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TÝNECKÉ LISTY

Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

v novém roce vydáváme Tý-
necké listy s novou grafikou 
a chystáme mnoho nových 
zajímavých akcí. Zároveň se 
snažíme podporovat tradiční 
a zavedené aktivity. Věřím, že 
město i jeho místní části budou 
na konci roku vypadat zase 

o něco lépe a bydlení v Týnci bude příjemnější.
I letos můžete využít konzultace s Finančním 

úřadem – v Týnci na radnici bude opět přebírat 
daňová přiznání. Bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na půjčky z Fondu rozvoje bydlení a dotační pro-
gram na podporu spolků na práci s dětmi. To vše 
a mnoho dalšího si můžete přečíst v Týneckých 
listech.

Z jednání rady 
• Rada vyhlásila Program dotací pro rok 2014. 

Je možné žádat o dotaci na údržbu sportovišť 
a také na podporu využití volného času dětí 
a mládeže v pravidelných činnostech nebo při 
jednorázových akcích. 

• Byla aktualizována vnitřní směrnice o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. Ve směrnici 
se mění limity podle novely zákona o veřejných 
zakázkách.

• Byl upraven Pokyn rady, který stanovuje cenu 
reklamy. Změna je u inzerce v Týneckých listech 
a byl doplněn informační a orientační systém.

• 10. 3. vyvěsí město Týnec nad Sázavou tibet-
skou vlajku. Připojíme se k mezinárodní kampani 
Vlajka pro Tibet a připomeneme tak 55. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

• Byly stanoveny termíny zasedání rady a za-
stupitelstva pro rok 2014. Pozvánky průběžně 
zveřejňujeme v Týneckých listech. 

• Byla schválena rozpočtová opatření – drobné 
úpravy rozpočtu města.

• Rada rozhodla o přidělení dotací:
 –  TŘI, o.p.s. (Hospic Čerčany), poskytování 

hospicové péče – 30.000 Kč
 –  RUAH o.p.s., poskytování odborné zdravotní 

a sociální služby – 20.000 Kč
 –  Magdaléna, o.p.s., služby a pomoc v ob-

lasti prevence a léčby různých závislostí 
– 10.000 Kč

 –  Rytmus Benešov, podpora lidí se zdravotním 
a sociálním znevýhodněním – 10.000 Kč

 –  Klub Benkon Benešov, činnost sdružení 
– 1.000 Kč

 –  Osadní výbor Podělusy, akce masopust, dětský 
den – 10.000 Kč

 –  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
činnost sdružení, okrsková soutěž – 10.000 Kč

• Byly uzavřeny smluvní vztahy:
 –  Dodatky smluv k projektu Obnovy zeleně 

(ČSOP, Jana Zmeškalová, Lukáš Kaprál). 

Dodatky mění konečný termín akce. Ceny 
se nemění.

 –  Dodatek k Obstaravatelské smlouvě s TS Be-
nešov pro rok 2014. Dodatek řeší svoz skla, 
bioodpadu a nedostupných lokalit. Finanční 
objem je 256.000 Kč bez DPH. Ostatní služby 
řeší TS Týnec.

 –  Smlouva o provozování vodovodu a ka-
nalizace pro veřejnou potřebu s Vodovody 
a kanalizace Týnec s. r. o. Nájemné (příjem 
města za pronájem „potrubí“) se stanovuje 
z výnosů stanovených při kalkulaci ceny vod-
ného a stočného. Cena vody pro rok 2014 
se nemění.

 –  Smlouva o poskytování služeb s firmou Tech-
nické služby Týnec s.r.o. na zajištění svozu 
odpadů, úklidu města a provozu hřbitovů. 
Cena bude stanovena dle skutečných výkonů, 
předpokládá se plnění v ceně 8,5 mil. Kč.

 –  Mandátní smlouva se společností Witero s. r. o. 
na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci 
na akci Výstavba dosazovací nádrže II ČOV 
v Týnci nad Sázavou. Cena je 5.000 Kč, 
v případě přidělení dotace 3,3 % z přidě-
lené dotace. Žádost již byla podána, čekáme 
na rozhodnutí o přidělení dotace

 –  Smlouvy na výkon činnosti jednatelů a členů 
dozorčích rad městských s.r.o.

 –  Výpovědi a nové smlouvy na dodávku elek-
třiny a plynu pro objekty ve vlastnictví města. 
Po porovnání nabídek jednotlivých dodavatelů 
je nejvýhodnější dodávka od společnosti 3E 
pro elektřinu i plyn. V průběhu února bu-
dou podány výpovědi stávajícím dodavatelům 
(ČEZ a RWE) a budou uzavřeny nové smlouvy 
o sdružených dodávkách. Úspory na komodi-
tách jsou vyčísleny na 250.000 Kč za rok.

 –  Smlouva o dílo se Sdružením „ČOV Týnec 
nad Sázavou“ / Bross spol. s r.o. na dostavbu 
dosazovací nádrže II“ za 7.919.754 Kč bez 
DPH. Vítězné sdružení firem MEBIKAN – 
 INSTA CZ“ odstoupilo ze soutěže. Proto byla 
vyzvaná druhá firma v pořadí – Sdružení 
„ČOV Týnec nad Sázavou“ / Bross spol. s. r. o. 
k uzavření smlouvy.

Z usnesení zastupitelstva
• Zastupitelstvo schválilo I. rozpočtové opatření. 

Jde o významnou změnu v rozpočtu města, 
která umožní profinancovat mnoho důležitých 
a zajímavých záměrů.

• Byly schváleny dotace na údržbu a modernizaci 
týneckých sportovišť v celkové výši 520.000 Kč 
pro FK FERCOM, TJ JAWA Pecerady, Volejbalový 
klub a Tenisový klub.

• Zastupitelstvo neschválilo prominutí odvodu 
poplatku z ubytovacích kapacit v kempu. Dále 
bylo schváleno, že poplatek, který FK FERCOM 
odvede, bude použit na financování zájmových 
činností dětí ve škole a školce.

• Byl dosažen další milník v projednání změny 
územního plánu. Zastupitelstvo schválilo 

pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 
územního plánu. O dalším vývoji Vás budeme 
informovat.

• Neuvolněným zastupitelům byla navýšena 
odměna. 

Z činnosti úřadu a starosty
• Připravuje se peronizace nádraží a osazení 

zabezpečovacího zařízení (závory) na přejezd 
v Chrástu. Město se vyjadřovalo k projektové 
dokumentaci. Termín realizace zatím neznáme.

• Na Kamenickém potoku v Čakovicích se pro-
jektují úpravy v souvislosti s povodněmi v roce 
2013. Součástí je i nový most u č.p. 11 a 73.

• Povodí Vltavy má připravený projekt na úpravu 
Tloskovského potoka v Krusičanech. Čeká se 
na schválení financování z ministerstva.

• O Vánocích byla ukradena ovečka z betlému. 
Zloději byli dopadeni díky podkladům z ka-
merového systému a precizní práci městské 
policie. Ovečka se vrátila zpět na své místo 
a zloději byli potrestáni pokutou.

• Intenzivně připravujeme stavební akce pro 
letošní rok. Financování je připravené, počasí 
se zdá být příznivé. O jednotlivých stavbách 
a projektech se dočtete dále v Týneckých listech.

• Probíhají schůzky s osadními výbory (Čakovice, 
Chrást, Pecerady, Podělusy, Krusičany). Řeší se 
především požadavky na vylepšení našich míst-
ních částí.

• Městské společnosti VaK a TS zahájily 
od 1. 1. 2014 činnost. Proběhlo zasedání do-
zorčí rady, na úřadě se konají kontrolní dny. 
Sledují se provozní náklady, nastavují se kon-
trolní mechanismy a optimalizují se provozní 
postupy.

Milí čtenáři,
přeji Vám dny plné pohody.

Martin Kadrnožka
starosta města
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Rozpočet města na rok 2014
třída paragraf položka Celkem

1 Daňové příjmy 59 413 000
  1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000
  1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000
  1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby 1 100 000
  1121 daň z příjmů právnických osob 11 000 000
  1122 daň z příjmů práv. osob za obce 2 700 000
  1211 daň z přidané hodnoty 23 420 000
  1340 poplatek za komunální odpad 2 990 000
  1341 poplatek ze psů 250 000
  1342 pobytové poplatky 130 000
  1343 poplatek za užívání veř. prostr. 10 000
  1344 poplatek ze vstupného 7 000
  1345 poplatek z ubytovacích kapacit 28 000
  1348 poplatek za zhodnocení st. pozemku 18 000
  1351 odvod výtěžku za loterie 260 000
  1355 odvod výtěžku za loterie 1 200 000

1361 správní poplatky 800 000
  1511 daň z nemovitostí 6 100 000
2 Nedaňové příjmy 11 902 400
 2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2 000
 2310 pitná voda 2 800 000
 3314 činnosti knihovnické 20 000
 3315 muzeum 62 000
 3341 rozhlas a televize 100 000
 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 30 000
 3392 zájmová činnost v kultuře 70 000
 3419 tělovýchovná činnost 95 000
 3612 bytové hospodářství 6 920 000
 3613 nebytové hospodářství 498 000
 3631 veřejné osvětlení 2 400
 3632 pohřebnictví 268 000
 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí 6 000
 3639 komunální služby a územní rozvoj 200 000
 3725 využ. a znešk. kom. odpadu 650 000

6171 činnost místní správy 109 000
 6310 obecné příjmy a výdaje 70 000
3 Kapitálové příjmy 99 000
 3612 bytové hospodářství 29 000
 3639 komunální služby a územní rozvoj 70 000
4 Přijaté dotace 7 361 472
  4112 dotace ze SR 4 852 576
  4113 neinv. přij. transfery ze st. fondů 2 000 000
  4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí 508 896
5 Běžné výdaje 65 405 472
 2143 cestovní ruch 75 000
 2212 silnice 4 100 000
 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 800 000
 2221 provoz veř. siln. dopravy 1 050 000
 2310 pitná voda 1 900 000
 2321 odvádění a čištění odp. vod 2 782 000
 3111 Mateřská škola 1 900 000
 3113 Základní škola 3 200 000
 3141 Školní jídelna 952 000
 3314 činnosti knihovnické 897 500
 3315 muzeum 650 200
 3326 zachování a obnova kult. památek 20 000
 3341 rozhlas a televize 100 000
 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 150 000
 3392 zájmová činnost v kultuře 500 000
 3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. 760 000
 3419 tělovýchovná činnost 405 000
 3421 využití volného času dětí a mládeže 688 000
 3429 zájmová činnost a rekreace 410 000
 3612 bytové hospodářství 4 858 000
 3613 nebytové hospodářství 125 500
 3631 veřejné osvětlení 2 280 000

třída paragraf položka Celkem
 3632 pohřebnictví 565 000
 3639 komunální služby a územní rozvoj 975 000
 3722 sběr a svoz kom. odpadů 5 800 000
 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 046 000
 4351 pečovatelská služba 935 000
 5212 ochrana obyvatelstva 20 000
 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 1 917 900
 5512 požární ochrana – dobrovolná část 242 000
 6112 místní zastupitelské orgány 2 032 000
 6171 činnost místní správy 16 717 372

6310 obecné příjmy a výdaje 55 000
 6330 převody vlastním fondům 557 000
 6399 ostatní finanční operace 2 940 000
6 Kapitálové výdaje 17 225 000
 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 6 850 000
 2321 odvádění a čištění odp. vod 1 900 000
 3419 tělovýchovná činnost 510 000
 3421 využití volného času dětí a mládeže 1 515 000
 3612 bytové hospodářství 1 100 000
 3631 veřejné osvětlení 300 000
 3635 územní plán 100 000

3639 komunální služby a územní rozvoj 4 000 000
5512 požární ochrana – dobrovolná část 750 000
6171 činnost místní správy 200 000

8 Financování  3 854 600
8115 změna stavu na účtech 11 400 000
8124 splátka dlouhodobého úvěru −7 545 400

Rok 2013 jsme ukončili s rekordním přebytkem 16.074.623 Kč. Přebytek 
v této výši je díky nevyčerpaným plánovaným výdajům v rozpočtu a také 
výrazně vyššímu inkasu sdílených daní, než bylo plánováno.

Od 1.1.2013 je účinný upravený Zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), 
který mění způsob rozdělení sdílených daní mezi jednotlivé obce v ČR. 
Před platností upraveného RUD byly roční daňové příjmy 48 mil. (rok 
2012). Protože nebylo zcela jasné, jak se bude plnění daňových příjmů 
vyvíjet, bylo do rozpočtu naplánováno pouze opatrné zvýšení na 53 mil. 
Skutečnost však byla 64 mil. Příjmy na jednoho obyvatele se tak zvýšily 
z 8.500 Kč na 11.400 Kč, zdrojem těchto příjmů je přerozdělení daní z vel-
kých měst menším obcím. Velká města měla před schválením zákona až 
sedminásobný příjem na obyvatele než Týnec nad Sázavou. Nyní je rozdíl 
„pouze“ trojnásobný. 

Do rozpočtu města na rok 2014 bude zapojeno 11,4 mil. na realizaci 
konkrétních akcí. Seznam akcí vychází z rozpočtového výhledu, poža-
davků osadních výborů a spolků. Jsou zde zahrnuty projekty, na kterých se 
dlouhodobě pracuje a jsou připraveny k realizaci. Po prvním rozpočtovém 
opatření je rozpočet města Týnec nad Sázavou pro rok 2014 schodkový. 
Schodek je krytý přebytkem rozpočtů minulých let.

Dlouhodobě se daří nezvyšovat provozní výdaje. Více peněz je směřováno 
na obnovu majetku města. Priority mají opravy komunikací, vodohospo-
dářská infrastruktura a využití volného času (spolková činnost a podpora 
volnočasových aktivit dětí).

O realizaci jednotlivých akcí Vás budeme průběžně informovat.
Martin Kadrnožka, starosta
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Život ve městě
Na co se můžete letos těšit? Rozpočet města umožní provést mnoho 

drobností i větších akcí. Hitem tohoto roku by měla být veřejná WC. 
Významnou položkou jsou opravy vodovodních řadů a stavba dosazo-
vací nádrže na čistírně. A samozřejmě oprava komunikací a chodníků.

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta a Adriana Bursová, místostarostka

Náklady na projekty
Čakovice  853 000,00 Kč 
Chrást sídliště  250 000,00 Kč 
Chrást vesnice  4 405 000,00 Kč 
Krusičany  960 000,00 Kč 
Pecerady  1 158 000,00 Kč 
Podělusy  520 000,00 Kč 
Týnec nad Sázavou 16 261 000,00 Kč 
Zbořený Kostelec  1 290 000,00 Kč 
Celkem 25 447 000,00 Kč 

ČAKOVICE
Chodník u hřiště  700 000,00 Kč 
Nový rozvod vody v kabinách na hřišti  65 000,00 Kč 
Oprava mostku přes Kamenický potok čp. 11  50 000,00 Kč 
Ohrady na svozová místa pro kontejnery – náves  38 000,00 Kč 

CHRÁST NAD SÁZAVOU - SÍDLIŠTĚ
Altán na hřiště – parčík  100 000,00 Kč 
Úprava fotbalového sportoviště, nové branky a síť  20 000,00 Kč 
Přeložení chodníku – od 232 k hospodě Na Poště  100 000,00 Kč 
Vodovodní přípojka kurty Chrást  30 000,00 Kč 

CHRÁST NAD SÁZAVOU - VESNICE
Chodník do Chrástu II. etapa  2 950 000,00 Kč 
Průhon – nový asfaltový povrch komunikace  800 000,00 Kč 
Zábradlí na vyhlídce – před hospodou  30 000,00 Kč 
Odvodnění křižovatky a zatrubnění vodoteče panelka  300 000,00 Kč 
Oprava vodovodu Potočina  235 000,00 Kč 
Zapínací bod veřejného osvětlení Potočina  30 000,00 Kč 
Prodloužení osvětlení – 2 nové body – panelka  60 000,00 Kč 

KRUSIČANY
Obecní domek Krusičany  50 000,00 Kč 
Víceúčelové sportoviště – oprava po povodních  400 000,00 Kč 
Přestavba hasičárny – garáž pro nové auto  500 000,00 Kč 
Oslavy – založení sboru hasičů – 90 let  10 000,00 Kč 

PECERADY
Rekonstrukce kabin na hřišti, pergola u vagonu  330 000,00 Kč 
Autobusová zastávka Pecerady - Podhaják  80 000,00 Kč 
Ohrady na svozová místa pro kontejnery – Podhaják  38 000,00 Kč 
Fasáda na hasičárně – dotace STČ  500 000,00 Kč 
Hasiči – přívěs pro člun  50 000,00 Kč 
Hasiči – VW Transportér – vybavení majákem  20 000,00 Kč 
Oprava střechy na úpravně vody  120 000,00 Kč 
Přeložka lampy u čp. 160  20 000,00 Kč 

PODĚLUSY
Obecní domek – úpravy hasičárny a knihovny  40 000,00 Kč 
Projekt na chodník do vesnice  100 000,00 Kč 
Domeček na hřiště  50 000,00 Kč 
Nové hřiště na volejbal  300 000,00 Kč 
Úprava vjezdu na hřiště, nátěr brány  30 000,00 Kč 

ZBOŘENÝ KOSTELEC
Rekonstrukce WC a šaten – sokolovna  450 000,00 Kč 
Výměna oken a dveří v sokolovně – přístavek JIH, byt  150 000,00 Kč 
Sekačka – traktůrek – udržování pozemku u sokolovny  60 000,00 Kč 
Projekt na chodník do vesnice, napojení na cyklostezku  100 000,00 Kč 
Hasiči – pergola před hasičárnou  30 000,00 Kč 
Výměna osvětlení u hlavní silnice  500 000,00 Kč 

TÝNEC NAD SÁZAVOU
Naučná stezka – panely, rekonstrukce cesty z hradu  1 400 000,00 Kč 
Parkoviště u ZŠ – projekt, terénní úpravy  300 000,00 Kč 
Nové schody ve svahu u čp. 13 – proluka ke hradu  300 000,00 Kč 
Levé schody pod hotelem – rekonstrukce  400 000,00 Kč 
Chodník do Chrástu I. etapa – rekonstrukce Jílovská  4 500 000,00 Kč 
Chodníky centrum – dokončení „Pěší“  1 600 000,00 Kč 
Přechod Náklí – Spořitelna  200 000,00 Kč 
Lavičky U Dubů, centrum – doplnění mobiliáře  80 000,00 Kč 
Veřejné WC u Optiky  200 000,00 Kč 
Veřejné WC u obchodního domu Hruška  1 000 000,00 Kč 
Orientační a informační systém – směrovky, mapy  150 000,00 Kč 
Revitalizace hřbitovů (zdi, napoštění konví)  330 000,00 Kč 
Ohrady na svozová místa pro kontejnery – škola  38 000,00 Kč 
Ohrady na svozová místa pro kontejnery – Montana  38 000,00 Kč 
Nádraží – osobní dopravní terminál – projekt  200 000,00 Kč 
Nábřeží, centrum města – vize rozvoje – projekt  200 000,00 Kč 
Nový chodník – od přejezdu na nádraží – projekt  100 000,00 Kč 
Sokolák – vnitřní rekonstrukce kabin na kurtech  150 000,00 Kč 
Závlaha na fotbalovém hřišti V Náklí  250 000,00 Kč 
Hřiště Farský kopec + parkourové překážky  150 000,00 Kč 
Venkovní tělocvična – Sadovka + obnova sadu  200 000,00 Kč 
Nové prvky na hřiště – skatepark  130 000,00 Kč 
Řezbařské sympozium  50 000,00 Kč 
Hasiči – stavební úpravy hasičárny Benešovská  50 000,00 Kč 
Přeložka vodovodu U Zelených vrat  410 000,00 Kč 
Oprava vodojemu Taranka  850 000,00 Kč 
Přeložka vodovodu Komenského (u Sport baru)  256 000,00 Kč 
Výměna čerpadla – štěrbinová nádrž čistírna  65 000,00 Kč 
Dostavba dosazovací nádrže II – čistírna  2 344 000,00 Kč 
Slavnostní nasvícení kulturního domu  60 000,00 Kč 
Výměna lamp Pěší – dokončení akce  60 000,00 Kč 
Přisvětlení přechodů – nádraží, pod KD, u ZUŠ, u kostela  200 000,00 Kč 

Vážení spoluobčané,
pokud jste tuto stránku pročetli až sem, k mému 
dodatku, jste buď překvapeni – šťastni – možná 
až šokováni množstvím připravené práce, kterou 
chceme letos zvládnout. Anebo jste zklamáni tím, 
že jste některou prosbu nebo stavební akci v tomto 
seznamu nenašli. Prosím, nebuďte. 

