstev loňský triumf. 

Do OP zasáhnou letos také naše mladší a starší žákyně na třech turnajích 
v trojkovém volejbale v Kácově (19. 10.), v Čerčanech (25. 1) a na do-
mácí palubovce (23. 3). Každý oddíl do turnaje nominuje minimálně dva 
týmy.

Starší žákyně si v OP vyzkouší poprvé šestkový volejbal na čtyřech 
turnajích v Čerčanech (2. 11.), v Postupicích (14. 12.), v Týnci (22. 3.) 
a v Kácově (12. 4.). 

Přes zimu nebudou zahálet ani naše ženy. Konečně se dočkaly na okresu 
konkurence, se kterou poměří síly nejprve v Kácově (9. 11.),  po novém 
roce doma (11. 1.), dále na hřišti KK Benešov (8. 3.) a v jednání je poslední 
turnaj v Ondřejově (12. 4.). 

Abychom volejbalu neměli málo, pořádají ženy v sobotu 23. listopadu 
2013 od 13 hodin v týnecké tělocvičně tradiční (Před)Vánoční turnaj smí-
šených družstev 4+2.

Na všechny utkání jste srdečně zváni.  Začátky jsou většinou od 9 hodin. 
Přesné výsledky a další informace z volejbalového klubu naleznete na našich 
stránkách www.vktynec.tym.cz

Za VK Týnec nad Sázavou, Jaromír Kuchta
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SBÍRKA DIAKONIE 
BROUMOV

SBÍRKA PROBĚHNE 
OD 1. 10. 2013 DO 25. 11. 2013 

NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
 

V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Jaké věci je možné darovat:
– letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
– lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
– látky (minimálně 1m2 , prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek)
– domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky vše 

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

spojené gumičkou, aby se boty neztratily

Věci, které nemůžeme vzít:
– ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, mat-

race, koberce – z ekologických důvodů
– nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – transportem 

se znehodnotí
– znečištěný a vlhký textil

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

Informace na tel: 317 701 431 podatelna Městského 
úřadu Týnec nad Sázavou 
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Masáže Spirála 
P ší 191 – vstup z Okružní, Týnec n. S.  
 

Relaxa ní a rekond. masáže 
Autotrak ní lehátko, masáže t hotných, 
aromatické silice, reflexní masáž chodidla  
 

Kraniosakrální osteopatie 
Velmi jemná,  technika podporující sebe- 
lé ebné schopnosti t la na všech úrovních 
lidského bytí. Pomocí této techniky se navrací 
organismus k jeho p irozenému fungování, 
harmonizuje se nervová soustava, pomáhá p i 
problémech pohybového aparátu, chronických 
bolestech, psychosomatických obtížích, 
migrénách,… Umož uje t lu regenerovat na 
velmi hluboké úrovni. 

 
 
 
 

 
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 
ochutnáte masáž i na svou k ži. Za ínáme 
v úterý 12. listopadu 9:30 – 11:30h (další 
setkání 19. a 26. listopadu). Na kurz je t eba 
se hlásit p edem. Cena celého kurzu 450 K . 
  

Dárkové poukázky 
Cena 350 K /1h, celková masáž - 650 K  
 
Více informací a objednávky na 
tel. 776 006 814, nebo na 
hancac@atlas.cz, Hanka e erlová  
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Centrum SCENTRUM PÉ E O VAŠE RUCE A NOHY

Spirála, P ší 191,
Týnec nad Sázavou

Postarám se o Vaše ruce a nohy 
 Manikúra, P SHINE, wellness mnikúra, nehtová modeláž gel lakem
 Medicinální (p ístrojová, suchá) pedikúra, mokrá pedikúra, wellness pedikúra,
reflexní terapie plosky nohy, zábaly a jiné dopl kové služby