Pečlivě jsme zvážili a předložili týneckým za-
stupitelům k posouzení a schválení tento přehled 
projektů, o kterém jsme přesvědčeni, že zvládneme 
uskutečnit. Šetrné zacházení s financemi v měst-
ském rozpočtu a schválená změna rozpočtového 
určení daní (RUD) v loňském roce přinesla krásný 
výsledek v hospodaření – tzn. přebytek rozpočtu. 

Ten jsme, ne v celé výši, rozdělili na jednotlivé po-
třebné položky a sestavili návrh dle potřeb města 
a místních částí. Jsme moc rádi, že zastupitelé 
návrh bedlivě prostudovali a nakonec schválili. 

(Pro představu předkládám hlasování o roz-
počtovém opatření: Pro 11 hlasů – Mgr. M. 
Kadrnožka, A. Bursová, F. Kašpárek, Z. Peša, L. 
Žužiová, Mgr. H. Váňová, V. Vanžura, V. Junová, 
R. Hudrlík, F. Ptáčník, RNDr. L. Šefrna, CSc. Proti 
0 hlasů. Zdržel se 4 hlasy – P. Korec, MUDr. A. 
Čečilová, Z. Bártl, J. Vnoučková Omluveni/nepří-
tomni – Mgr. P. Korbel, Mgr. G. Žďárská).

Možná někteří z Vás během minulých let po-
střehli, že jsme s panem starostou tvořivá, pře-
mýšlivá dvojice, která naslouchá prosbám, připo-
mínkám a touhám Vás – občanů. Jsme obklopeni 
spolupracujícími kolegy z úřadu, rady a někte-
rými zastupiteli, s kterými se nám daří, troufám 
si říct, úspěšně měnit podmínky pro spokojený 
život v našem městě. 

Můžeme se pustit do práce. Děkujeme za pod-
poru, za to, že si všímáte a nejste lhostejní k dění 
kolem nás. Přeji nám všem krásné poslední měsíce 
volebního období plného akčních změn ve městě.

Adriana Bursová, místostarostka
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Dotace městským spolkům
Zastupitelstvo města schválilo výši finanční podpory na údržbu a modernizaci sportovišť pro letošní rok.
Údržba hřišť požadavek schváleno
FK FERCOM Týnec n. S. Janda Údržba fotbalového stadionu 274 000 115 000
TJ JAWA Pecerady Chmelař Údržba hřiště 50 000 40 000
VK Týnec n. S. Kuchta Údržba hřiště 47 216 15 000
TK Týnec – tenis Plachta Údržba kurtů 71 000 50 000
Celkem   442 216 220 000

Modernizace hřišť požadavek schváleno
FK FERCOM Týnec n. S. Janda Nová závlaha stadionu 0 250 000
TJ JAWA Pecerady Chmelař Rekonstrukce kabin, altán 300 000 330 000
VK Týnec n. S.  Kuchta Rekonstrukce šaten 0 75 000
TK Týnec – tenis Plachta Rekonstrukce šaten 0 75 000
Celkem   300 000 730 000

Zeleň ve městě

Práce v rámci projektu Obnovy zeleně zatím 
nezačaly. S panem Lempochnerem probereme ča-
sový harmonogram prací s ohledem na průběh 
letošní zimy. Připomínám, že budeme sázet tráv-
níky v Peceradech, vysazovat keře u vánočního 
stromečku, u Janovického potoka, na Rondelu, 
v základní škole chybí vysadit ovocné stromy, 
proběhne postřik proti plísni a zdravotní střih 
hlohů na Benešovské. Ve spolupráci s Technickými 
službami Týnec jsme upravili svah pod Lipovou 
ulicí, kde jsme se pokusili odstranit nálety ze 
skalnatého svahu a travnaté louky. Minulý tý-
den jsme vykáceli nálety a křoviska a zlikvidovali 
bioskládky kolem hřiště na Farském kopci. Úpravy 
zelených ploch po celém městě začaly, připravuje 
se kompletní úprava sadu v Sadové ulici a spo-
lečně se zahrádkáři města Týnec chceme založit 
genobanku ovocných stromů. V rámci náhradní 
výsadby za pokácené stromy bude vysázeno cca 
30 kusů nových stromů. Mladé stromy a keře 
po městě už pučí, doufám, že již nepřijde ničivý 
mráz, který by vše zničil. 

Adriana Bursová, místostarostka města

                                                ....…………………………………  
                    
 

Zveme Vás na VÝSTAVU a DISKUSI 
ke spole nému projektu rodi  – žák  – radnice 

 

BEZPE N  DO ŠKOLY 
 

V prostorách m stského ú adu budou na panelech vystaveny  
t ídní mapy žák  a rodi  se zakreslenými nebezpe nými místy,  

které d ti míjejí cestou do školy. 
 

Vystavena bude jedna velká souhrnná mapa nebezpe ných míst, 
seznam již zrealizovaných bezpe nostních opat ení a staveb  

v roce 2013 a plánované akce pro bezpe nost d tí pro rok 2014. 
 

M stský ú ad v Týnci nad Sázavou 
3. b ezna - 30. dubna 2014 

 
Jste všichni srde n  zváni! 

 

 
 

V loňském školním roce proběhlo ve školách 
v rámci projektu Bezpečně do školy vytipování 
nebezpečných míst souvisejících s dopravou 
ve městě Týnec nad Sázavou i v jeho místních 
částech. Žáci z obou škol zakreslovali do připra-
vených mapek nebezpečná místa, se kterými 
se setkávají při své cestě do školy. Na základě 
jednotlivých návrhů vznikly celkové třídní mapy 
a z těchto třídních map byla zpracována jedna 
mapa souhrnná. 

Všem žákům i učitelům děkujeme za spolu-
práci a rádi bychom je pozvali na městský úřad, 
kde bude připravena výstava všech třídních 
map. Jednotlivé třídy se svými třídními učiteli 
se mohou hlásit u paní místostarostky Adriany 
Bursové (tel: 602 369 116) nebo u projektové 
manažerky Martiny Höhnové (tel: 774 616 600). 
Na exkurzi (vždy v úterý během celého března) 
budou názorně představena nejdůležitější vyti-
povaná nebezpečná místa, popovídáme si o bez-

pečnosti a silničním provozu při cestě do školy 
a o tom, co je v silách města změnit a zrealizo-
vat podle navržených bezpečnostních opatření. 
Žáci se mohou aktivně zapojit do diskuze nebo 
se zeptat na to, co je zajímá. Nezapomněli jsme 
ani na odměny za spolupráci v podobě malých 
dárečků s reflexními prvky.

Martina Höhnová, Dis., projektová manažerka
Adriana Bursová, místostarostka města

Projekt Bezpečně do školy
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Zprávy z kanceláře tajemníka

FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Město Týnec nad Sázavou, v souladu s Pokynem rady města č.2/2013, vypisuje výběrové řízení 

na poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce města a ve vývěskách jeho míst-
ních částí.

Žádost o účast ve výběrovém řízení se podává městskému úřadu na předepsaném formuláři 
do 19. března 2014 do 14 hodin.

• Studenti Univerzity třetího věku (U3V) v pro-
sinci úspěšně zakončili již pátý semestr studia, 
který se zaměřil na „Život a dílo Michelangela 
Buonarroti“. V celkem šesti přednáškách je 
Mgr. Martin Pavlíček blíže seznámil zejména 
s dílem tohoto florentského sochaře, malíře 
a architekta, jenž se stal významným umělcem 
v dějinách lidstva.

 Další semestr, který začal 3. února, je již v pl-
ném proudu a i tentokrát si studenti vybrali 
téma související s dějinami umění. V cyklu 
šesti přednášek, jehož název je „Umění rané 
renesance v Itálii“, se budou věnovat umění 
spjatému s obdobím 15. století a především 
s městem Florencie. 

 Více informací podá Mgr. Jitka Šebková, kan-
celář tajemníka, tel: 317 701 937, sebkova@
mestotynec.cz

• Od 1. února byl uzavřen pracovní poměr s no-
vou knihovnicí městské knihovny. Po řádném 

výběrovém řízení byla vybrána paní Zdeňka 
Stašková. 

• Městský úřad Týnec nad Sázavou v nejbližší 
době požádá Úřad práce Benešov o vytvoření 
dvou společensky účelných pracovních míst 
na pozici provozního pracovníka sportovního 
zařízení. Žádat budeme konkrétně o pana Mi-
loše Vejvodu a paní Blanku Sovákovou. Pracovní 
smlouva by s nimi měla být uzavřena v průběhu 
měsíce března. Oba pracovníci budou dohlížet 
na pořádek ve školním areálu, zejména na no-
vém multifunkčním hřišti v areálu ZŠ v ulici 
Komenského. 

• Od 19. února, každou druhou středu, bude 
na Městský úřad do Týnce dojíždět paní Lu-
cie Hrušková, Dis., z Orgánu sociálně právní 
ochrany dětí Benešov. Potřebujete-li poradit, 
můžete se na ni v uvedených termínech obrátit. 
Vzhledem k tomu, že paní Hrušková nevykonává 

Finanční úřad v Týnci nad Sázavou

Týnecká radnice používá časová razítka

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
17. 2. 2014
V pondělí 17. 2. 2014 se konalo zasedání 

zastupitelstva. Na programu bylo celkem 
15 bodů, a to včetně zahájení a závěru. 
Dále  se  jednalo  například  o  majetko-
vých převodech,  rozpočtovém opatření 
pro rok 2014 i odměnách neuvolněným 
zastupitelům. 

V úvodu informoval pan tajemník o činnosti 
úřadu. Dozvěděli jsme se, že byla přijata nová 
knihovnice paní Zdeňka Stašková. Přítomným 
zastupitelům i návštěvníkům z řad občanů 
byla představena novinka úřadu, kterou je po-
užívání časových razítek. Poté starosta infor-
moval zastupitele o činnosti MěÚ i Rady města 
v uplynulém období a představil připravované 
projekty na rok 2014. Paní místostarostka 
podala zprávu o činnosti své kanceláře a před-
stavila plánované akce na rok 2014. Pokud 
vás zajímá, jaké konkrétní projekty a akce to 
jsou, máte možnost si o nich přečíst více právě 
v tomto čísle Týneckých listů. Následovaly 
návrhy a připomínky občanů. Dalším bodem 
byly majetkové převody, schvalovalo se I. roz-
počtové opatření zastupitelstva pro rok 2014 
a bod osm a devět se týkal dotací. Zastupitelé 
schvalovali dotaci na údržbu a modernizaci 
sportovišť a dotaci na činnost FK FERCOM. 
Důležitým bodem, o kterém informoval pan 
tajemník, byla zpráva o uplatňování územ-
ního plánu. Dále se projednávaly odměny 
neuvolněným zastupitelům, zařazení správ-
ního území města do území působnosti MAS 
na období 2014–2020 a v předposledním 
bodě seznámil pan Korec všechny přítomné 
se zprávou a činnosti kontrolního výboru. 
Závěrečným bodem byla již tradičně diskuze 
zastupitelů. 

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

OZVUČENÍ OBŘADŮ NA NOVÉM 
HŘBITOVĚ

Městský úřad zaznamenal stížnosti 
na špatně fungující ozvučení při obřadech 
na týneckém hřbitově. „Stížnost jsme nepro-
dleně prověřili. Zvuková technika v obřadní 
síni na novém hřbitově je dostatečně výkonná 
a plně funkční. Problém byl v chybné obsluze,“ 
řekl k této záležitosti Mgr. Martin Kadrnožka, 
starosta města. Zařízení ovládá zaměstnanec 
pohřební služby, která zabezpečuje průběh 
celého smutečního obřadu. „Pracovníky po-
hřební služby jsme proškolili, aby mohli za-
řízení správně používat,“ dodal Mgr. Martin 
Kadrnožka. 

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

Městský úřad Týnec nad Sázavou je  jed-
nou z prvních radnic, které zavedly časové 
razítko na elektronických dokumentech. 
Opatřování dokumentů v digitální 
podobě kvalifikovaným časovým 
razítkem je důležité pro proka-
zování jejich pravosti po celou 
dobu existence dokumentu.

Podobně jako elektronický 
podpis i časové razítko je kon-
trolním otiskem dokumentu. 
Podstatný rozdíl je však v tom, že 
z časového razítka se určí, kdy byl 
dokument podepsán a z elektronického 
podpisu, kdo dokument podepsal. Připojením 
časového razítka vzniká nezpochybnitelný důkaz, 
že dokument existoval v určitém časovém oka-

mžiku a jak v té chvíli vypadal. „Čas je podstatný 
proto, že každý podpisový certifikát po určité 

době ztratí platnost. Pokud majitel do-
kumentu není schopen dokázat, že 

dokument vznikl v době, kdy byl 
certifikát platný, je jeho použi-
telnost problematická. Právě 
proto jsme se rozhodli, i když 
to není povinné, do elektronic-
kých dokumentů přidávat i ča-

sové razítko,“ řekl Mgr. Martin 
Kadrnožka, starosta města. 

Časové razítko je tak dalším krokem 
týnecké radnice, kterým se snaží zjednodušit 

občanům komunikaci s úřadem. 

Alena Smolová,Dis., kancelář starosty

V rámci projektu „Aktivní přístup daňové správy 
k veřejnosti“ budou pracovníci Finančního úřadu 
v Benešově pomáhat občanům při vyplňování da-
ňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

za zdaňovací období roku 2013. Tento projekt 
se na městském úřadě koná už po páté, a to 
ve dnech: 

12. března od 14:00 do 17:00 hodin
19. března od 14:00 do 17:00 hodin

Více informací: podatelna tel: 317 701 431, email: podatelna@mestotynec.cz
Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

pouze tuto činnost, vřele doporučujeme předem 
telefonicky ověřit její přítomnost na MěÚ. Pro 
více informací kontaktujte Jitku Šebkovou, 
tel: 317 701 937, e-mail:sebkova@mestotynec.
cz nebo podatelnu, tel: 317 701 431, e-mail: 
podatelna@mestotynec.cz. 

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka
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Veřejný pořádek v našem městě
Veřejný pořádek a čistota veřejných prostranství 

města jsou vizitkou občanů a zároveň také nedíl-
nou součástí našeho životního prostředí. Je jasné, 
že každý z nás by měl přispívat ke zlepšování ži-
votních podmínek ve svém bezprostředním okolí.

Proto nás, městskou policii, nemile překvapuje, 
že mezi občany Týnce převládá spíše lhostejnost 
ke svému okolí, a to hlavně nyní, kdy centrum 
města prošlo nákladnou rekonstrukcí. Jako příklad 
mohu uvést předvánoční nájezd vandalů na pěší 
zónu. Tato skupinka „statečných“ si za své pro-
tivníky vybrala zcela nové odpadkové koše, které 
se jí podařilo vyvrátit ze země, kde byly přidě-
lány do zámkové dlažby. Je velká škoda, že jsme 
v této době neměli pro tuto lokalitu k dispozici 
kamerový systém, díky kterému by vypátrání van-
dalů nebyl problém. Podstatné je však i to, že 
incident se odehrál v sobotu v nočních hodinách 

na místě frekventovaném a obklopeném domy. 
Hlídka městské policie se v tuto dobu bohužel 
pohybovala ve starém Týnci, kde monitorovala 
pohyb podezřelého vozidla. V případě včasného 
varování a upozornění na řádění, které probíhalo 
na pěší zóně, by byli strážníci na místě okamžitě 
a možnost dopadení vandalů by byla mnohem 
větší. Namísto toho přijali strážníci pouze jedno 
oznámení o narušení veřejného pořádku, a to ještě 
s mírným zpožděním. Když se hlídka na pěší zónu 
dostavila, nikdo zde již nebyl. A přitom právě 
čas, který uběhne od zpozorování a nahlášení 
události, pro nás hraje velkou roli.

Proto Vás žádáme, abyste v případě, že uvi-
díte chování, které jakýmkoli způsobem narušuje 
veřejné soužití v našem městě, reagovali co nej-
rychleji. Pokud to bude možné, zapamatujte si 
oblečení vandala a popište ho přivolané hlídce, 

aby měla vodítko při hledání této osoby po městě. 
Stačí nám zavolat, a to buď na bezplatné číslo 
158, kde nás operační důstojník PČR Benešov 
okamžitě seznámí s celou situací, nebo na číslo 
606 393 382 patřící hlídce Městské policie Týnec 
nad Sázavou. Na toto číslo se však dovoláte pouze 
tehdy, jestliže hlídka MP slouží. Jelikož z důvodu 
malého počtu strážníků není možné zabezpečit 
nepřetržitý provoz, je na pevné lince městské 
policie 317 701 316 nastaveno přesměrování 
hovoru, po kterém se dovoláte veliteli MP p. Kle-
novcovi na telefon 721 285 073. Ten okamžitě 
a v jakoukoli hodinu informuje hlídku Policie ČR 
Týnec nad Sázavou.

Tímto bych Vás, občany našeho města, chtěl 
požádat o pomoc a spolupráci v roce 2014. Vaše 
pomoc je pro nás důležitá. I díky ní dosáhneme 
lepších výsledků než v roce minulém.

Klenovec Tomáš, velitel městské policie

Nový kamerový systém pomohl odhalit pachatele krádeže 
 ovečky z betlému

Od prosince minulého roku je pořádek v našem 
městě hlídán novým kamerovým systémem, který 
monitoruje centrum města a jeho blízké okolí. 
Přesto, že je funkční teprve krátce, slavil již svůj 
první úspěch. Během uplynulých vánočních svátků 
se z dřevěného betlému před obchodním domem 
Hruška na dva dny ztratila figurka ovečky. Ná-
sledovala mravenčí policejní práce. Vyšetřování, 
pátrání v kamerových záznamech i záznamech 
ve fotopasti umístěné na veřejném osvětlení přímo 
před betlémem bylo nakonec úspěšné. Díky zá-
znamům z kamer se strážníkům městské policie 
v Týnci nad Sázavou podařilo vypátrat, usvědčit 
a potrestat blokovou pokutou skupinu, která si 

při cestě z místní restaurace ve značně podnapi-
lém stavu ovečku zapůjčila. Pachatelé svoji vinu 
přiznali a ovečku vrátili. 

V souvislosti s tímto incidentem se obracíme 
na veřejnost s prosbou: „NEBUĎTE LHOSTEJNÍ 
VŮČI SVÉMU OKOLÍ! Vidíte‑li něco podezřelého, 
volejte městskou nebo státní policii (tel: 158). Pod-
něty prověříme a možná se tak podaří ochránit 
majetek města, který slouží nám všem,“ vyzývá 
velitel MP Tomáš Klenovec.

„Krádež ovečky z betlému v noci ze Štědrého 
dne na Boží hod mě velice rozčílila. Opravdu 
v našem městě žijí lidé, kteří nemají úctu ani 
k symbolu Vánoc a svátečním dnům, ale ani úctu 

k odvedené práci ostatních a majetku nás všech? 
Jsem nesmírně ráda, že s pomocí kamerových 
záznamů a fotografií z fotopasti byli výtržníci 
rozpoznáni a usvědčeni. Velká škoda je, že Vám 
ostatním slušným lidem města nemohu zde, 
černé na bílém, jmenovitě představit tyto lumpy. 
To je ale druhá věc pravidel našeho právního 
státu a zákonů. 

Vážení spoluobčané, pokud Vám není lho-
stejné dění v našem městě, pište – volejte – 
osobně přijďte na radnici kdykoliv to bude po-
třeba. Děkujeme Vám!“ komentovala rozhořčeně 
událost místostarostka města Adriana Bursová.

Klenovec Tomáš, velitel městské policie

Projekty a dotace – podané žádosti o dotace 
V lednu letošního roku jsme znovu 

podali žádost o dotaci na projekt Na-
učné stezky s geocachingem v Týnci 
nad Sázavou do programu LEADER 
v Posázaví 2007–2013. Součástí pro-
jektu je i rekonstrukce historické 
stezky (ve svahu nad řekou a části 
chodníku nad svahem), která pro-
pojuje přístup od řeky k hradu a faře 
(viz mapka).

Dalším projektem, na který jsme 
podali žádost o dotaci na Nadaci 
ČEZ, je Oranžové hřiště – víceúče-
lové sportoviště na Farském kopci 
v Týnci nad Sázavou. Projekt po-
čítá se stejným hřištěm, jako bylo 
v loňském roce postaveno v areálu 
Základní školy v ulici Komenského. 
Umístění nového hřiště je vyznačeno 
na mapce.

Dále se snažíme o získání finančních 
prostředků na realizaci cyklostezky se 
smíšeným provozem do Chrástu (ulice 

Jílovská), proto jsme v únoru podali žádost do Regionálního ope-
račního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Höhnová Martina, Dis., projektová manažerka
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Program Nová zelená úsporám 
Byla vyhlášena 1. Výzva Ministerstva životního 

prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci programu Nová zelená úsporám

V roce 2014 budou moci zájemci o dotaci z pro-
gramu Nová zelená úsporám opět podávat své 
žádosti. Od dubna začne příjem žádostí v oblasti 
rodinných domů. Předmětem podpory jsou opat-
ření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu 
využití zdrojů energie v rodinných domech.

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stano-

vené alokace nebo nejpozději do 12 hodin dne 
31. října 2014

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím 
online formulářů přístupných na webových strán-
kách programu www.nova‑zelenausporam.cz

V rámci Výzvy jsou podporována následující 
opatření:
Oblast podpory A – Snižování energetické nároč-

nosti stávajících rodinných domů
Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů 

s velmi nízkou energetickou náročností
Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci 
rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i práv-

nické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze 
osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění 
pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 
tohoto zákona).

Podrobné informace naleznete na stránkách 
www.nova‑zelenausporam.cz nebo na stránkách 
Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz. 

Höhnová Martina, Dis., projektová manažerka

Společný program na podporu výměny kotlů – tzv. kotlíková dotace
Cílem Společného programu na podporu vý-

měny kotlů je snížení znečištění ovzduší z malých 
spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, 
tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. 
Předmětem dotace je výměna stávajících ručně 
plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné 
nízkoemisní tepelné zdroje.

Jedná se o Společný program Ministerstva ži-
votního prostředí a jednotlivých krajů ČR, které se 
do programu musí přihlásit a podílí se na podpoře. 

O dotaci mohou žádat majitelé rodinných domů 
v krajích ČR, které se do programu přihlásí.

Žadatel o dotaci obdrží nejpozději do 4 měsíců 
vyrozumění o rozhodnutí Rady Středočeského 

kraje nebo rozhodnutí ministra životního pro-
středí o poskytnutí dotace s pokyny k uzavření 
smlouvy nebo vyrozumění o neposkytnutí dotace 
v případě nepodpořených žadatelů. Úspěšný ža-
datel má potom 9 měsíců na likvidaci starého 
kotle, koupi a instalaci nového kotle a předložení 
kompletních dokladů ke kontrole před podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace. Po podpisu smlouvy 
poslední ze smluvních stran obdrží žadatel do 30 
dnů dotaci na svůj účet.

Poslední výzva byla vyhlášena 2. 9. 2013 
a po třech dnech byly vyčerpány alokované 
prostředky. Příjem žádostí byl proto 5. 9. 2013 
ukončen.

Další kolo dotací bylo přislíbeno vedením 
Středočeského kraje v září 2014. 

Informace o výzvě budou vyvěšeny na webových 
stránkách Středočeského kraje www.kr‑stredocesky.cz 

Po vyhlášení výzvy budou na webových strán-
kách Státního fondu životního prostředí www.
sfzp.cz k dispozici veškeré potřebné dokumenty 
– žádost, směrnice MŽP, povinné přílohy atd.

Další aktualizované informace přineseme 
v příštích vydáních Týneckých listů či zveřejníme 
na webových stránkách města www.mestotynec.cz

Martina Höhnová, Dis., projektová manažerka

Nový informační a orientační systém města „MIOS“  
bude sloužit nejen místním podnikatelům

Celé město Týnec nad Sázavou se bude po-
stupně vybavovat novým informačním a orien-
tačním značením. Nový kabát dostanou zejména 
směrové ukazatele, informační tabule, plakátovací 
plochy a vývěsky města. Součástí těchto prvků 
bude nové logo města, které znázorňuje symbol 
řeky Sázavy a město nad řekou nebo bránu do Po-
sázaví. V současné době probíhá výroba prvních 
prvků informačního i orientačního systému. Až 
počasí dovolí, začne realizační firma postupně 
zabetonovávat první prvky na Pěší a vítací ta-
bule ke vjezdu do města. Ve výrobě je už také 
nový systém pěších a automobilových směrových 
ukazatelů. „Přednostně budou osloveni ti místní 
podnikatelé, kteří využívali stávající informační 
systém, a ke konci roku jim skončily nájemní 
smlouvy. Těmto podnikatelům je nyní nabídnuta 
možnost pronajmout si místo na novém MIOSu. 
Cena je jednotná a zůstává již pár let stejná, a to 
500 Kč/cedule/rok. Šanci zapojit se do MIOSu bu-
dou mít samozřejmě i ostatní podnikatelé, kteří 
dosud informační systém města nevyužívali. Město 
Týnec zaplatí výrobu sloupů a směrových cedulí, 
osazení na předem určená místa a zajistí grafické 
zpracování názvu firmy tak, aby vše bylo jednotné 
a byly použity stejné fonty písma a piktogramy. 
Podnikatel zaplatí pouze roční pronájem směrové 
cedule, přičemž celková výše nájemného záleží 
na počtu využitých směrových cedulí. Věříme, že 

nový přehlednější orientační systém pomůže jasněji 
nasměrovat turisty nebo obchodní partnery přímo 
do sídla provozovny,“ uvedla místostarostka města 
Adriana Bursová. Místní podnikatelé, pokud máte 
zájem o prezentaci své firmy pomocí MIOSu, 
hlaste se u paní Marie Ondřichové, vedoucí od-
boru majetku, která Vám ukáže na mapě místa, 
kde informační cedule budou stát. Vy pak dle 
vlastního uvážení rozhodnete o počtu směrovek. 

Pokud Vám některé informace nejsou jasné, vo-
lejte, rádi Vám vše osobně vysvětlíme. 

Více informací podá: Adriana Bursová, mís-
tostarostka, tel: 317 701 931, 602 369 116, 
bursova@mestotynec.cz, Marie Ondřichová, 
vedoucí odboru majetku, tel: 317 701 936, on-
drichova@mestotynec.cz, www.regiontynecko.
cz/tynecke‑projekty

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

MIOS – směrovník pro pěšíMIOS – automobilový směrovník
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
V Základní umělecké škole v Týnci nad Sá-

zavou můžete studovat různé druhy hudebních 
oborů. 

Hlavním posláním této školy je výchova 
a vzdělání v hudebním oboru. Škola se podílí 
na kulturním a společenském životě ve městě 
a pořádá různá vystoupení. Zřizovatelem školy 
je Základní umělecká škola Josefa Suka v Be-
nešově, založená roku 1939. Na ZUŠ mohou 
vaše děti studovat tři základní obory. Prvním 
je přípravná hudební výchova, zde je forma 
studia individuální, kolektivní nebo skupinová. 
Délka studia je 1–2 roky. Druhý obor je tzv. I. 
stupeň, kde je délka studia 7 let. Forma studia 
je individuální nebo skupinová (hra na ná-
stroj), kolektivní (hudební nauka). Také tu na-
jdeme hudební teoretické předměty, komorní 
hru, soubory, pěvecký sbor apod. Posledním 
oborem je II. stupeň. Zde je délka studia 4 roky. 
Forma studia je individuální, skupinová (hra 
na nástroj), kolektivní (teoretické disciplíny, 
soubory). 

Informace o školném a pedagogickém sboru 
najdete na www.zusbenesov.cz

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

VLAJKA PRO TIBET
Rada města Týnce nad Sázavou se roz-

hodla  podpořit  mezinárodní  kampaň 
„Vlajka pro Tibet“.

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 
vznikla v polovině devadesátých let v západní 
Evropě. Jejím cílem je poukázat na dlouhodobé 
porušování lidských práv v Tibetu. Česká re-
publika se ke kampani připojuje pravidelně 
od roku 1996. V loňském roce ji vyvěšením 
tibetské vlajky na budovách svých úřadů pod-
pořilo 410 obcí, měst, městských částí nebo 
krajů. „Naše město Týnec nad Sázavou podpo-
ruje tento projekt už od roku 2010. Ani tento 
rok nebude výjimkou,“ uvedl starosta města 
Mgr. Martin Kadrnožka. „Vlajku vyvěsíme před 
týneckou radnicí 10. března. Chceme takto při-
pomenout 55. výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci,“ dodal starosta města. 

Více informací na www.tibinfo.cz
Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

Technické služby Týnec s. r. o.
Technické služby Týnec 

s.r.o. jsou nově založená 
společnost města Týnec nad 
Sázavou. Od 1. ledna 2014 
zajišťují svoz odpadů a úklid 
města, úpravu a údržbu 

travnatých ploch a zahrad, úpravu živých plotů, 
pronájem velkoobjemových kontejnerů, převoz 
objemného nákladu, výkopové práce, demolice 
staveb, opravy pozemních komunikací a zemní 
práce. V případě dotazů se můžete obrátit 
na jednatele společnosti, pana Jana Kočího, tel.: 
777 241 039 nebo na personalistku, paní Ilonu 
Khandlovou, tel.: 317 701 238, 777 241 039, 
e-mail: tstbrodce@seznam.cz.
Sběrné místo na Brodcích je otevřeno v pon-

dělí, ve středu a v pátek vždy od 7:00 do 14:30 
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7:00 do 17:00 hodin. 
V letním období (květen–říjen) můžete využít 

služeb také každou sudou sobotu, a to od 9:00 
do 12:00 hodin.

Technické služby Týnec s.r.o. zajišťují v Týnci 
nad Sázavou, jeho místních částech a v Buko-
vanech  svoz  komunálního  odpadu,  plastů 
a papíru.

Technické služby Benešov s.r.o. zajišťují svoz 
skla a bioodpadu. Svoz bioodpadu probíhá vždy 
v pondělí, od 1. dubna do 30. listopadu. Kontaktní 
osoba pro svoz bioodpadu je Jaromír Kocmata, 
tel: 608 241 030, e-mail: kocmata@tsbenesov.cz.
Technické služby Týnec s.r.o. Vám nabízí za-

půjčení techniky s obsluhou. K dispozici jsou 
tyto stroje: nákladní kontejnerové vozidlo Liaz 
nebo Renault, traktor bagr JCB 3CX, traktor Zetor, 
mulčovač, Bobcat, travní sekačky, křovinořezy, 
vibrační válec, deskový přítlačný vibrátor a sklá-
pěcí multikára. 

Ilona Khandlová

Termíny svozu odpadů:
Den Komunál Tříděný 

Pondělí Zbořený Kostelec, Pecerady, Brodce, Chrást nad Sázavou, Krusičany plasty, bio 
Úterý Týnec – kontejnery, Chrást nad Sázavou - sídliště, Čakovice, Podělusy plasty
Středa Bukovany papír 
Čtvrtek  papír, plasty 
Pátek Týnec nad Sázavou  

Zprávy ze stavebního odboru

UZAVÍRKA  
KOMUNIKACE  
SILNICE II. TŘÍDY 
Č. II/107 Z ČAKOVIC 
DO KAMENICE
Dle rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech se 
uzavírka komunikace silnice II. třídy č. II/107 
z Čakovic do Kamenice povoluje

od 11. 11. 2013 do 30. 04. 2014.

Více informací podá Městský úřad v Říčanech, 
tel: 323 618 111, email: podatelna@ricany.cz

Přeji všem krásný a pohodový rok 2014.
Velmi často se setkáváme s případy, kdy si ob-

čané nechají zpracovat geometrický plán, za který 
zaplatí nemalé finanční částky a teprve poté žádají 
zdejší stavební úřad o povolení či jiné opatření 
s jejich záměrem. Po posouzení takto vypraco-
vaného geometrického plánu se nezřídka stává, 
že geometrický plán není v souladu s provádě-
cími vyhláškami ke stavebnímu zákonu a nám 
nezbývá nic jiného, než ho neodsouhlasit. To má 

za následek přepracování geometrického plánu, 
tím pádem další vynaložené finanční prostředky 
a v neposlední řadě i prodloužení dokončení Va-
šeho záměru.

Doporučujeme proto všem občanům, kteří mají 
záměr, jehož účelem je dělení nebo slučování po-
zemků, aby před zpracováním geometrického 
plánu navštívili zdejší odbor výstavby a prokon-
zultovali svůj záměr s příslušným referentem.

Miloslav Ctibor, vedoucí odboru výstavby

Zprávy z odboru majetku
Poplatek za odpad

V Týnci nad Sázavou se pro rok 2014 výše 
poplatku za svoz komunálních odpadů nemění. 
Trvale hlášené osoby platí 500 Kč/rok/osoba. 
Vlastníci nemovitosti (dům, byt, rekreační stavba) 
platí 500 Kč/rok. „Nechceme přenášet růst cen 
na obyvatele města. Hledáme především úspory 
v provozních položkách při likvidaci odpadů a vy-
tváříme podmínky pro zlepšení třídění odpadů,“ 
řekl starosta města Martin Kadrnožka. Město je 
zapojeno do motivačního systému Eko-kom, který 
vrací část nákladů za likvidaci tříděného odpadu 
zpět do rozpočtu města. 

Koncem února budou poplatníkům rozesílány 
složenky, které je možné zaplatit na účet města 
nebo v pokladně Městského úřadu v Týnci nad 
Sázavou, a to nejpozději do konce května 2014.

Z obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 také vy-
plývá povinnost uhradit poplatek za byt v osob-
ním vlastnictví, kde není nikdo hlášen k trvalému 
pobytu. Totéž platí u rodinného domu s číslem 
popisným nebo u rekreační stavby s číslem evi-
denčním. Povinnost uhradit poplatek má vlastník 

nemovitosti, nikoliv nájemník. Upozorňujeme 
vlastníky výše uvedených nemovitostí na jejich 
ohlašovací povinnost. 

Ohlásit nového vlastníka, opravit chybnou 
částku nebo nesprávný údaj na složence, nebo 
pokud složenku vůbec neobdržíte – to vše mů-
žete projednat telefonicky, e-mailem nebo osobně 
na odboru majetku MěÚ Týnec nad Sázavou 
u paní Jany Chroustové, tel: 317 701 434, e-mail: 
chroustova@mestotynec.cz.

Jana Chroustová, referent odboru majetku

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pondělí 31. března 2014. 

Tento termín je závazný.
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MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…
Ve dnech 2. 1. 2014 – 12. 1. 2014 proběhl 

již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky, kterou 
pořádá Charita Česká republika a díky které 
se můžete i vy podílet na pomoci lidem 
v nouzi. Farnost Týnec nad Sázavou se zú-
častnila už potřinácté.

Po celou dobu sbírky jste mohli v Týnci a dal-
ších obcích spadajících pod duchovní správu 
týneckého faráře Mgr. Bedřicha Vymětalíka 

potkávat skupinky 
nebo jednotlivce se 
zapečetěnými po-
kladničkami opatře-
nými logem Charity. 
Sbírka probíhala 
v Týnci nad Sáza-
vou, Chrástu nad 
Sázavou, Zbořeném 

Kostelci, Peceradech, Václavicích, Přibyšicích, 
Krhanicích, Netvořicích, Lešanech, Břežanech 
a Podělusích. „Mé poděkování patří stejně jako 
každý rok všem, kteří dokázali věnovat část 
svých finančních prostředků na dobrou věc,“ 
uvedl Pavel Špunda, koordinátor sbírky pro 
Týnecko. Výtěžek je určen na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni, hospicům – tedy těm nejslab-
ším a nejzranitelnějším. Desetina výtěžku je 
pak každoročně určena na humanitární pomoc 
v zahraničí.

Celková vybraná částka je 66.816 Kč (minulý 
rok 64.546 Kč) a byla uložena 14. ledna 2014 
na účet Tříkrálové sbírky u České spořitelny. 
Pokud se někdo koledníků nedočkal a chtěl 
by ještě na sbírku přispět, může tak učinit 
prostřednictvím dárcovské zprávy ve tvaru 
DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo vkladem 
na účet sbírky u České spořitelny. Číslo účtu: 
66008822/0800, variabilní symbol: 777, 
konstantní symbol: 558. „Všem ještě jednou 
z celého srdce děkuji a těším se na setkání při 
sbírce v příštím roce,“ dodal pan Pavel Špunda.

Více informací o sbírce (vybrané prostředky, 
záměr sbírky, aj.) najdete na internetové 
stránce www.trikralovasbirka.cz 

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

Inzerce pro občany Týnce je výhodnější – 
mají 50 % slevu
Dle nového pokynu rady č. 1/2014 se mění cena za zveřejnění reklamy v Týneckých listech. 

Tato skutečnost nabývá platnosti 1. března 2014.

Týnecké listy vychází již druhým rokem v ná-
kladu 2 250 ks a jsou distribuovány do každé 
domácnosti každé dva měsíce. Díky tomu jsou 
občané pravidelně informováni o dění ve městě 
i na radnici. Aktuální cena za reklamu je sta-
novena za zveřejnění v jednom čísle Týneckých 
listů. Nově bude výhodné podávat inzeráty pro 
místní inzerenty (občany i podnikatele) se síd-

lem (bydlištěm) v Týnci nad Sázavou a jeho 
místních částech, kteří se slevou 50 % od města 
zůstávají na stejné ceně za reklamu jako dosud. 
Místo 1.800 Kč za celostránkovou reklamu, kterou 
zaplatí ostatní inzerenti, uhradí pouze 900 Kč. 
Oproti původním 1.089 Kč, které platili dosud, 
je to dokonce výhodnější.

Nová cena za reklamu v Týneckých listech je následující:
velikost 1/1 strany 1/2 strany 1/3 strany 1/4 strany 1/8 strany řádková
cena 1 800 Kč 1 000 Kč 700 Kč 550 Kč 300 Kč 100 Kč

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

INZERÁTY
posílejte na

radnice@mestotynec.cz

Zpráva o zápisu do 1. třídy  
školního roku 2014/2015

Ve dnech 22. a 24. ledna se konal v obou bu-
dovách Základní školy Týnec nad Sázavou zápis 
do 1. tříd, k němuž se dostavilo 100 dětí. Na zá-
kladě žádosti rodičů o přijetí k povinné školní 
docházce bylo přijato do 1. ročníku 85 dětí, 9 
dětí bude mít odklad školní docházky a rodiče 6 
dětí odklad zvažují. Při zápisu byla posuzována 
připravenost a zralost dětí na vstup do školy. Paní 
učitelky zjišťovaly úroveň zrakového a sluchového 
vnímání u dětí, povídaly si o barvách, geomet-
rických tvarech, zjišťovaly jejich slovní zásobu, 
správnou výslovnost, soustředění, navazování 
kontaktu, komunikaci s ostatními, samostatnost 
v jednání a uvažování, matematické představy 
a kresbu postavy. Všechny děti se moc snažily 
a většina z nich prokázala připravenost a zralost 
na školní povinnosti. Některé musí ještě docvičit 
správnou výslovnost hlásek. Nakonec si každý 

budoucí prvňáček vybral dárek, který vyrobili 
žáci školní družiny.

V květnu navštíví předškoláci vyučovací ho-
dinu v některé z 1. tříd. V červnu pak proběhne 
informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
a paní učitelek 1. tříd. Pozvánka bude zveřej-
něna v mateřské škole a na webových stránkách 
základní školy.

Mgr. Věra Maňasová
•

„Již několik let je počet dětí u zápisů do zá-
kladní i mateřské školy vysoký. Tento nápor 
se snažíme zvládnout navyšováním kapacity, 
stavbou nových pavilonů škol nebo přestavbou 
tříd. Do základní školy v září nastoupí cca 91 
dětí. Ideální počet prvňáčků v jedné třídě je 24 
dětí, tzn. zřídit 4 třídy, protože 3 třídy by zna-
menaly 30 dětí na jednu třídu, a to je opravdu 
velké množství. Řešitelná situace to je, prostory 
ve škole máme. Paní ředitelka školy Mgr. Hana 
Váňová zvažuje zřídit 4 třídy – dvě v nové škole 
a dvě ve staré škole, kde bude muset zrušit 
kobercovou třídu a nově ji vybavit nábytkem 
a pomůckami pro prvňáky. S velkým počtem 
dětí je spojena i činnost družiny. V nové škole 
jsou aktuálně v provozu 3 oddělení s kapacitou 
90 dětí, ve staré škole 2 oddělení s kapacitou 
60 dětí. Ve staré škole je třeba kapacitu družiny 
navýšit, proto se bude budovat ještě jedno od-
dělení družiny v patře, kde je zřízená kuchyňka 
pro děti. Hygienu, která se k této úpravě musí 
vyjádřit, budeme žádat o navýšení kapacity o 30 
dětí. Přesto ale nevyřešíme problém rodičů, kteří 
pro příští rok žádají o místo v družině pro své 
čtvrťáky,“ doplnila Adriana Bursová.
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Padesát let školních jídelen
Školní jídelny fungují v Česku již 50 let. Za tuto 

dobu se kvalita žákovského stravování v jídelnách 
od základů změnila. Velký důraz je kladen ze-
jména na naplnění stanovených norem, podle kte-
rých se na talířích malých strávníků musí objevit 
předepsané množství luštěnin, ovoce, mléčných 
výrobků a ryb. Oběd pro žáky by měl tvořit 35 % 
denního příjmu živin a ostatních látek.