 P ístrojová pedikúra – pedikúra za sucha je nov jší metoda, která je provád na
profesionálními p ístroji. Odborné ošet ení nohou, zejména neht a k že se
provádí speciálními frézami. Tento zp sob ošet ení je maximáln šetrný, velmi
ú inný a vhodný pro rizikové skupiny populace, zejména pro diabetiky a klienty
se špatnou srážlivostí krve.
P ístrojová pedikúra je vhodná na ošet ení:

 neht , p edevším jejich tvarování
 zdeformovaných a poškozených neht
 otlak , mozol , zrohovat lé k že a ku ích ok
 pro diabetické pacienty

Sleva pro ženy/muže od 60/65ti let
po p edložení platného dokladu.

Na Vaší návšt vu se t ší Michaela Ková ová,
tel. 605 592 511, www.centrumspirala.eu
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Vysloužilé úsporné žárovky pat í do sb rných 
nádob, aby nezamo ily životní prost edí 

 
Pokud úsporné žárovky skon í v odpadu namísto ve specializované sb rné nádob , 
p edstavují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Ro n  tak 
na skládkách zbyte n  skon í 75 kilogram  toxické rtuti. Pokud by se toto množství 
dostalo do p írody, mohlo by zne istit vodu v objemu 238 Máchových jezer. 
 
„Úsporky“ do koše nepat í 
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech 
však „wolframky“ postupn  nahrazují úsporné zdroje: zejména malé kompaktní i 
lineární zá ivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží mnoho let a 
spot ebují o 25–90 % mén  elekt iny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmí 
se vyhodit do koše, ale odevzdat k odborné recyklaci, kterou zajiš uje nezisková 
spole nost EKOLAMP. EKOLAMP zp tn  odebírá a recykluje nejen sv telné zdroje, 
ale i pr myslová svítidla . 
 
P i náhodném rozbití zá ivky sta í místnost dob e vyv trat, st epy zamést a odvézt 
do sb rného dvora. 
 
„P i ukládání v tšího množství úsporných sv telných zdroj  na skládkách 
komunálního odpadu dochází k únik m rtuti do ovzduší nebo do p dy a vody,“ 
vysv tluje Mat j Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou zne istit 
p du i vodu, v níž se rtu  m že transformovat do obzvlášt  nebezpe né organické 
formy, která je nebezpe ná p edevším pro nervovou soustavu. 
 
Kam s nefunk ními úspornými zá ivkami 
Vysloužilé zá ivky je pot ebné odnést do sb rného dvora, nejbližší prodejny elektra 
i takzvaných malých sb rných nádob, kterých je nyní k dispozici více než více než 

1500. „Nacházejí v obchodních centrech, ú adech a v ad  firem. Každoro n  se 
jejich po et zvyšuje o další stovky.  Více informací o rozmíst ní sb rných nádob a 
správné likvidaci úsporných žárovek je na www.ekolamp.cz. 
 

Sb rný dv r, který se v Týnci nad Sázavou nachází na Brodcích, je otev en každý všední den 8:00-14:00 
hodin, ve tvrtek až do 16:30 hodin. V letním období (kv ten- íjen) také každou sudou sobotu (mimo 
svátky) 10:00-12:00 hod. Sb rný dv r je dostupný jak ob an m, tak živnostník m podnikajícím v katastru 
obce. 
 
Další možností jak se m že ob an Týnce nad Sázavou ekologicky zbavit vysloužilých zá ivek je nejbližší 
maloobchodní prodejna, kde mu ochotn  vysloužilý zdroj p i nákupu nového bezplatn  odeberou. 
 
O spole nosti EKOLAMP s.r.o. 

Spole nost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými pobo kami 
spole ností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ R. EKOLAMP vytvá í sí  sb rných míst a zajiš uje 
sb r a svoz použitých osv tlovacích za ízení, jejich zpracování v etn  následného materiálového využití a 
odstran ní zbytkových odpad . Více informací na www.ekolamp.cz 
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