I v naší školní jídelně se skladba jídelníčku 
a postup přípravy jídel řídí dle platných předpisů. 
Přípravu pokrmů navíc konzultujeme s odbornými 
poradci na výživu dětí od 6 do 15 let. Díky tomu 
děti dostávají pestrou a vyváženou stravu, která 
jim zajistí dostatek energie. Při sestavování jídel-
níčku vycházíme z Receptur pokrmů pro školní 
stravování, kde jsou klasické suroviny nahrazo-
vány surovinami stravitelnějšími. Jako příklad 

mohu uvést zahušťování polévek a omáček celo-
zrnnou moukou nebo netradiční druhy zavářek 
do polévek (sója, ovesné vločky atd.)

Dle finančních možností se snažíme dětem 
k obědu servírovat i různé doplňky (jogurty, ce-
reální polštářky, méně známé druhy ovoce, např. 
nashi – hruškojabko nebo ovocné přesnídávky).

Naší prioritou je, aby děti z jídelny neodchá-
zely hladové.

Dnešní legislativa umožňuje jídelnám doplň-
kovou činnost. Toho využíváme i my. Vaříme pro 
dospělé strávníky, kteří se chtějí zdravě stravovat 
a ochutnat i jiné variace hotových jídel. Všichni 
mají možnost výběru ze dvou jídel. Oběd č. 1 
nabízí klasická hotová jídla připravovaná z lépe 
stravitelnějších surovin, naopak pokrm č. 2 vy-
chází většinou z nových receptů a surovin.

Někteří dospělí strávníci nás při tomto moder-
ním vaření opustili, jiní se přihlásili, a to většinou 
na základě doporučení svých známých. Snažíme 
se připravovat obědy dle zásad zdravého životního 
stylu a skloubit normy a chutě dětí i dospělých. 
I ti strávníci, kteří se s námi rozloučili, ať z dů-
vodů, že si vaří doma sami, nebo navštěvují jiná 
stravovací zařízení, jsou u nás vždy vítáni.

Na závěr chci podotknout, že takto propraco-
vaný systém školního stravování mají ve světě 
málokde. Česká republika je jednou z mála zemí, 
která školní stravování pro žáky podporuje.

Věřím, že cíl školního stravování splníme a děti 
v naší školní jídelně naučíme správným stravo-
vacím návykům.

S přáním prožití krásných zimních dní
Jana Malinová

Z dopisů čtenářů
Omluva

V minulých Týneckých listech jsem zveřejnila 
mylnou informaci o důvodech ukončení spolu-
práce s bývalou paní kronikářkou Kyzlinkovou. 
Důvodem jejího odchodu není zamítavý postoj 
k výstavbě dálniční přípojky D3. Za toto se jí 
omlouvám.

Adriana Bursová, místostarostka

•
Samospráva – demokracie – vláda lidu

Vážení spoluobčané, občané Týnce nad Sáza-
vou, kteří příslušíte pod tento samosprávný celek, 
tedy pod MěÚ Týnec nad Sázavou.

Proč to rozsáhlé oslovení?
Abychom si všichni, i v místních částech, které 

k Týnci přísluší, uvědomili, že brzy, tj. už na pod-
zim letošního roku, budou volby. Volby, ve kterých 
budeme mít možnost si vybrat zastupitele, tedy 
samosprávu.

Komunální volby jsou jediné, ve kterých si mů-
žeme skutečně vybírat napříč všemi kandidujícími 
stranami a sdruženími. Nejdřív ale tyto strany 
a sdružení musí získat kandidáty, kteří mají v době 
volby trvalé bydliště v obci.

Zvolený člen zastupitelstva má řadu práv i po-
vinností. Byla jsem členkou zastupitelstva čtyři 
volební období. Při volbách 2010 jsem už nechtěla 
kandidovat, protože jsem si myslela, že jsem už 
„stará“ a že by tam měli být ti, kdo mohou praco-
vat pro budoucnost města lépe, protože ji mohou 
i zažít. Nakonec jsem z nevolitelného místa po-
stoupila díky hlasům řady z vás na místo prvního 
náhradníka za zvolenými zastupiteli. Velmi za to 
děkuji všem, kteří mi tu důvěru projevili. Celé toto 
volební období chodím jako občan na zasedání 
zastupitelstva a myslím, že mám lepší „docházku“ 
než někteří zastupitelé.

Účast veřejnosti nebývá hojná a někdy ti, kdo 
přijdou, se nestačí divit. Dohadování, malicherné 
spory a nakonec hlasování. V každém programu 
jednání je však jeden důležitý bod, mívá č. 5. 
Jsou to Návrhy a připomínky občanů. Je zařazen 
vpředu a tak by měl být hojně využíván. Na ně-
kterých radnicích bývá mezi posledními a tím se 
stává, že do konce málokdo vydrží.

Chybou je, že se tyto připomínky a návrhy ne-
dostávají do usnesení, a tak se realizace stává jen 
poznámkou, kterou úřad splní nebo ne.

To řadu lidí odrazuje od toho, aby nějaké ná-
vrhy a připomínky vůbec dávali. Mají pocit, že se 
stejně nic nezmění. Pak tu létají různé Klekánice 
a ruší se na webu města diskuse, aby se nahradila 
– vašimi názory.

Blíží se volby. Těch pár měsíců uteče, ani se 
nenadějete. Někteří odvolí, někteří nikam nepů-
jdou a pak už budou jen brblat doma. Zvolíme 
nové zastupitelstvo. Myslím, že bude koho vybí-
rat, protože nakonec si všichni uvědomí, že mít 
trochu té moci něco ovlivnit, není k zahození. 
To, kolik můžete ovlivnit, záleží na počtu hlasů 
voličů, kteří si vás vyberou.

Obracím se proto na každého občana našeho 
města, který chce něco změnit a přispět k tomu, 
aby rozhodování zastupitelstva lépe naplňovalo 
očekávání občanů, aby zkusil kandidovat a bude-li 
zvolen, stal se zastupitelem či zastupitelkou. Pak 
bude hodně myslet na lidi a jejich zájmy, aby 
v našem městě mohli dobře a spokojeně žít.

Naše strana má heslo „S lidmi, pro lidi“. Sna-
žíme se je naplňovat, jak to nejlépe jde.

Komunistická strana Čech a Moravy je velmi 
demokratickou stranou. Vím, že je pro řadu lidí 
nepřijatelná, ale ti, kdo si na věci snaží dělat vlastní 
názor a nedají na mediální vymývání mozků, se 
mohou přesvědčit, že tomu tak skutečně je. Nemáme 
tam ty, kteří údajně museli vstoupit, aby měli nějaké 
výhody. Být dnes komunistou přináší skutečně zají-
mavá zjištění. Nejvíc mají potřebu na nás plivat ti, 
kteří si v minulém režimu „zadali“. Nebudu líčit, proč 
jsou tam jiní. Řeknu, proč jsem tam já. Myslím si, že 
tenhle svět, kde jsme jen na chvíli, by měl být pro 
všechny lidi dobré vůle dobrý a spravedlivý. Nechci, 
aby ti upřímní a poctiví byli za hlupáky. Není mi 
jedno, když se děje něco špatného a nemorálního 
a omlouvá se to svobodou jednotlivce nebo daní 
za demokracii. Každý se má postarat sám o sebe. 
Někdo to dokáže, ale někdo ne. Každý jsme jiný.

V našem městě se řada věcí daří, ale také se 
stává, že se prosazuje něco, co není v zájmu všech, 
ale jen některých. Je těžké zájmy vyvažovat, ale 
je důležité, aby občané města se na správě ve-
řejných věcí podíleli. Zastupitelů je 17, ale jsou 

tu výbory a komise a i tam se řeší mnoho věcí, 
které se nás týkají.

Komunisté byli zastoupeni v orgánech města 
nepřetržitě do r. 1989, většinou v opozici, jen 
v posledním období máme i člena Rady města. 
My nezavazujeme k hlasování, a tak každý hlasuje 
skutečně podle svého svědomí. Předpokládáme, 
že to bude v souladu s volebním programem, se 
kterým byl zvolen.

Letos to bude 25 let od r. 1989. Nemohu si 
myslet, že se vše změnilo k lepšímu, ale doufám, 
že každý se může pokusit změnit, co si myslí, že 
by změnu potřebovalo. Znovu se tedy obracím 
na každého čtenáře. Vy, mladí, kteří chcete i pro 
své děti zde udělat dobré místo pro život, pomozte 
nám měnit věci k lepšímu. První podmínkou je 
kandidovat a dát se všanc, další je, být zvolen, 
což zaručit nemohu. Můžete i dávat návrhy do vo-
lebního programu. Místní části i Kněžina by si 
jistě zasloužily více pozornosti, než doposud mají. 
Jestli máte odvahu být na kandidátce KSČM jako 
nezávislí kandidáti, tak mi zavolejte nebo napište 
na e-mailovou adresu. Možná riskuji, ale kdo mě 
zná, ví, že už jsem něco zažila… a když máme 
tu demokracii…

Milena Povolná, tel: 317 701 420,  
e‑mail: povolnam@seznam.cz

•
Poděkování Restauraci U Vrtišků

Děkuji šéfkuchaři Martinu Houdkovi a kolek-
tivu v Restauraci U Vrtišků, za to, jak výborně vaří, 
že dávají bohaté porce a za vynikající chuť jídla. 
Chodila jsem do školní jídelny, kde polévky byly 
řídké a bez chuti. Například v bramborové polévce 
byly místo brambor a hub a zeleniny červené 
fazole. Polévka mléková s nastrouhanou zelenou 
okurkou. Sladkou polévku jsem rovnou vylila. 
Omáčky mi nechutnaly, brambory byly studené 
již v 11 hodin. Musela jsem jídlo doma ohřívat, 
čímž se již znehodnocovalo. Za paní Křikavové 
a paní zástupkyně Potůčkové byly omáčky vařící 
a polévky chutné, plné bohatých surovin. Ze školní 
jídelny jsem se odhlásila a chodím teď do Restau-
race U Vrtišků. Celému kolektivu tímto moc děkuji 
a přeji jim hodně spokojených hostů, jako jsem já.

Libuše Juklová



březen 2014 Týnecké listy strana 11

•
Poděkování kuchařkám ze školní 
jídelny

V tomto školním roce jsem se přihlásil k vy-
zvedávání obědů ze školní jídelny. Věděl jsem, 
že půjdu na operaci a po ní sice budu doma, ale 
nebudu mít energii, ani chuť si vyvařovat. Jíst 
budu muset a navíc dietně. Sledoval jsem proto 
několik týdnů jídelníček a pak se na vyzvedávání 
obědů domluvil.

Obědy vybírám a objednávám na internetu, 
když si nevyberu, vařím. To se mi stává jen zřídka 
a někdy, přiznám se, je to proto, že si podobné 
jídlo, které vaří jídelna, udělám sám.

Jsem spokojený, vždy se dobře najím, provozu-
jete školní jídelnu, tak se nestane, že by jídlo bylo 
slané nebo více kořeněné. Přesně to mi vyhovuje.

Dietu už mám mírnější a zrovna dnes jsem 
si dal „Jihočeské cmundičky se zelím a uzeným 
masem.“ Chutnalo nejen mně, spokojený byl i syn. 
Je skoro čtyřletý a zrovna marodí, tak je doma 
se mnou. Přesto, že jsme na oběd byli dva, ani 
jsme ho nesnědli, porce dáváte opravdu štědré.

Říkal jsem mu, že oběd byl ze školní jídelny 
a on: „To je tam, co mají toho žraloka?“ Cestou 
do školky 20. listopadu jsem mu totiž ukázal na jí-
delnu a řekl, že si tam pro něj v poledne půjdu.

Za obědy děkuji příjemným a usměvavým ku-
chařkám i ředitelce jídelny.

Jiří Chvojka

•
Poděkování kolektivu školní jídelny

Již 13 let obědvám ve školní jídelně. Chtěl bych 
touto cestou pochválit mladý kolektiv paní ku-

chařek a vyjádřit jim poděkování za chutná jídla. 
Jsem rád za méně solená a pepřená jídla a přesně 
toto jídelna splňuje. Jídelní lístek se obměňuje 
a jsou tam i zajímavé novinky. Doporučuji kaž-
dému, kdo chce obědvat dobře stravitelné jídlo 
a zároveň si i pochutnat.

Přeji kolektivu školní jídelny stále úsměv 
na tváři a radost z práce.

p. Procházka

•
Vzkaz milým kuchařkám ze školní 
jídelny

To byl dnes výborný oběd. Vaříte vždycky dobře, 
ale někdy je to víc než na výbornou. Moc mi 
chutná co navaříte. Opravdu.

Za Vše Vám moc děkuji a přeji, aby se Vám 
v životě Vše dařilo.

Vernerová

Setkání Týnců 2014
„Setkání Týnců 2014“ se letos uskuteční v na-

šem městě. Oslovili jsme 15 Týnců z České 
republiky. Svoji účast potvrdilo Město Týnec 
nad Labem, Městys Panenský Týnec, Město 
Hrochův Týnec, obec Týnec u Břeclavi, obec 
Třebušín – Horní a Dolní Týnec u Litoměřic, 
Dobrovice – Týnec, Chožov – Mnichovský Týnec 
a obec Týnec u Horažďovic.
A na co se v rámci doprovodného programu 

můžete těšit?
V soboru 21. června se v našem městě uskuteční 

tradiční putovní akce – Setkání Týnců 2014. Pro-
gram bude opravdu bohatý. Na venkovním pódiu 
v zahradě Společenského centra Týnec vystoupí 
ochotnické spolky ze všech zúčastněných Týnců 
a chybět nebudou ani naši zástupci ze Studia 3 
a Divadla Netopýr. Vlastivědný klub pro zájemce 
připravuje komentované prohlídky po okolí našeho 
města a Klub českých turistů zorganizuje pochod 
ke statku v Krhanicích. Po celou dobu probíhající 
akce bude návštěvníkům zpřístupněno muzeum 
i naše dominanta – týnecký hrad. Kulturní program 
budou doplňovat atraktivní sportovní aktivity na-
šich sportovních klubů. FK Fercom připravuje turnaj 
v malé kopané a turnaj v bowlingu, Volejbalový klub 
Týnec turnaj smíšených družstev a turnaj v plážo-
vém volejbalu a chybět nebude florbalový turnaj pro 
děti na víceúčelovém hřišti ve škole, který bude mít 
v režii TJ o.s. Týnec n. S. Pod záštitou SDH Pecerady 
prohěhne na peceradském fotbalovém hřišti soutěž 
hasičských sborů, šachový oddíl TJ JAWA Brodce 
uspořádá šachový turnaj a oddíl stolního tenisu při-
pravuje soutěž ve dvouhře a čtyřhře. „Naše spolky 
připravují sportovní utkání, postupně ladíme ce-
lodenní program na zahradě u Společenské centra 
Týnec, kde také dojde k vyhlášení sportovních 
výsledků a večer zakončíme koncertem. A po šesti 
letech zase po našem městě bude jezdit dopravní 
vláček z Konopiště, který bude svou jízdou propo-
jovat jednotlivá sportovní stanoviště a zajimavá 
místa našeho města i místních částí. Věřím, že 
prožijeme krásný den se spoustou zážitků a už 
dnes objednávám vlídné počasí,“ dodala Adriana 
Bursová. Program bude i nadále upřesňován. O jeho 
konečné podobě budete informováni na webových 
stránkách našeho města a v Týneckých listech.

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

Vás zve na tradi ní akci
 

SETKÁNÍ TÝNC  
z celé eské republiky 

 
v Týnci nad Sázavou v sobotu 21. ervna 2014  

 
Celodenní kulturní program na zahrad  Spole enského centra Týnec 

 
Hrad a muzeum otev ené pro návšt vníky 

 
Sportovní klání tým  ve volejbale, ve stolním tenise,  

ve fotbale, ve florbalu a v šachovém turnaji 
 

Hasi ská sout ž na h išti v Peceradech 
 

Jízda dopravním vlá kem 
  
 

 
 

Program Setkání Týnc  bude pr b žn  dopl ován 
 

 
 

 
 
 

 

www.mestotynec.cz
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Kulturní akce Města Týnec nad Sázavou v roce 2014
ÚNOR

so 1.2. Společenské centrum Týnec 20:00 hodin – 10. Ples města – kapela Čejka Band

BŘEZEN

ne 16.3. Společenské centrum Týnec 14:00–18:00 hodin – Jarní koncert – Josefská dechovka (kapela Týnečanka)

st 26.3. Městská knihovna Autorské čtení – Hanka Hindráková 

DUBEN

1.4.–28.9. Městské muzeum Týnec Aprílové knížky Libora Michaláka (humor v knižní vazbě) – celoroční výstava 20. 4. 2014 od 15 hodin 
vernisáž výstavy

pá 4.4. Městská knihovna Noc s Andersenem

so 5.4. Městské muzeum Týnec 17:00 hodin – vernisáž výstavy Kaoru Ishida – Narození myšlenek (promítání filmů)

ne 20.4. Hrad Týnec 13:00 hodin – Velikonoce na hradě – minitržiště

ne 20.4. Hrad Týnec 15:00 hodin – Vernisáž výstavy Aprílové knížky Libora Michaláka

so 12.4. Společenské centrum Týnec Taneční soutěž o cenu Města Týnec nad Sázavou

KVĚTEN

26. – 30. května Hrad Týnec vyhlášení výtvarné a literární soutěže školních týmů 8.a 9.tříd ZŠ z regionu Posázaví „STRÁŽCI PAMÁTEK“

ČERVEN

 červen upřesníme Oslavy – dětských dnů

červen–červenec Hrad Týnec Výstava plastik pražského sochaře Luďka Vondry

červen–červenec Hrad Týnec Výstava obrazů Václava Stárka z Olbramovic

červen–červenec Hrad Týnec Výstava M. S. Timplová

so 7.6. Městské muzeum Týnec 19:00 hodin – Muzejní noc – Středověk na hradě

so 7.6. Pěší Přehlídka dechovek (kapela Týnečanka, Benešáci, Mažoretky, Vranovka…)

so 21.6. Týnec nad Sázavou a okolí Setkání Týnců

so 28.6. hasičárna Krusičany Oslavy 90 let výročí založení hasičského sboru Krusičany

ČERVENEC

 červenec Hrad Týnec Letní divadelní scéna v Posázaví – prázdninové sobotní pohádky na letním pódiu

 červenec Hrad Týnec Hudební večery na hradě 

 SRPEN 

srpen–září Hrad Týnec Výstava obrazů – Magdalena Stárková - Timplová „Návrat domů“

čt 30.7.–2.8. před Městským úřadem Týnec Řezbářské sympozium 

so 2.8. Pěší 10–19 hodin trhy

so 2.8. před Městským úřadem Týnec Městské slavnosti Týnecký střep ROCK PARK

so 2.8. Hrad Týnec Městské slavnosti Týnecký střep u hradu

srpnové neděle Hrad Týnec Letní divadelní scéna, pohádky

so 30.8. Hrad Týnec Ochotnický divadelní festival (odpoledne a večer plný pohádek a zábavy)

srpen–září Hrad Týnec Výstava řezbářů Václava Plechatého a Jaroslava Kundráta

pá 29.8. Hrad Týnec 19:00 hodin – Netopýří noc 

ZÁŘÍ 

 září hasičárna Týnec Oslavy 115 let založení Sboru dobrovolných hasičů Týnec 

so 13.9. Hrad Týnec Keltský večer (koncert)

ne 28.9. Společenské centrum Týnec Václavská dechovka 

ŘÍJEN

 říjen Městská knihovna Pasování na čtenáře

pá 3.10. Společenské centrum Týnec Podblanický hudební podzim, vystoupí operní zpěvák Štefan Margita

pá 24.10. Společenské centrum Týnec 17:00 hodin – Významný občan (oceňování významných občanů Týnce nad Sázavou)

LISTOPAD

so 29.11. Pěší 10:00–19:00 Vánoční trhy

so 29.11. Pěší 16:30 hodin – rozsvěcení vánočního stromu

PROSINEC

 prosinec Hrad Týnec adventní neděle na hradě 
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10. Ples města Týnec nad Sázavou
V sobotu 1. února se ve Společenském centru Týnec konal jubilejní 

10. ročník Plesu města Týnce nad Sázavou. Účast byla velká, pobavit 
se přišlo 247 lidí.

Se sklenkou sektu vás na plese vřele přivítali představitelé našeho města. 
Program začal krátkým proslovem starosty a místostarostky města, na který 
navázala ukázka latinsko -amerických tanců v podání Michaely Pávové 
a Petra Čížka. Následovalo temperamentní flamenco v podání taneční 
skupiny In Flamenus z Brna, která vystoupila během večera ještě dva-
krát. Pozornost diváků v sále upoutala tanečnice a její vystoupení s hadem 
a v neposlední řadě impozantní ohňová show. To ale nebylo z programu 
plesu vše, následovalo vystoupení kankánových tanečnic z Taneční školy 
Blanky Takáčové, která nás také jako moderátorka celým plesem provázela. 
Nechyběla ani bohatá tombola, která byla plná zajímavých a hodnotných 
cen. Hlavní cenou letošního plesu byl zájezd dle vlastního výběru v hod-
notě 15 000 Kč. Výherkyni srdečně gratulujeme. K tanci a poslechu hrála 
hudební skupina Čejka Band. 

„Atmosféra na městském plese byla příjemná a slavnostní, tancovalo 
se v hojném počtu až do ranních hodin. Výherkyni hlavní ceny upřímně 
gratulujeme a přejeme krásné zážitky z cestování. Ples nebyl financován 
z rozpočtu města, za všechny finanční a věcné dary děkujeme sponzorům, 

místním podnikatelům a návštěvníkům plesu. Výtěžek ve výši 5.185 Kč 
bude darován Základní škole v Týnci nad Sázavou na projekt ‚Vernisáž 
pod širým nebem‘. Na jaře 2014 žáci ze Základní školy Komenského pod 
vedením p. učitelky Pavly Hildebrandové výtvarně ztvární opěrky betono-
vých laviček v centru města,“ dodala místostarostka města, Adriana Bursová.

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka
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a TÝM MLADÝCH MALÍŘŮ ze ZŠ Komenského  
pod vedením pí. učitelky Pavly Hildebrandové  

 
 
 

Vás srdečně zvou na  
 

VERNISÁŽ POD ŠIRÝM NEBEM 
 

POPIS PROJEKTU: sedm výtvarně nadaných žáků ztvární 
 sedm opěrek betonových laviček  
 v centru města Týnec nad Sázavou 

 
TERMÍN AKCE:  jaro 2014, malovat se bude 
     přímo na místě pod širým nebem, 
     termín vernisáže upřesníme 
 
FINANCOVÁNÍ:  5.185Kč - výtěžek z městského plesu  

 

Nové 3D modely hradů v 1. patře týnecké 
věže
Výstava „Cestování ve středověku“ 
na hradní zdi

Výtvarná a literární  
soutěž „Strážci 
památek“

Jsem moc ráda, že i v naší škole vznikly týmy 
výtvarně a literárně nadaných žáků, které nevá-
haly a přihlásily se do soutěže Strážci památek. 
Vedoucími týmů jsou paní učitelky P. Hildebran-
dová a B. Schůtová, které dohlíží na výtvarné 
a literární zpracování projektu. Díky tomu vzni-
kají krásná díla, s kterými budou týnečtí osmáci 
a deváťáci bojovat o co nejlepší umístění a kdo 
ví, možná i o první místo. 

Posázaví o.p.s. a Městské muzeum Týnec nad 
Sázavou vyhlásilo v rámci projektu „Po cestách 
a hradech doby Karla IV.“ výtvarnou a literární 
soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ z regionu Posázaví 
s názvem „STRÁŽCI PAMÁTEK“. Hlavním tématem 
jsou památky v našem regionu a jejich ochrana pro 
další generace. Soutěž je pojata jako půlroční práce 
školních týmů, které mají za úkol v průběhu ledna 
až května tohoto roku vypracovat tématicky za-
daná výtvarná a literární díla. Soutěž je rozdělena 
do tří fází, které na sebe přímo navazují. V první 
fázi soutěžní tým vytvoří výtvarné dílo na téma 
„Památka v našem regionu“, v druhé fázi vypra-
cují na stejné téma literární dílo a v poslední fázi 
bude mít školní tým za úkol vytvořit výtvarné dílo, 
které bude navazovat na historii týnecké kameniny. 
Inspiraci ke tvarům, motivům, vzorům a barvám 
naleznou soutěžící týmy přímo v muzeu na hradě 
v Týnci nad Sázavou, kde také mohou své dílo 
po dohodě s kastelánkou realizovat. Výtvarné i li-
terární práce budou veřejně vystaveny. Jaká forma 
bude zvolena, zda si budete moci díla prohlédnout 
fyzicky nebo pouze v elektronické podobě, to bude 
záležet na počtu účastnících se týmů. 

Vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen v týdnu 
od 26. do 30. května 2014 na hradě v Týnci nad 
Sázavou. A hlavní cena pro vítěze? Vítězný tým 
získá možnost zapojit se do provázení návštěvníků 
na jednom významném českém hradu ve Stře-
dočeském kraji, kde budou žáci týden nocovat. 

Milí žáci a paní učitelky, držíme Vám pěsti, 
které, pevně věříme, Vám v soutěži přinesou štěstí 
a přejeme vítězství! Určitě Vás přijdeme na hrad 
podpořit. 

Adriana Bursová, místostarostka

Společný projekt tří MAS (místních akčních 
skupin) Posázaví, Pomalší a Rakovnicko „Po ces-
tách a hradech doby Karla IV.“ má současné 
generaci přiblížit středověký způsob života a ces-
tování v době Karla IV., zvýšit zájem o regionální 
památky, zlepšit jejich vybavenost a v neposlední 
řadě i dostupnost. V našem regionu bude výstu-
pem tohoto projektu vybudování nové lávky pro 
pěší na zřícenině hradu Zlenice, která umožní 
turistům pohodlný a bezpečný vstup do hradního 
areálu. Pro nás Týnečáky jsou důležité další tři 
výstupy projektu, a to vytvoření trojrozměrných 
modelů hradů Týnec a Zbořený Kostelec, které 
budou umístěny ve věži hradu Týnec nad Sá-
zavou. Na obvodní zdi „u Heřmanů“ v hradním 
areálu bude umístěno deset velkých (1m × 1m) 

informativních panelů s fotografiemi na téma 
„Cestování ve středověku“. Tato panelová výstava 
bude doplněna starými 3D cestovními předměty. 
Třetím a posledním výstupem projektu je zakou-
pení nové keramické pece, kterou budou moci 
využívat zájemci o keramiku z řad týneckých 
občanů a také děti z mateřské a základní školy. 
Aktuálně přemýšlíme o vhodném prostoru, kde 
by keramická dílna pro Týnec mohla vzniknout.

Projekt by měl být zrealizován do konce října. 
Termín výstavy a slavnostní zpřístupnění 1. patra 
s modely hradů ještě upřesníme, ale s největší 
pravděpodobností si budeme moci vše prohléd-
nout o adventních nedělích. 

Adriana Bursová, místostarostka
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Théseus a Minotaurus
V sobotu 15. února jsme měli již třetí ples 

farností Týnec nad Sázavou, Netvořice, Vysoký 
Újezd a Václavice. Na začátku vždy pro duchovní 
povznesení účastníků připomínám nějaký příběh. 
Letos jsem si vybral starou řeckou báji o Théseovi 
a Minotaurovi. Jak známo, athénský král Aigeus 
musel Minósovi, krétskému králi, za to, že mu 
zabil syna, platit sedm mladíků a stejně tolik děv-
čat. Minós je pak dával v dórském labyrintu ne-
stvůře Minotaurovi, který je pojídal. Každý, kdo se 
do bludiště dostal, byl buď člověkem s býčí hlavou 

Minótaurem pohlcen, nebo zabloudil a zemřel při 
marném hledání východu. Jednou se do labyrintu 
vypravil také legendární hrdina Théseus. A jemu 
z lásky věnovala krétská princezna klubíčko zlatě 
zářící nitě. Víme, že si to klubíčko rozmotával, 
a když pak nestvůru přemohl, zlatá zářící nitka 
ho vyvedla z temnoty labyrintu zase ven, na Boží 
světlo. 

My se také v našich denních starostech, v práci, 
v rodině, doma, v osobním životě, dostáváme 
do různých trampot, těžkostí, temnot labyrintu, 

kdy hledáme, tápeme, bloudíme, smutníme, 
a taky potřebujeme druhé, aby nám podali ta 
klubíčka přátelství, rady, vyslechnutí, pochopení, 
povzbuzení, lásky, klubíčka, která nám pomáhají 
vyjít z těch temnot labyrintu zase k pravému ži-
votu. A kéž také my sami umíme druhým podávat 
taková klubíčka, aspoň kousíček té zářící zlaté 
nitě, abychom jim pomáhali z těch nějakých ži-
votních trampot. 

Mgr. Bedřich Vymětalík, týnecký farář

Čteme si v divadle
Třetí Týnecké čtení proběhlo v neděli 29. pro-

since 2013 ve velkém sále Společenského centra 
Týnec. Tentokrát jsme se posadili na jeviště přímo 
mezi kulisy a spolu s ochotníky si četli z pohád-
kové knížky Jana Wericha Fimfárum. Četli jsme 
Lakomou Barku a doprovodili tak stejnojmenné 
odpolední divadelní představení ochotnického 
divadelního spolku Netopýr. 

Čtení to bylo veselé, protože s humorem pana 
Wericha to vlastně ani jinak nejde. Děti se ptaly 
na jim neznámá slova, jako je třeba držgrešle, 
diskutovali jsme o tom, jak z obyčejné pohádky 

vznikne divadelní představení a kdo všechno je 
k tomu třeba, jakou úlohu má režisér a scénári-
sta a proč jsou tak důležité kostýmy a rekvizity. 
Na tahací harmoniku nás doprovodila Lucka 
Kyptová a naučila nás písničku z divadelní hry 
Lakomá Barka. 

Jak pěkně číst s hereckým přednesem nám uká-
zali ochotníci Hanka Nikrmajerová, Míša Příko-
pová, Eva Hasmanová a Marek Svoboda. Krásné 
fotografie nám opět zhotovil pan Miloš Maňas. 
Kateřině Tomáškové děkujeme za grafické práce 
na propagačních materiálech. Díky podpoře Města 

Týnec a ochotě majitelů Společenského centra 
Týnec jsme tak mohli propojit divadlo a čtení 
v jeden kompaktní celek. Všem zúčastněným dě-
kujeme za nadšení, s jakým podpořili důležitou 
myšlenku kampaně Celé Česko čte dětem. „Čtěme 
dětem 20 minut denně, každý den.“

Více informací o Týneckém čtení a fotografie 
z akcí naleznete na www.malyskolak.cz v sekci 
aktuality. Celorepubliková kampaň má své stránky 
www.celeceskoctedetem.cz.

V novém roce se na Vás, nad stránkami kní-
žek, těší 

Lucie Onderčaninová a Zuzana Švestková

Žena neobvyklých činů 
Hanka Hindráková je žena ne-

obvyklých činů, mladá sympatická 
cestovatelka, dobrovolnice, zakla-
datelka neziskové organizace FAIR 
a v neposlední řadě vynikající spi-
sovatelka, autorka řady poutavých 
románů.

Její velkou láskou je africký 
kontinent, obzvlášť Keňa. Poprvé 
tam jela jako dobrovolník od jedné 
organizace rámci projektů rozvo-
jové spolupráce. Po druhé cestě už 
založila vlastní neziskovou organizaci a od té doby 
už tam jezdí za ní.

Před cestou do Keni jsem černý 
kontinent nikdy nenavštívila. Pro-
cestovala jsem velkou část světa, 
ale teprve v Africe jsem viděla ba-
revný a opravdový život. Optimis-
mus na každém kroku a vděčnost 
za každý nový den. Ale také drsnou 
realitu, která je pro miliony lidí ži-
vořících bez pitné vody, zdravotní 
péče, elektřiny, vzdělání a někdy 
i bez jídla, denním chlebem. Malinké 
děti ulice, které nedosáhly ani věku 

pěti let a musely příliš brzy dospět. Mrňouskové 
v ušpiněných šatičkách, kteří místo hraní s panen-

kami či s autíčky a toulání se v nekonečné říši 
fantazie fetují z plastových lahviček levné lepidlo. 
I taková je Keňa, země plná kontrastů.

Městská knihovna připravuje na měsíc březen 
setkání s touto cestovatelkou a spisovatelkou, 
na kterém bude vyprávět o svém cestování a zá-
roveň číst ze svých knih.
Děti nikoho * Karibu Keňa *Na konci světa 

* Dobrovolnice *V zemi ptáka Kiwi
Předběžný termín je naplánovaný na 26. března 

2014, pokud se autorka stačí včas vrátit z afric-
kých cest. Upřesnění bude na plakátech. 

Městská knihovna Týnec nad Sázavou

Městská knihovna v Týnci 
nad Sázavou vychází vstříc 
čtenářům
Od 1. března 2014 můžete Městskou knihovnu v Týnci nad Sázavou navštívit 
v úterý a ve čtvrtek již od 8 hodin. Aktuální otevírací doba: 

 Po  9.30 – 12.00  13.00 – 15.30
 Út  8.00 – 12.00  13.00 – 18.00
 St  zavřeno  
 Čt  8.00 – 12.00  13.00 – 18.00
 Pá  zavřeno  

Volný přístup na internet.
Pod Hradištěm 18
257 41 Týnec nad Sázavou
Telefon: 317701109
www.knihovnatynecnadsazavou.wz.cz

 

 

 

Nová kniha o životě  
Františka Ferdinanda d´Este 

 
Na  180  stránkách  přináší  dosud  nezveřejněné 
paměti  konopišťského  četníka  Josefa  Volfa, 
komorníka Rudolfa Mikuly a chůvy arcivévodských 
dítek  Marie  Schneibergové.  Vzpomínky  na  dobu 
arcivévody  Františka  Ferdinanda  d´Este  a  službu 
nejen  na  Konopišti,  doplňuje  řada  dosud 
nepublikovaných dobových fotografií. 

 
 

Cena: 160,‐ Kč 
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Jak jsem se setkal s Barabiášem
Johana Timplová
Konečně vím, odkud se berou všechny sladkosti!

Bylo mi tehdy kolem patnácti, netuším přesně 
– určitě jsem ale nepřekročil hranici sedmnácti 
let. Pamatuju si ten den, o kterém budu vyprávět, 
naprosto přesně.

Máma a táta mě vytáhli ven z domu, byla 
sobota. Musel jsem s nimi na procházku a pak 
na nějaký hrad na prohlídku, toho všeho mi byl 
čert dlužnej. Vědí, že nemám rád ani procházky, 
ani výstavy ani nic podobnýho. I když – vědí? 
Já jim to vlastně nikdy neřek, nechci je urazit.

Jasný, opravdu mě to nudilo. Jako každýho 
kluka v mým věku, pokud to teda není nějaký 
mega šprt nebo historický nadšenec.

Šli jsme na procházku lesem a to byla další 
věc, kterou nesnáším. Takže jsem kráčel s hlavou 
skloněnou a vláčel jsem se metr za rodiči. Máma 
se na mě každých pět minut otočila a řekla něco 
ve smyslu: „Není tu nádherně?“

Jo, asi bylo. Já to nevnímal.
Konečně jsme dospěli k tomu hradu, takže jsem 

si mohl sednout na lavičku a vymluvil jsem se 
na to, že mě bolí noha, abych nemusel šlapat 
schody do věže.

Mámu i tátu to zjevně mrzelo, ale nakonec zašli 
koupit vstupenky a zmizeli ve vchodu do kamenné 
věže. Chvíli jsem seděl na lavičce a čekal. Dlouho 
se nevraceli. To se, kruci, vydržej tak dlouho dívat 
z tý rozhledny, co je nahoře?! Na krajinu můžou 
zírat v noci – já chci domů!

Pak mi to už nedalo a vešel jsem dveřmi dovnitř. 
Ocitl jsem se v kruhové kamenné místnosti se 
dvěma vcelku malými dveřmi. Pár okamžiků jsem 
naslouchal, jestli už nejdou, abych stihl uprch-
nout zpátky na lavičku. Ale nebylo po nich ani 
vidu ani slechu.

Netušil jsem, jakými dveřmi vlastně vstoupili 
a tak jsem zkusil nejdřív jedny – a ty byly zamčené. 
Pak jsem zkusil ty druhé – a ty určitě v tu chvíli 
byly kouzlem taky zamčené, protože to byly ty, 
kterými vešli. Ale já se tam prostě nedostal! Tak 
jsem zkusil znovu ty druhé, opatrně je otevřel –

A vypadl jsem přímo na obrovskou hromadu 
sladkostí.

Trochu mě to překvapilo – nikde žádný schody. 
Vyplivl jsem několik karamelek. Už mi nebylo 
osm ani třináct, nemusel jsem se furt cpát cuk-
rovím. Ale kdyby bylo, myslím, že bych se cítil 
jako v Paradise City.

Dveře se za mnou zavřely téměř hned. Ale já to 
nevnímal. Asi jsem byl duchem furt na tý nudný 
procházce.

Místnost byla malá – jen o něco větší, než ta 
předtím a taky do kruhu. A měla vysoký strop, 
a až k němu se kupily sladkosti. Pokusil jsem 
se postavit. Nejde to zrovna nejlíp, když vězíte 
po krk v bonbónech. A když už se mi to konečně 
podařilo, cosi se mi s řevem zapletlo do vlasů 
a začalo mě za ně tahat!

Než jsem se nadál, byl jsem úplně nahoře 
u stropu a ječel jsem bolestí.

„Pusť mě! To bolí! Prosím, pusť mě! Ať jsi, kdo 
jsi!“

Snažil jsem se rukama sáhnout po tý věci, co 
mě sem vynesla, ale ono to prostě uhýbalo!

„Prosím, pusť mě!“

„Přišel jsi si nakrást sladkosti, kluku?!“ Byl to 
tenký hlásek.

„Co?! Ne! Ani náhodou! Já ani nevím, kde to 
jsem a jak jsem se sem dostal! Pusť mě!“

Ta věc mě snesla kousek dolů a pak pustila 
do hromady čokoládových tyčinek. Jasně jsem 
zaslechl křupnutí, jak ty horní neunesly mojí váhu. 
Ale staral jsem se o důležitější věci – například 
o moje vlasy! Měl jsem pocit, že mi hoří hlava.

„Jak se jmenuješ, kluku? A proč jsi přišel? Vzka-
zuješ mi něco od víly?“

Zase ten hlas. Zvedl jsem oči, ruce ve vlasech 
masírujíc si kebuli, abych trochu uklidnil podráž-
děnou kůži a co nevidím – asi metr ode mě si tu 
sedí poklidně na hromadě sladkostí malej temnej 
netopýr, usmívá se jako by se nechumelilo a mě 
hoří hlava!

„Já žádnou vílu neznám?!“ šklebil jsem se.
„A jak jsi se sem teda dostal?“
„Já sám nevím! Mě by spíš zajímalo jak to, že 

umíš mluvit!“ Teď jsem se už spíš mračil.
Netopýr pokrčil rameny. „Já jsem Barabiáš, 

kouzelný netopýrek. Dělám pro děti sladkosti.“
„To bys na děti měl bejt v tom případě i hodnej, 

ne?“ vyprskl jsem a dál si hladil hlavu.
„Ale ty už přece nejsi dítě, nebo snad ano?“
„Je mi patnáct!“ řekl jsem. „Nedělej ze mě 

dědu!“
„Pardon,“ omluvil se Barabiáš. „Tak teda pře-

rostlé dítě.“
Zašklebil jsem se, ale nic jsem neříkal. Barabiáš 

na mě dlouhou dobu zíral a mě došlo, že bych se 
měl taky představit.

„Mimochodem – jsem Lukáš Lakota.“
„Aha!“ vyjekl Barabiáš. „Ten jedlík sladkostí 

z toho horního bytu v domě v Benešově?“
„Bylo to před třemi roky!“
„Všiml jsem si, že ti už žádné sladkosti neposí-

lám,“ řekl Barabiáš klidně. „Je to škoda.“
„Ani ne, jsem rád, že jsem zhubnul.“
Teď se zašklebil Barabiáš. „Můžu ti to 

vynahradit.“
„Cože?“
Barabiáš ke mně přiletěl. Ošíval jsem se, ale on 

mě tentokrát naštěstí uchopil za ramena a letěl 
se mnou někam na druhou stranu místnosti, kde 
byl stůl a stužky a pytlíčky.

„Tady vážu sladkosti,“ usmál se.
„Ty tu máš i komp?“
„Samozřejmě,“ přikývl Barabiáš. „To když se 

nudím.“
Rozhlédl jsem se kolem. „To se ale asi moc 

nenudíš.“
„Ale ano, každý občas nemá co dělat. Chceš 

si to vyzkoušet?“
„Rád bych, ale už musím domů.“
„Pardon, Lukáši, ale odtud se jen tak 

nedostaneš.“
„Co?!“
„No, dá se jít dveřmi dovnitř, ale nemůžeš jít 

ven. Ze začátku jsem tu taky netvrdnul rád!“
„Tak co mám asi jako dělat? Rodiče mě už ur-

čitě hledají!“
„Zavolám víle,“ řekl Barabiáš. Já se radši ani 

neptal, kdo ta víla je. Na chvíli někam zmizel 
a když se vrátil, netvářil se šťastně.

„Tak teď nemůže. Přijde později.“
„A co já tu do tý doby budu dělat?!“

„No, víš,“ usmál se Barabiáš. „Jíst nebo balit!“
„Tak už jsme si to vynahradil. Ty sladkosti mi 

chyběly!“ usmíval jsem se, když jsem odložil obal 
od dnes už zcela určitě poslední karamely.

Barabiáš přikývl, zatímco dělal mašličku na dal-
ším balíčku. Pořád jsem ještě nemohl uvěřit, že 
tu trčím s mluvícím netopýrem. Ale nebylo to tak 
zlé. A docela jsme si rozuměli. Proto když přišla 
víla, bylo mi trochu smutno, že ho musím opustit.

„Vítám tě, Lukáši.“
Víla byla oblečená v modrých šatech, měla 

dlouhé zlaté vlasy a hlas jako zvon. Objevila se 
u nás zničehonic, vzala mě za ruku a šla se mnou 
zpátky ke dveřím. Připadal jsem si v tu chvíli tro-
chu jako idiot a bylo to všechno divný. Ale určitě 
se mi to nezdálo. Ohlížel jsem se, kde se Barabiáš 
zatoulal. Že by se ani nerozloučil?

Víla se na mě otočila ve chvíli, kdy jsem chtěl 
opustit místnost a usmála se. „Je dobře, že jsi 
přišel. Trochu jsi Barabiáše povzbudil. A je dobře, 
že jsi snědl zase nějaké sladkosti. Čím jsou děti 
starší, tím méně jedí sladkosti a už nevěří na ne-
topýří poklad.“

Přešel jsem to mlčením a už jsem se chystal ven, 
když mě někdo zase zatahal za vlasy, tentokrát 
jemně. Před obličejem se mi objevil Barabiáš a dr-
žel v nožičkách průhledný balíček se sladkostmi.

„Tumáš, cvalíku… a měj se hezky! Rád jsem 
tě poznal!“

„Jsem Lukáš,“ zašklebil jsem se. „A neříkej mi 
cvalíku!“

„Ve svých třinácti letech jsi jedl – „
„Já to nechci vědět,“ zachechtal jsem se. „Ale 

slibuju, že budu jíst sladkosti i dál. I když ne 
po tunách jako ve třinácti.“ 

Barabiáš se usmál a já ho pohladil po hlavě. 
Pak jsem se s nimi rozloučil a vyšel zpátky do té 
kruhové místnosti, kterou jsem spatřil jako první. 
Dveře se za mnou zavřely a já stiskl balíček slad-
kostí, abych věděl, že to celé nebyl jenom sen.

Jenže zrovna jsem přišel, když rodiče vycházeli 
z věže.

„Už tě noha nebolí, nebo co?!“ osopila se na mě 
máma, vzala mě za bundu a táhla ven.

Já nevnímal. Byl jsem asi zpátky na procházce. 
Ale balíček jsem držel dál a zíral jsem na něj. Jsem 
asi jediné dítě, které ví, odkud se berou sladkosti.

„To byla hezká pohádka, tati,“ řekl malý Tomáš 
Lakota, ležíc ve své postýlce a mrkajíc na svého otce.

„Myslím si ale, že na Barabiáše děti nezapomí-
nají. Ani rodiče.“

„Já si taky myslím,“ odpověděl jsem a pohladil 
ho po hlavě.

„Řekneš mi tu pohádku ještě někdy?“
„Samozřejmě. A teď už jdi spát.“
„Ano, tati,“ řekl synek, zachumlal se do peřin. 

Když jsem se zvedl a odcházel, ještě jsem zaslechl, 
jak se ptá:

„A tati, ty jsi teda nezapomněl?“
„Jasně, že ne. To by Barabiáše mrzelo.“
Synek se usmál a zavřel oči.
Já odcházel s dobrým pocitem. Synkovi jsem ten 

příběh mohl říci.

Jen škoda, že si myslel, že je to opravdu jenom 
pohádka.

Johana Timplová



březen 2014 Týnecké listy strana 17

ÚNOR

So 22. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL v Krhanicích Zač. 14.00 hod. 
Hostinec u Krkovičky, Téma: Lidové tradice – tradiční masopustní masky, pro-
vází speaker TOM, u mixpultu DJ Pavel, soutěže pro děti i dospělé, hodnocení 
masek, soutěž o ceny. Nekuřácké prostředí, vstupné dobrovolné. Pořadatel: 
OSANN, o. s.

So 22. 2. ŠKOLNÍ – MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI Zač. 14.00 hod. 
Společenské centrum TÝNEC, bližší informace: Eva Toušová, tel.: 739 668 311. 
Pořadatel: SRPDŠ při ZŠ Týnec nad Sázavou

So 22. 2. ŠKOLNÍ – MAŠKARNÍ PLES Zač. 20.00 hod. 
Společenské centrum TÝNEC, hraje MUSIC Pavla Kolorose. Bližší informace: 
Eva Toušová, tel.: 739 668 311. Pořadatel: SRPDŠ při ZŠ Týnec nad Sázavou

So 22. 2. TÝNECKÉ TANDEMY Zač. 9.00 hod. 
Tělocvična II. ZŠ Týnec nad Sázavou, 13. ročník netradičních závodů 
ve sportovní gymnastice. Bližší organizační informace: Martina Mlýnková, 
tel: 317 701 410 (večer), 775 317 963, e-mail: zidkova.martina@tiscali.cz, 
www.tjtynec.cz. Pořadatel: Tělovýchovná jednota o. s

BŘEZEN

So 1.3. OKRESNÍ PŘEBOR SMÍŠENÝCH 
DRUŽSTEV

Zač. 9.00 hod. 

Tělocvična II. ZŠ Týnec nad Sázavou, 5. kolo okresního přeboru smíšených druž-
stev ve volejbale, soupeři: TJ Sokol Postupice, KK Benešov, TJ Sokol Nespeky.
Pořadatel: Volejbalový klub Týnec nad Sázavou

So 1.3. MASOPUSTNÍ PRŮVOD v Podělusích  Zač. 13.00 hod.
Pořadatel: Osadní výbor Podělusy. Bližší informace: Eva Toušová, tel.: 
739 668 311.

Čt 13. 3. PŘEDNÁŠKA Vlastivědného klubu Zač. 17.30 hod. 
Zasedací místnost MěÚ, přednáška na téma 100 let od vypuknutí Velké války, 
přednáší: PhDr. Dagmar Hájková. Pořadatel: Vlastivědný klub města Týnec 
nad Sázavou

Ne 16. 3. JOSEFSKÁ DECHOVKA Zač. 14.00 hod. 
Společenské centrum TÝNEC, k tanci i poslechu hraje dechová kapela TÝNE-
ČANKA. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 22. 3. RYBÁŘSKÝ PLES Zač. 20.00 hod. 
Společenské centrum TÝNEC, hraje Horváth Band. Bližší informace a před-
prodej vstupenek: František Kašpárek, tel.: 737 208 770. Pořadatel: Český 
rybářský svaz Týnec nad Sázavou

DUBEN

1. 4. – 29. 5. KAORU ISHIDA – NAROZENÍ MYŠLENEK
Galerie Městského muzea, výstava kreseb a animovaných filmů japonské vý-
tvarnice žijící v Praze. VERNISÁŽ výstavy 5. dubna od 17.00 hodin, součástí 
vernisáže bude promítání autorčiných animovaných filmů na velkoplošnou 
obrazovku. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

1. 4. – 28. 9. APRÍLOVÉ KNÍŽKY LIBORA MICHALÁKA

Celoroční výstava kuriózních knižních ručně vázaných miniatur, VERNISÁŽ 
výstavy 20. 4. 2014 v 15.00 hod. Výstava je přístupná v otevírací době Měst-
ského muzea Út–Ne 9.00–12.00, 13.00–17.00 hod. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou – Městské muzeum

So 5. 4. ODEMYKÁNÍ SÁZAVY Zač. 10.30 hod. 
Před outdoorovým centrem Bisport. Majitel centra Jaroslav Biolek otevře 
řeku kouzelným klíčem a na první letošní sjezd řeky požehná nedočkavým 
vodákům pastor Jednoty bratrské. Bližší informace o zapůjčení vybavení: tel.: 
777 335 618, email: info@bisport.cz, www.bisport.cz
Pořadatel: Bisport s. r. o.

Pá 11. 4. PLESOVÉ FINÁLE taneční sezóny 2014 Zač. 20.00 hod. 
Společenské centrum TÝNEC, Hraje: Horváth Band, slosovatelné vstupenky. 
Bližší informace: PaedDr. B. Takáčová, tel:775 615 503, e-mail: blanka@
takacova.cz, www.takacova.cz

Pá 11.–13. 4. ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA
9. ročník akce, při které dobrovolníci na lodích či ze břehu čistí řeku Sázavu 
na úseku Kácov – Pikovice. Jakákoliv forma pomoci – pomoc při úklidu, 
materiální pomoc, finanční příspěvek – je vítána. Kontakt: Denisa Cibulková, 
tel.: 608 702 061, email: cibulkova@posazavi.com.
Pořadatel: Posázaví o. p. s. 

So 12. 4. CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Zač. 9.00 hod. 
Společenské centrum TÝNEC. Taneční postupová soutěž mládeže, juniorů 
a dospělých třídy A, B.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Ne 20. 4. VELIKONOCE NA HRADĚ Zač. 13.00 hod. 
Hrad Týnec, minitžiště s možností zakoupení velikonočních dekorací, vajíček, 
perníčků, pomlázek atd. Dílny pro děti. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 
– Městské muzeum

Ne 20. 4. VERNISÁŽ VÝSTAVY
„Aprílové knížky Libora Michaláka“

Zač. 15.00 hod. 

Hrad Týnec, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Pá 25. 4. JARNÍ PLES Zač. 20.00 hod. 
Společenské centrum TÝNEC, hraje: Čejka Band. Vstupenky a bližší informace: 
Taneční školy SALTA Karla a Jitky Maršálkových, tel: 603 162 163, e-mail: 
tssalta@seznam.cz
Pořadatel: TSK Salta Jitky a Karla Maršálkových

PŘIPRAVOVANÉ AKCE A ZÁJEZDY

So 24. 5. PRACHOVSKÉ SKÁLY  odj. 7.00 hod.
Návštěva zámku Sychrov, který se stal kulisami pro mnohé pohádky i filmy 
pro dospělé, přírodní rezervace Prachovské skály a města Jičína.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 21. 6. SETKÁNÍ TÝNCŮ v Týnci nad Sázavou celodenní akce
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou; Program dne bude prezentován 
samostatně.

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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M sto Týnec nad Sázavou
po ádá koncert

JOSEFSKÁ
DECHOVKA
Ned le 16. b ezna od 14 do 18 hodin

Spole enské centrum Týnec

K poslechu a tanci bude hrát kapela

TÝNE ANKA
pod vedením kapelníka Vratislava K ivánka

Vstupné 50 K

P edprodej vstupenek:
Turistické informa ní centrum Týnec

Klusá kova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
tel: 317 729 050, 775 290 032
Email: ic@centrumtynec.cz

    OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM VYSTOUPENÍM       
 

                                                                                               

 

             V neděli 8.12., na druhou adventní neděli, jsme konečně mohli 
rodičům předvést to, co jsme celé pololetí na kroužcích pilně nacvičovali.              
Františkem provoněný sál, s vánočně nazdobenými stoly s hořící svíčkou, byly 
tou pravou atmosférou pro naše rodiče, příbuzné a přátele. Na programu 
byly koledy a dvě hry s vánoční tématikou. Na závěr jsme byli obdarováni 
balíčky od Mikuláše, všichni jsme se naladili na přicházející vánoce a popřáli 
si vzájemně poklidné svátky. 

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit, a ti, kteří to nestihli, to mohou 
napravit v květnu na letním vystoupení VÍTÁME LÉTO. 

Budeme se těšit ! 
Dětští umělci z pěveckého a dramatického kroužku STUDIA 3 
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MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
ve spolupráci s Historickým klubem o.s. 

 

pořádá poznávací výlet  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Prachovské skály tvoří pískovcové skalní město rozkládající se zhruba 5 až 7 km severozápadně 
od města Jičín, přírodní rezervace, součást CHKO Český ráj a oblíbený cíl turistů. Vznikly v 
období druhohor jako usazeniny na okraji moře. Díky otevřeným náhorním plošinám můžete 
využít vyhlídek, z nichž budete mít celý Český ráj jako na dlani. 

 

Okolo 9. hodiny příjezd na zámek SYCHROV, prohlídka zámku a přilehlého parku. Okolo 12.00 hod. přesun 
autobusem do přírodní rezervace PRACHOVSKÉ SKÁLY – 2 – 2,5 hodiny volný čas na prohlídku skalního 
města a případné občerstvení. Okolo 15. hodiny odjezd do JIČÍNA  - města spojeného se jmény Albrechta 
z Valdštejna, který provedl jeho rozsáhlou přestavbu, a loupežníka Rumcajse z pohádek Václava Čtvrtka. 
 
 
 
 

 
 
 
 

sobota 24. 5. 2014 
odjezd autobusem z autobusového nádraží v 7 00 hod.,  

předpokládaný návrat cca v 1900 – 2000 hod. 
 

 
Cena zájezdu: 400,- Kč za dopravu na osobu  

 

Vstupné Sychrov: 150,- (dospělí), 100,- (děti 6-15 let, studenti, senioři a ZTP), 400,- (rodinné), 20,- (park) 
Vstupné Prachovské skály: 60,- (dospělí), 30,- (děti, studenti, senioři a ZTP) 

 

V ceně je zahrnuto: doprava autobusem P BUS TOUR Josef Pešek        
 

Částka za zájezd bude vybírána předem při přihlášení spolu s místem v autobuse;  
Částka na vstupy bude vybrána až v autobuse.  

 
 
 
 

 

 
 
 

v Turistickém informačním centru TÝNEC, Klusáčkova 2 – budova Společenského centra TÝNEC 
na tel: 317 729 050, 775 290 032; email: ic@centrumtynec.cz 

ZÁVAZNÉ REZERVACE do 31. 3. 2014 
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Informace pro účastníky televizního kabelového rozvodu v Týnci
Již koncem minulého roku mohli diváci rozvodu 

kabelové televize zaregistrovat změny ve vysílání 
a distribuci signálu. Proč jsme se pro tyto změny 
rozhodli, a co budou představovat pro uživatele, 
chceme nyní vysvětlit.
Digitalizace, která trochu pozměnila způsob 

příjmu televizního signálu, i modernější televizní 
přijímače nás vedli k upravení technického řešení 
příjmu tak, aby vyhovoval co nejširšímu okruhu 
účastníků. Digitální vysílání je odlišný způsob 
přenosu signálu k divákovi. Televizní obraz a jeho 
zvukový doprovod je zdigitalizován a spolu s při-
druženými datovými službami (Teletext, VPS, 
WSS) je přenášen společným datovým kaná-
lem v podobě tzv. multiplexu. Aby bylo možné 
zakódované obrazové a zvukové signály šířit 
společným datovým kanálem, je třeba je sloučit 
dohromady. Multiplex obvykle obsahuje 4 až 6 

televizních programů podle toho, jaká kvalita 
reprodukce je požadována. Multiplexy lze šířit 
systémem DVB-T, tj. pozemním příjmem; DVB-S, 
tj. satelitním příjmem a DVB-C, tj. kabelovým 
příjmem. Pro každý druh příjmu je dán odlišný 
Set -top -box.

Pokud bychom v Týnci pro příjem digitální tele-
vize použili pouze pásmo DVB-C, každý účastník 
by si musel pronajmout nebo zakoupit Set -top-
-box pro každou televizi a dále kartu pro placené 
programy. To by samozřejmě představovalo pro 
všechny zvýšení nákladů. 

Z tohoto důvodu jsme zvolili pro šíření volných 
programů vysílání DVB‑T a pro příjem pásmo 
UHF. Pásmo VHF použít nelze, neboť televizní 
přijímače nejsou v tomto pásmu jednotné s ohle-
dem na šířku pásma, a proto by nebylo možné 
naprostou většinu televizních přijímačů naladit.

A nyní vysvětlení, co to bude zname-
nat pro jednotlivé uživatele:

Veškeré neplacené analogové a digitální pro-
gramy budou umístěny v pásmu UHF, tj. 21.–60. 
kanál.

Pásmo VHF nám zůstane volné pro šíření pla-
cených programů a dalších služeb.

Plánované úpravy budeme realizovat s ohledem 
na účastníky, kteří nebudou sami schopni provést 
tyto změny na svých televizních přijímačích nebo 
Set -top -boxech, takže po určitou dobu budeme 
vysílat na starých i nových frekvencích a naši 
technici budou k dispozici při těchto úpravách.

Průběh veškerých úprav bude možné sledovat 
na Informačním kanálu kabelové televize.

Vzhledem k tomu, že plánované úpravy přine-
sou výrazné zkvalitnění příjmu, věříme ve Vaše 
pochopení.

Miroslav Maštalíř, tel.: 602 358 138

Jak bylo v roce 2013
Tento přehled začínáme psát v polovině le-

tošního ledna, kdy jeho první polovina byla 
nevídaně teplá. Ještě že nemáme sjezdovku či 
lyžařský vlek na horách jako zdroj příjmů, naproti 
tomu nás mohou potěšit menší účty za topení. 
Ale to předbíháme, polovina ledna může klamat 
a celkový charakter zimy bude jiný. Něco je však 
přeci zvláštní. Dlouhé teplo od Mikuláše a žádné 
střídání teplých dnů vpády studeného vzduchu 
z Arktidy. Pranostiky nám nějak přestávají platit 
a není se co divit. Lidé je odpozorovali již dávno 
a tím vlastně vtipně a povedenými příměry popsali 
podobnosti tehdejší krátkodobé stability chodu 
počasí. Je to jako s letními povodněmi na Ja-
novickém, Tloskovském a Kamenickém potoce. 
Dvě za sebou a pamětníci něčeho podobného 
již nejsou, a tak nevíme, zda jsou novým jevem 
nebo jen sporadicky se opakující událostí již za-
pomenuté z dávnější minulosti. Nepřímý důkaz 
o existenci historických povodní většího rozsahu 
tu však je. Niva kolem potoka mohla vzniknout 
za ještě vyššího vodního stavu.

Již se také prosazuje nový typ odborníka – kli-
matický ekonom, který se snaží vyčíslit ztráty 
na majetku, hospodářství a zdraví obyvatel tam, 
kde je možné najít příčinnou souvislost s klima-
tickými změnami. Nemusí to být jenom tajfuny, 
záplavy, sesuvy, příbojové vlny, ale i horka, sucho, 
náhlé ochlazení, změny tlaku apod. Dokazování 
té příčinnosti je ale nesnadné. Ukázková je již 
zmíněná povodeň na Tloskovském a Kamenic-
kém potoce. To, že se tak rozlily, nemusí být jen 
důsledek silného deště v povodí, jehož hodnotu 
nikdo přesně nezná, protože máme měření jenom 
v určitých bodech. Tvar povodí je vějířovitý a to 
povodním na dolním toku svědčí, naráz se sčítají 
povodně přítoků. Jako velká neznámá je neudr-
žování koryta, břehových porostů, nedostatečná 
kapacita mostů, propustí a jejich náhodné ucpání, 
provalení hrází výše ležících rybníků a nevhodná 
manipulace s jejich hladinou. Vše z toho může 
působit jednotlivě nebo se spojit do jednoho oka-
mžiku a vyvolat chvilkovou povodňovou vlnu 

nečekané výšky. V Krusičanech to tak s největší 
pravděpodobností bylo.

Letos poprvé máme možnost porovnávat úhrny 
denních srážek ze dvou míst vzdálených od sebe 
asi dva km. K původnímu srážkoměru v Týnci 
Kozlovicích přibyl další v areálu úpravny pitné 
vody v Peceradech. Ten měří od května a jenom 
letmé porovnání ukazuje na zajímavé rozdíly. Po-
tvrzuje se, že největší lokální rozdíly v množství 
spadlé vody jsou v teplé části roku při bouřkách, 
naopak frontální srážky jsou stejné na velkém 
území. Možná se to bude zdát neuvěřitelné, ale 
v Peceradech během letních přívalových srážek 
spadlo asi o 50 mm vody méně. Protože však ne-
máme srovnatelná data za celý rok, tak až letošní 
nám dovolí lepší analýzu.
Leden teplotně navazuje na teplý závěr roku 

předchozího a celá první dekáda je výrazně 
nadprůměrně teplá a prakticky každý den prší. 
Na další část měsíce se ochlazuje, napadne až 
10,5 cm sněhu, který vydrží do oteplení v závěru 
měsíce. To oteplení je značné, až 12 °C a následuje 
jen po pěti dnech nejchladnějšího rána s teplotou 
blížící se −20 °C. Celý měsíc je zamračeno s 21 
dny se srážkami, z toho deseti sněhovými, to zna-
mená i deset dní sněhové pokrývky. Také celkový 
úhrn srážek je vysoký a dosahuje 66,3 mm, což 
je druhý nejvlhčí leden tohoto století.
Únor je na začátku ještě teplý a tání sněhu 

zvedá Sázavu na tři dny až nad 100 m³. Potom se 
počasí vrací do normálu s mírnějšími mrazy v noci 
a teplotami kolem nuly přes den. Od poloviny 
měsíce masivně sněží a 23. a 24. se prohýbáme 
pod 30 cm. Od tohoto okamžiku ale teploty letí 
až k sedmi stupňům nad nulou, do sněhu začíná 
pršet. Sníh valem mění skupenství a po pátém 
březnu již není. 50,5 mm srážek – z toho 12 sně-
hových – měsíčního úhrnu je rozprostřeno do 15ti 
dnů. To je značně nadprůměrné a jako v lednu 
prakticky nevidíme slunce. 
Březen má první dekádu konečně slunečnou 

s relativně teplými dny. Teploty se střídají bez 
extrémů, leč 18. znovu napadá 10 cm sněhu, který 
ale vydrží jen do prvního jarního dne. Teploty ráno 

klesají k −10 °C (16. a 24.), před tím ale 10. dne 
měsíce vyšplhají až k 14 °C. Celkové srážky jsou 
ale podprůměrné s 21,2 mm vody, což je špatná 
předzvěst pro nastupující vegetační dobu.
Duben začíná chladnými Velikonocemi a celá 

první dekáda se nese v tomto duchu, všude se 
píše o nebývale chladném nástupu jara. K tomu 
se přidává sucho, a tak je krajina dlouho šedivá, 
jako bez života. Od poloviny měsíce se konečně 
karta obrací a teplo přírodu rychle probouzí, jako 
bychom v některých dnech, jako např. 25. dne 
najednou skočili do léta, protože 27 °C již pěkně 
vysouší meze. Trnky to také nevydrží a zcela roz-
kvétají 28. dubna. Něco přes 10 mm spadlé vody je 
málo, deficit pro rostliny narůstá, ještě že v půdě 
zůstaly zásoby po vlhké zimě.
Květen nám bilanci srážek vylepšuje, se 

109 mm je nejvlhčí v tomto století a dalším kla-
dem je to, že se nedostavili mrazoví muži. Vše 
odkvétá bez ztrát. První bouřku zaznamenáváme 
17. den a od této chvíle do konce měsíce prší 
a půda se pěkně sytí vodou. To je důležitá před-
zvěst následujících povodní, protože další přívaly 
již půda nepojme a musí po povrchu odtéci. Co 
do množství srážkových dnů se dostáváme k vy-
sokému číslu 21, podobně jako v lednu.
Červen hned na začátku nás nechává zapo-

menout na nedostatek vody, příroda nám zase 
jednou dala pocítit svou nadvládu. Hned první 
červnový den zažíváme rekordní denní srážku 
s 68 mm (za tři dny 118,5). To je objem, který 
často nespadne za celý měsíc. Nevíme sice, kolik 
naprší na celém povodí Tloskovského potoka, ale 
povodňová vlna nemá pamětníka. Co je však ještě 
větší anomálií, je další velký příval 24. června, kdy 
ve dvou dnech spadne 59 mm a nová povodeň 
je na obzoru. Podobně to s vodním stavem je 
i na Sázavě a dalších menších tocích. Ti postižení 
z předešlé povodně si s námahou uklidili, vyčistili 
a osušili a nyní se situace opakuje. Ještě že čtyři 
tropické dny mezi 17. a 20. dnem hodně vody 
odpařily. Měsíčním úhrnem 195,8 mm dosahu-
jeme absolutního rekordu u nás naměřeného, 
alespoň víme, jak to se srážkami vypadá v tro-
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pickém deštném lese, kde tolik za měsíc naprší 
dvanáctkrát do roka. Rozmáčená půda málo drží 
kořeny stromů, a proto jich mnoho popadalo, 
především na okrajích lesů a na březích toků.
Červenec se srážkově ještě jednou vzedme 3. 

dne, u nás naprší sice „jen“ 22 mm, ale v povodí 
Tloskovského potoka to musí být horší, protože 
následuje další vzedmutí a nové škody. Další 
dny jsou suché, a proto celý červenec vyznívá 
jako výrazně srážkově podprůměrný s 36 mm. 
V závěru měsíce je hodně teplo a 27. zazname-
náváme roční rekord, přes 37 °C. Kdo sleduje 
dlouhodobější předpovědi, se utvrzuje v tom, že 
co do vývoje počasí na delší dobu jsme na tom 
ještě špatně, v atmosféře zůstává ještě mnoho 
neznámých jevů, které ani moderní technikou 
nesprávně interpretujeme.
Srpen pokračuje tropickými teplotami, v první 

dekádě prožíváme hned pět tropických dnů a ně-
kolik tropických nocí. Zbytek srpna je teplotně 
normální, k závěru již některé noci dost zchlad-
nou, i k 6 °C. Opakuje se několik bouřkových 
přívalů na počátku měsíce, kdy 4. a 6. dne spadne 
přes 30 mm, ale půdy jsou dostatečně proschlé, 
aby se to výrazněji projevilo na průtocích Sázavy 
i menších potoků. Měsíční úhrn srážek se dostává 
na 110 mm a tím se potvrzuje čtvrtý nejvlhčí srpen 
v tomto století.
Září v první dekádě teplotami kolem 25 °C 

předčí závěr srpna, za zmínku stojí silný severní 
vítr hned na začátku 2. dne. Druhou a třetí dekádu 
je hodně zataženo a prší, babí léto se opožďuje. 
Na září je poměrně dost vlhko, 68 mm je nad-
průměrné. Na konci měsíce přichází první vpád 

studeného vzduchu a nebývale brzy se objevuje 
přízemní mráz, který nekompromisně spálí vše 
choulostivé, exotické na zahradách, včetně rajčat 
a okurek.
Říjen pokračuje v mrazových ránech s pokle-

sem teplot až k −5 °C třetího dne měsíce. Potom se 
otepluje a poslední dekáda je příjemná s teplotami 
18–20 °C a dokonce s jednou z posledních bou-
řek v tomto roce, a to v neděli 20. Dva dny před 
koncem měsíce teplé období vrcholí 23 stupňo-
vou teplotou. Úhrn měsíčních srážek si zachovává 
trend spíše vlhčích měsíců, a to 48,2 mm.
Listopad má nástup příjemně teplý v celé první 

dekádě, ale není moc sluníčka a prší. Poté se 
stále udržují příjemné teploty bez mrazů, které 
se ojediněle objevují až k závěru měsíce. Srážky 
jsou ve zbytku měsíce nevýznamné a veškeré 
počasí podporuje malebný vjem barevné palety 
podzimního listnatého lesa. Celkové srážky se 
dostávají do podprůměru se svými 26 mm.
Prosinec nám pomalu dává znát podobu zimy, 

ale jen s mírnými ranními mrazíky a první sněho-
vou nadílkou k Mikuláši, což je dozvukem sněho-
vých bouří na západě Evropy. Ten náš sníh vydrží 
ale jenom den a potom až do konce roku nic, co by 
potěšilo milovníky zimních sportů. Teploty vrcholí 
na vánoční svátky, kdy vyšplhají až k 10 °C a teplé 
počasí pokračuje až do poloviny ledna letošního 
roku. Je to zvláštní, ale nejchladnější rána jsme 
asi měli začátkem října. Mimo tu mikulášskou 
sněhovou přeháňku již do konce roku z mraků 
nic moc nevypadne, a tak je prosinec nejsušším 
měsícem roku a jasně nejsušším prosincem století 
s 9,2 mm.

Protože byl právě zveřejněn výsledek meziná-
rodního výzkumu vývoje klimatu na naší planetě, 
tak naše celoroční hodnocení vývoje počasí mů-
žeme dát do tohoto kontextu. Náš rok byl teplotně 
nadprůměrný a to zapadá do konstatování této 
mezinárodní zprávy, že poslední třicetiletí na se-
verní polokouli bylo nejteplejší za posledních 1400 
let. Srážky takový trend žádný nemají a tak se 
hodně navzájem roční sumy liší. Našich 746 mm 
srážek v tomto roce je třetí nejvlhčí rok od r. 
2000, ale nebýt tří velkých přívalových průtrží, 
tak srážky zůstaly více méně v normálu. Jednou 
ze střízlivých prognóz pro případ nárůstu teplot je 
příchod častějších a výraznějších extrémů, včetně 
bouřek, přívalů, větru, ale i delších suchých ob-
dobí. V každém případě škody z povodní byly větší 
než ve známém povodňovém roce 2002. Mimo 
škody na nemovitostech se vlastně až do součas-
nosti potýkáme s dopravní nepříjemností, protože 
silnice na Prahu se musí etapově opravovat a tedy 
i uzavírat. 

Závěrem otázka, kterou bychom měli spo-
lečně řešit. Je možná v dnešní době prevence 
a včasné varování před povodní? Na Sázavě je 
automatický limnigraf v Nespekách a můžeme ho 
online sledovat. Menší toky jsou také postupně 
vybavovány čidly měřícími průtoky, jako v Kru-
sičanech, na mostě přes Tloskovský potok. Komu 
data slouží, jak jsou dostupná a proč nejsou vy-
užívána jako signalizace, varování? Vždyť jsou 
organizace, které jsou financovány z našich daní. 
A jak se hodlá povodí starat o břehové porosty, 
kde zřídí suché poldry, jak zvýší retenci rybníků 
a odstraní nánosy v korytech toků?

Jiří Borovička a Luděk Šefrna

Jaké bylo v Peceradech a okolí počasí v roce 2013?
Loňský rok byl velice turbulentní nejen v oblasti 

politické, ekonomické, a to jak na mezinárodní, 
tak i národní úrovni. A dá se říci, že pozadu ne-
zůstalo ani počasí. A tomu bych se rád věnoval 
ve svém příspěvku.

Teplota v roce 2013
Jak ukázala souhrnná měření za celý uplynulý 

rok, můžeme konstatovat, že rok 2013 byl tep-
lotně mírně nadnormální. Průměrná roční teplota 
je 8,0 a naměřená roční teplota dosáhla průměrné 
hodnoty 8,9 Loňský rok se tak zařadil na třetí 
místo v pořadí v mých pozorováních. Absolutně 
nejvyšší roční průměrná teplota byla zjištěna 
v roce 1998 (9,3 následovaná rokem 2000, kdy 
byla naměřena průměrná teplota 9,2 

Z pohledu měsíčních průměrných hodnot, loň-
ský roky „vypadal“ následovně:

 Roční 
průměrná 

teplota

Naměřená 
teplota 

v roce 2013

Rozdíl  
2013/průměr

Leden −1,7 −0,3 1,4 
Únor −1,0 0,1 1,1 
Březen 2,7 0,1 −2,7 
Duben 8,1 9,0 0,9 
Květen 13,5 13,4 −0,1 
Červen 16,7 17,7 0,9 
Červenec 18,0 20,0 2,0 
Srpen 17,4 17,8 0,4 
Září 12,4 13,2 0,9 
Říjen 7,4 8,9 1,5 

Listopad 2,9 5,0 2,1 
Prosinec −0,8 1,5 2,3 

Teplotní rekordy byly rovněž zaznamenány v rela-
tivně hojném počtu, a to jak v oblasti minimálních, 
tak zejména maximálních teplot.
Měsíc Den Teplota
Březen 24 −9,8 

26 −4,9 
27 −4,9 

Duben 18 24,9 
25 24,1 
26 25,6 

Červen 18 33,6 
Červenec 27 33,3 

28 34,9 
Říjen 2 −0,1 

3 −1,3 
4 −0,9 

20 19,5 
22 21,4 
25 18,5 
26 20,5 

Listopad 7 17,0 
8 18,2 
9 14,3 

Prosinec 23 11,2 
26 11,6 

Srážky v roce 2013
Loňský rok nás opět přesvědčil o tom, že si 

příroda nedá poroučet. Po povodních v roce 2002, 

2006, 2009 jsme zaznamenali povodeň i v loň-
ském roce. To přitom pomíjíme ještě povodně 
v roce 2010, které ve dvou obdobích zasáhly 
hlavně v květnu Moravu a Slezsko a také Pol-
sko, Slovensko a Maďarsko, respektive v srpnu 
následně severní Čechy a také Sasko a část Polska.

Loňská povodeň byla opět velmi ničivá 
a byla zvláštní tím, že v období od 29. května 
až do 5. června byly intenzivní deště v oblasti 
Středočeské pahorkatiny. To se také odrazilo 
v naměřených srážkových úhrnech z těchto dnů. 
V inkriminovaném období bylo v Peceradech na-
měřeno následující množství srážek.
Datum 29.5. 30.5. 31.5. 1.6.
Srážky (mm) 0,0 19,2 9,8 38,8

Datum 2.6. 3.6. 4.6. 5.6.
Srážky (mm) 153,6 22,6 18,0 0,4

Protože i ke konci měsíce června byly srážky 
dosti intenzivní, zapsal se tento měsíc rekordním 
srážkovým úhrnem v hodnotě 290,7 mm. Druhé 
největší srážkové maximum bylo naměřeno 
rovněž v červnu, a to v roce 2006, s hodnotou 
160,4 mm.

Jinak je možné hodnotit rok 2013 jako srážkově 
nadprůměrný a s celkovým úhrnem v hodnotě 
854,1 mm spadlých srážek o celých 241,3 mm 
překonal místní dlouhodobý průměr. Současně 
je i z pohledu množství spadlých srážek uplynulý 

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

rok rekordní, protože doposud „nejdeštivější“ rok 
2002 překonal o 130,3 mm.

A na závěr ještě jedna tabulka, která nám udává 
tzv. srážkové dny, tj. dny, kdy byly zaznamenány 
nějaké srážky (déšť, sníh).
Měsíc Průměr 2013 Rozdíl
Leden 15 22 7
Únor 12 17 5
Březen 12 10 −2
Duben 9 7 −2
Květen 13 19 6
Červen 12 15 3
Červenec 14 7 −7
Srpen 12 10 −2
Září 11 15 4
Říjen 11 11 0
Listopad 13 14 1
Prosinec 14 9 −5

Doufám, že můj příspěvek Vás, milí čtenáři, ale-
spoň trochu zaujal a pevně doufám, že rok 2014 
bude pro nás všechny podstatně přívětivější a při-
nese nám přinejmenším méně starostí a vrásek 
z vývoje mnohdy nevyzpytatelného počasí.

Tomáš Jirásek

Klub českých turistů v roce 2014
První akcí příznivců turistiky byla novoroční 

vycházka na Medník. I letos se sešlo okolo čtyřiceti 
účastníků, aby třemi trasami zdolali tento kopec 
tyčící se nad řekou Sázavou. 

Na lednové výroční schůzi KČT byl dohodnut 
autobusový zájezd do Kutné Hory a okolí, který 
je určen i pro nečleny KČT (jako všechny akce). 
Datum zájezdu je 26. duben a bližší informace bu-
dou zveřejněny ve skřínce KČT (naproti Metazu).

V sobotu 12. dubna se uskuteční 37. ročník 
pochodu „Posázavím – krajem Josefa Suka“.

Nejdůležitější akcí v letošním roce bude po-
řádání 50. ročníku pochodu „Přes čtyři zámky“. 
Jedná se o druhý nejstarší pochod v Čechách 

Listopad je měsícem tradičního zakončení 
nekončící turistické sezóny pochodem „Za po-

sledním puchýřem“. Organizaci tohoto pochodu 
zajišťují různé oddíly KČT. V letošním roce se k po-
řádání přihlásil KČT Benešov. Jedná se o celostátní 
víkendovou akci, která je náročná na organizaci 
i na personální zabezpečení. Týnečtí turisté budou 
zajišťovat organizaci startů u tras, které budou 
vycházet z Týnce.

Poslední sobotu před Štědrým dnem se i letos 
vydáme tradičně „Za jmelím na Neštětickou horu“ 
a pěknou zimní vycházku zakončíme posezením 
v Tismi.

Všem, kdo navštíví některou z vyjmenovaných 
akcí, ale i na individuálních vycházkách, přeji 
pěkné počasí a příjemné zážitky.

členka KČT

50 let pochodu za jmelím

Moje milá maminko, Ty jsi naše sluníčko a my Ti přejeme, 
aby Ti sloužilo zdravíčko. Dne 23. února oslaví paní Anežka 
Zajícová z Týnce nad Sázavou své 88. narozeniny. Za celou 
rodinu přejí dcera Alena, vnučka Alena s rodinou, vnučka 
Šárka s rodinou a pravnoučata Anetka, Verunka a Matěj.

V sobotu 21.12.2013 se uskutečnil tradiční 
pochod na Neštětickou horu, který všichni po-
chodníci znají pod jménem „Za vánočním jmelím“.

Tento pochod je jedním z nejstarších pochodů 
v regionu a možná i v celé České republice. Jeho 
tradice sahá až do roku 1963, kdy se konal jeho 
první ročník. Proto jsme v prosinci 2013 mohli 
oslavit jeho krásné kulaté jubileum – 50 let.

Do pamětní kroniky se zapsalo 94 nadšených 
pochodníků. 

Antonín Krch

 

 5 0  L E T 
 P O C H O D U  Z A  J M E L Í M 

... dle posledních výzkum  archeologických nutno pon kud poopravit prastaré pov sti 
o  vzniku rodu eského. Nebo  již o 550 let d íve než na horu íp, vystoupil praotec 

ech na horu Nešt tickou a rozhlédnuvši se po kraji pravil… 

    „Kdož na pouti mne rádi provázeli, TI SEM p ijdou mléko a srdí užívati“ 
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Vstoupili jsme do roku 2014 a před námi je nová letní nejen turistická 
sezona. Již 21. rokem otevřeme „brány“ v Bisportu našim hostům. Při 
oslavě dvacátých narozenin jsme s radostí odkryli a otevřeli dvě novinky, 
s kterými bychom Vás tímto seznámili.

1. Společenská místnost – pod terasou Restaurace Nad Řekou jsme 7. 
prosince otevřeli novou společenskou, školící a sborovou místnost. Ta bude 
sloužit Jednotě bratrské nejen k nedělním shromážděním.

Nové prostory mohou další zájemci využívat k rozmanitým výstavám, 
zajímavým besedám, k setkávání přátel, neziskových spolků i týneckých 
organizací a zároveň může sloužit firmám jako vzdělávací středisko. Vari-
abilní místnost je vybavená 50 místy k sezení, stoly, promítacím zařízením, 
kuchyňkou s kávovarem, nově zrekonstruovaným sociálním zázemím. Jak 
místo oživit, prosvítit a zatraktivnit je jen na Vás. Naše dveře v Bisportu 
jsou Vám otevřené a naše uši se vždy pokusí naslouchat nápadům a pod-
nětům – vynasnažíme se vyjít vstříc.

Budeme velice rádi, že dům Bisportu na břehu řeky Sázavy bude více 
žít, dýchat a radovat se.

2. Mládežnický klub – co si pod tím představit? Vlastní aktivitu mladé 
a iniciativní týnecké krve. Jak to vidí oni? … Doposud se nám nepodařilo 
vymyslet vystihující název pro klub, který vznikl v prostorách Bisportu.

Co se však říci dá je to, že už s nímmáme spoustu plánů! Už v průběhu 
příprav a montování skříněk námna srdci ležela spousta aktivit, které by-
chom chtěli v klubu provozovat a myslím, že právě přichází i čas realizace.

Jako nejdůležitější vnímáme vytvořit klub pro mládež z Týnce a okolí, 
kde by mohla trávit volný čas a prostě se cítit dobře a pohodově. Zahrát si 
fotbálek, zkouknout „akčňák“ na super 3D televizi, pokecat s „kámošema“ 

Poříčská zima 2014
Mnozí z nás s příchodem mrazivého počasí tráví 

čas v teple domova se sklenkou hřejivého nápoje. 
Přesto jsou zde různé skupiny nadšenců a možná 
i tak trochu „bláznů“, kteří jsou odhodláni strávit 
zpravidla nejmrazivější den počátku roku v te-
rénu porovnáváním svých znalostí a dovedností 
záchranářské práce.

Díky úsilí a tvrdé práci dobrovolných hasičů 
z Poříčí nad Sázavou se v sobotu 25. ledna usku-
tečnil v areálu autokrosového závodiště na Ho-
molce již 4. ročník denního taktického cvičení 
s příznačným názvem Poříčská zima. 

V letošním roce přijalo tuto výzvu 12 družstev 
dobrovolných hasičů. V tuhé zimě dorazily sbory 
z Bedrče, Břežan, Choratic, Lešan, Lhoty, Ouběnic, 
Prahy 11 Chodova, Soběhrd, Teplýšovic, Týnce 
nad Sázavou a Zbořeného Kostelce. 

Cvičení bylo složeno z několika disciplín, se 
kterými se zúčastnění neváhali vypořádat. Prvním 

úkolem byl požár osobního automobilu, u kte-
rého nezáleželo na rychlosti, nýbrž na preciznosti 
provedeného zásahu se sáním vody přímo z pří-
rodního zdroje. Poté účastníky čekala dopravní 
nehoda osobního vozidla. U této disciplíny bylo 
důležité nejen zajištění místa nehody a samotného 
automobilu, ale především pomoc zraněným – 
prvotní třídění osob podle závažnosti jejich pora-
nění, správné rychlé vyproštění a poskytnutí první 
pomoci. Na třetím stanovišti si každý z družstva 
vyzkoušel vlastní sebezáchranu formou slanění 
z výšky přibližně 6m. Po sebezáchraně následo-
val náročný přírodní polygon na vrchol Homolky 
zakončený sjezdem do depa na kladce po ocelo-
vém laně. Posledním úkolem byla opět nehoda 
osobního automobilu, při které docházelo k úniku 
nebezpečné látky do přilehlého rybníka. Ve vozi-
dle byla zraněná osoba a pak také osoba v šoku, 
která znepříjemňovala zásah.

Po zdolání všech disciplín proběhlo vyhlášení. 
Pořadí zúčastněných sborů z týneckého okrsku je 
rozhodně potěšující. Na 10. místě se umístil SDH 
Týnec nad Sázavou, na 7. místě skončily hasičky 
ze Zbořeného Kostelce, jediné ženské družstvo, 
a krásným 3. místem se mohou pochlubit muži ze 
Zbořeného Kostelce. Pohár za 1. místo si odvezli 
hasiči z Prahy 11 Chodova. 

Každý účastník bude jistě souhlasit s tím, že 
toto cvičení bylo opět perfektně provedené, zají-
mavé a velice přínosné. Velké díky patří Asociaci 
dobrovolných záchranářů, profesionálním hasi-
čům z Benešova a Prahy na postech rozhodčích 
a především SDH Poříčí nad Sázavou. 

Doufám, že příští rok se u příležitosti této akce 
znovu sejdeme ve zdraví, minimálně ve stejném 
počtu a se stejným nasazením jako v letošním 
ročníku. 

Za SDH Zbořený Kostelec
Lukáš Křivánek

Co je nového v Bisportu?

pokračování na následující straně
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Třeboň Open 2013 – Taekwon‑Do ITF 

nebo se zapojit do týmové, strategické hry. Chceme vytvořit prostředí, které 
bude zkrátka fajn. Dále pak chceme pro šikovné ručičky dělat program 
„Dílna“, kde se budou moci umělecky vybít, vyrobit si náušničky, přání, 
odrátovat kamínky a spoustu dalšího. V neposlední řadě bychom chtěli 
pořádat filmové večery.

No a také činnost méně zábavnou pro mládež, avšak více zajímavou pro 
rodiče – doučování. Od matematiky až po angličtinu. Na konec školního 
roku se přece jen každý snaží vytáhnout známky alespoň o stupeň.

Do konce tohoto školního roku chceme zjistit, co se bude líbit, jak klub 
provozovat. A od roku příštího najet na pravidelný program. Věříme, že 
zatím nepojmenovaný klub přinese do Týnce něco nového a živého.

My sami jsme zvědaví, co se bude dít.

Za Bisport Markéta Pazderová, za mládež Rút Škvorová

Mikulášské závody ve sportovní gymnastice
Tyto tradiční závody ve sportovní gymnastice se v tělocvičně II. ZŠ Týnec 

nad Sázavou konají již po 39. Děti zde závodí ve třech disciplínách, a to 
v prostných, kladině, malé děti na lavičce nebo na nízké kladince a hoši 
na kruhách. Všichni ale musí prokázat, že umí šplhat na tyči na čas, a to 
od nejmenších až po dospělé závodníky. Tento šplh dokáže pěkně zamíchat 
pořadím. Za náš oddíl závodilo celkem 25 děvčat, a to ve všech kategori-
ích. Některá malá děvčata závodila poprvé a byl to pro ně silný zážitek.
Kategorie nejmladší I. – celkem 11 závodnic
2. místo Kmošková Markéta
10. místo Eichlerová Stella
11. místo Vaněčková Petra

Kategorie nejmladší II. – celkem 19 závodnic
4. místo Jašková Kristýna
12. místo Žilková Eva
13. místo Čížková Eliška 
14. místo Stejskalová Tereza
17. místo Ženíšková Karolína
18. místo Valzová Karolína

dokončení z předchozí strany

Po prázdninovém lenošení jsme opět začali tré-
novat, abychom se mohli zúčastnit dalších bojů 
o medaile. Tentokráte na Třeboň Open 2013, které 
se konalo 30. listopadu 2013. Někteří závodili již 
ve vyšších kategoriích, jiní vyrazili na své úplně 
první závody. A vyplatilo se, neboť v počtu 8 zá-
vodníků jsme přivezli celkem 12 medailí – 7× 
zlato, 1× stříbro a 4× bronz. Jmenovitě cenné 
kovy vybojovali: Tomáš Fišer – 1× zlato, 1× stří-
bro, Ladislav Hak – 1× zlato, 1× bronz, Michael 
Salátek – 2× zlato, Jan Belovický – 2× bronz, 
Justina Nováková – 1× zlato, 1× bronz, Eliška 
Vedrová – 1× zlato a Veronika Havlíčková – 1× 
zlato.

Tímto bychom chtěli všem pogratulovat za vy-
bojovaná umístění a přejeme mnoho dalších 
úspěchů.

J+R.S.
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Kategorie mladší žákyně I. – celkem 22 závodnic
6. místo Ungerová Barbora
7. místo Havránková Lucie
8. místo Novotná Eliška
10. místo Helzlarová Klaudie
14. místo Minářová Lenka
18. místo Semínová Julie
19. místo Mravcová Anna
22. místo Žáková Marie

Kategorie mladší žákyně II. – celkem 8 závodnic
3. místo Valentová Jana

Kategorie starší žákyně III. – celkem 6 závodnic
3. místo Kazdová Barbora

Kategorie starší žákyně IV. – celkem 4 závodnice
3. místo Vávrová Michaela
4. místo Vávrová Kateřina

Dorostenky a ženy – celkem 3 závodnice
1. místo Součková Radka
2. místo Novotná Kateřina
3. místo Karešová Marie

 
 
 

 
 

Knihu si můžete objednat na tel.: 721 355 969, p. Janda  
nebo na tel.: 605 910 557, p. Votánek 

 FK FERCOM TÝNEC NAD SÁZAVOU 
zahájil výprodej knihy  

k 80. výročí klubu za 190 Kč 

Závodu se zúčastnilo celkem 93 dětí z Netvořic, Benešova, Říčan, Cho-
těboře, Dobříše, Plzně, Zdic a pochopitelně z Týnce nad Sázavou. Těšíme 
se na další závody v roce 2014.

J. Z.
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6. ročník Dobříšského gymnastického čtyřboje 
Tento závod se koná pravidelně na konci ledna, 

tentokrát to bylo 25. ledna. Závodí se v gym-
nastickém čtyřboji tj. prostná, kladina, hrazda 
a přeskok. Pro začínající děvčata je tento závod 
dost náročný, ale někde si musí zkusit své doved-
nosti a naučit se závodit. Náš oddíl z Týnce nad 
Sázavou reprezentovalo 11 děvčat. 

Nejmladší žákyně II. – ročník 2007–2008 bylo 
celkem 9 závodnic 
2. místo obsadila Kmošková Markéta 
8. místo obsadila Vaněčková Petra 

Mladší žákyně I. – ročník 2005–2006 bylo cel-
kem 19 závodnic 
5. místo obsadila Jašková Kristýna 
12. místo Dundychová Eliška 
18. místo Valzová Karolína 
19. místo Ženíšková Karolína 

Mladší žákyně II. – ročník 2004–2003 bylo 
celkem 24 závodnic 
10. místo Hejzlarová Klaudie 
15. místo Žáková Marie 
23. místo Minářová Lenka 
24. místo Semíková Julie 

Starší žákyně IV. – ročník 1999–2000 bylo cel-
kem 7 závodnic 
4. místo Kazdová Barbora 

Závodu se celkem zúčastnilo 87 děvčat, která 
soutěžila v 7 kategoriích. Náš oddíl některé ka-
tegorie neobsadil. Hodně úspěchů v dalších zá-
vodech a dík trenérům za jejich obětavou práci 
s mládeží. 

Jana Zídková
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STŘECHY BÁRTA

klempířské  
a pokrývačské práce 

 

 montáž střešních oken 

 drobné tesařské práce 
(pergoly a přístřešky) 

 drobné zednické a 
sádrokartonářské práce 

Dále provádíme rekonstrukce bytů. 
 

 
davidbaarta@seznam.cz

 
 

 
 
 
 
 

tel.: 732 924 921 
e‐mail:zamecnictviz@gmail.com 

www.zamecnictvizelivec.estranky.cz 
 

OTEVÍRÁNÍ A MONTÁŽE ZÁMKŮ
OTEVÍRÁNÍ AUT A MONTÁŽE ZÁMKŮ
ZABEZPEČENÍ VAŠEHO MAJETKU 
OPRAVY VRAT, PLOTŮ A DALŠÍ ... 

 

ZÁMEČNICTVÍ ŽELIVEC

739 406 302

INZERÁTY
posílejte na

radnice@mestotynec.cz
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OD 2. 1. 2014 JE V TÝNCI NAD SÁZAVOU NOVĚ OTEVŘENÉ SOLÁRIUM. 

SOLÁRIUM

 VSTUP PŘES PRODEJNU KVĚTIN (proti poště).  

POUZE NA OBJEDNÁNÍ. TEL.: 604 89 12 19 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

 

Kdy jste naposledy zažili zpoždění vlaku nebo dokonce vý-
luku na trati způsobené zloději, kteří ukradli šrouby z kolejí 
nebo kabel vedoucí k signalizačnímu zařízení? 

Pro Správu železniční dopravní cesty je to bohužel celkem 
běžná situace. Zloději způsobí každoročně mnohamilionové 
škody, za svou kořist přitom dostanou často jen pár stokorun.

Proto železničáři nedávno vydali metodickou pomůcku, 
která umožňuje sběrnám surovin kradené věci poznat a od-
mítnout, kontrolním orgánům pak případně usvědčit personál 
výkupny z podílu na trestné činnosti.

Spotřebiče nepatří do sběren 
surovin

Tato metodická pomůcka se teď podstatně rozšířila. Vznikl 
z ní rozsáhlý obrazový katalog, který obsahuje také popis částí 
vysloužilých spotřebičů, které se do sběrných surovin rovněž 
často dostanou. Podle zákona tam přitom nemají co dělat.

Vysloužilé elektro patří na sběrná místa, odkud putují k eko-
logickému zpracování. Jen tak je možné zajistit, že budou 
zrecyklovány a k dalšímu zpracování se dostanou všechny 
využitelné materiály, nejen ty, které se dají nejlépe zpeněžit. 
Nejpodstatnější ale je, aby byly odborně zlikvidovány všechny 
škodlivé látky, které mohou významně poškodit životní pro-
středí. Typickým příkladem jsou freony používané v minulosti 
v chladicím systému lednic i jako součást jejich izolace.

Obrazový katalog připravil Institut pro udržitelný rozvoj 
měst a obcí, o.p.s. (IURMO). Postupně jej distribuuje všem 
subjektům, které mají oprávnění sběrny surovin kontrolovat.

Kromě Policie ČR a městských policistů jsou to Česká in-
spekce životního prostředí (ČIŽP) a Česká obchodní inspekce 
(ČOI), ale také jednotlivé obce. 

Půlka pokuty do obecní 
pokladny

Vybaveni obrazovým katalogem budou kontroloři přesně 
vědět, co ve sběrnách hledat. Pro obce navíc ve spolupráci 
s ČIŽP, ČOI a Policií ČR vznikla metodika, která bude dávat 
návod k zefektivnění kontrol výkupen. Pro obce je bezesporu 
zajímavé, že když předají svá zjištění inspektorům oprávně-
ným udělit pokutu a ta bude skutečně vyměřena, půjde z ní 
polovina do obecní pokladny. 

Obrazový katalog obsahuje kromě dokumentace částí želez-
niční dopravní infrastruktury a elektrospotřebičů i specifikace 
jednotlivých částí nejčastěji rozkrádaného mobiliáře měst a 
obcí nebo příslušenství silničních tahů. Daty o nich přispěl 
Svaz měst a obcí ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Část 
věnovanou spotřebičům pomohl připravit i kolektivní systém 
ELEKTROWIN zabývající se zpětným odběrem a recyklací 
vysloužilých spotřebičů jíž devátým rokem. 

Obrazový katalog  
zkomplikuje život zlodějům
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  BUDOVA FERCOMU

SEKÁČ „U KOLEJÍ“ 
Značková móda pro všechny za pár kaček

pondělí – pátek   

KAŽDÝ DEN NOVÉ
OTEVÍRACÍ DOBA: 

8:30 ‐ 17:00 hodin 

sobota             8:30 ‐ 11:30 hodin 

 ZBOŽÍ 
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Chystáte se v létě na dovolenou do zahraničí, potřebujete se 
lépe domluvit při pracovních schůzkách, čeká Vás maturitní 

zkouška… ? 

ZÁPIS DO KURZŮ na 2. pololetí 
přidejte se do našich kurzů obecné a obchodní angličtiny, španělštiny a 

němčiny nebo kurzů maturitní přípravy v prostorách Centra Spirála v Týnci nad 
Sázavou a na Gymnáziu v Benešově 

Více informací o časech konání kurzů, cenách atd.: studioespiral@email.cz 
 tel.: 725 652 842, 732 135 194 , www.studioespiral.cz 

 

            Jazykové a vzdělávací StudioEspiral 
• obecné kurzy angličtiny, španělštiny, němčiny a francouzštiny,  
• konverzační kurzy angličtiny a španělštiny s rodilými mluvčími a kurzy obchodní angličtiny 
• speciální kurzy přípravy k maturitám a mezinárodním zkouškám 
• zaměření na praktickou stránku používání jazyka a schopnost se domluvit 
• příjemné studijní prostředí v centru Spirála v Týnci n/S a v prostorách Gymnázia v Benešově 
• individuální přístup dle Vašich potřeb a časových možností 

www.studioespiral.cz 
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KOMUNITNÍ ŠKOLA V TÝNCI NAD SÁZAVOU 
 
Od září 2014 se v areálu Montessori centra otevírá 
nová  třída  komunitní  školy  s prvky  Montessori 
pedagogiky. Třída bude malotřídního typu  ‐ věkově 
smíšená.  Děti  různého  věku  od  1.  do  5.  ročníku 
budou  pracovat  společně.  Na  příští  školní  rok  se 
zatím  přihlásily  děti  převážně  do  prvního  ročníku, 
takže  věková  různorodost  se  bude  naplno 
uskutečňovat  v příštích  školních  letech  se  zápisem 
dalších  zájemců.  Prostory  třídy  a  počet  vyučujících 
se bude průběžně navyšovat dle počtu přihlášených 
dětí.  Na  příští  školní  rok  2014/15  počítáme  se 
skupinou  do  10  dětí.  Třídní  učitelkou  bude  Mgr.  Adéla  Svobodová,  DiS.  Máme  připraveny 
Montessori  pomůcky  zahrnující  učivo matematiky,  českého  jazyka  a  přírodních  věd  pro  celý 
první stupeň. Díky těmto pomůckám se mohou děti vzdělávat individuálním tempem a skoro vše 

si  „osahat“  a  vyzkoušet  v praxi.  Nedílnou  součástí  výuky  jsou  různé  projekty,  které  děti  vypracovávají  společně  a  učí  se 
spolupracovat a také výuka přímo v přírodě. Ve třídě není práce dětí ohraničována zvoněním a dělením na předměty. Děti jsou 
hodnoceny slovním hodnocením. Materiální vybavení je sice důležité, ale nejdůležitější je pro nás bezpečné a respektující klima 

ve  třídě,  kde  každý  může  mít  svůj 
názor  a  diskutovat  o  něm.  Kromě 
vědomostí  chceme  v dětech 
podporovat  také  tvořivost  a  fantazii. 
Hudební, pohybové i výtvarné činnosti 
nejsou  nijak  okrajové  a  v menšině. 
Celková  práce  dětí  vychází  z jejich 
vnitřní motivace a touze po poznávání 
světa. 
Vzhledem k tomu,  že naše  škola  ještě 
není  zapsána  v rejstříku  škol  (o  což 
budeme  postupně  usilovat),  budou 
děti,  které  mají  o  tento  styl  výuky 
zájem, zapsány v nějaké oficiální škole 
(např.  ZŠ  Týnec  nad  Sázavou,  ZŠ 
Vlašim),  kde  si  zažádají  o  individuální 
(domácí) vzdělávání. Do této školy pak 
přijdou  na  konci  každého  pololetí  na 
přezkoušení,  jinak  se  budou  scházet 
v naší  „Montessori  třídě“.  Rodiče 
budou  na  výuku  svých  dětí  finančně 
přispívat,  neboť  nezapsaná  škola 
nepobírá  žádné  státní  dotace. 
Takovýchto  komunitních  škol  či  tříd 
založených  skupinami  rodičů  pro  své 
děti je v naší republice mnoho, nejsme 
proto  žádnou  výjimkou  či  raritou. 
V takovýchto  školách  je  vždy  úzké 
propojení  mezi  školou  a  rodinou. 
Rodiče s dětmi, které mají o naši školu 
zájem,  se  scházejí  každou  poslední 
neděli  v měsíci  od  15  hodin  v MŠ 
Montessori  Týnec  nad  Sázavou, 
Klusáčkova  2.  Pokud  byste  se  chtěli 
připojit,  domluvte  se  prosím  přes  e‐
mail:  montessori@centrum.cz,  na 
kterém  také  rádi  zodpovíme  vaše 
případné  dotazy.  Noví  zájemci  se 
k nám ještě mohou připojit. 
 
Mgr. Adéla Svobodová 
Montessori škola Týnec 
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ITÁLIE CAORLE 

ZUMBA 2014

 Hotel Paladio nebo Sorriso

termín: 12.06. – 16.06.2014
cena: 

4 650 Kč/dospělá osoba a děti od 12 let 
3 900 Kč/děti od 5 do 12 let
3 400 Kč/děti od 3 do 5 let 
1 900 Kč/děti do 3 let pouze s dopravou bez nároku na služby

cena zahrnuje: dopravu, 2 x ubytování v hotelu s 
polopenzí, cvičení (Zumba) ,uvítací polévku, ložní 
prádlo, ručníky, denní úklid na pokoji, služby delegáta, 
Wi-Fi internet, půjčení jízdních kol, pojištění CK proti 
úpadku , po dobu cvičení animátorka k dětem od 3 do 
10let ,pro necvičící sleva  150 Kč
informace a rezervace : 
na hodinách Zumby  každé úterý od 16:45 Zumba 
děti,18:00 Zumba Gold ,19:15 Zumba v SC Týnec n/Sáz.
Galina Breburdová     775 309 030   galina.breb@seznam.cz 
 nebo přímo na CK Eva Šulcová   www.ckcaorle.cz

  

  

KONTAKT 
Web: www.k-stavba.cz 
Email: vladimir.kriz80@seznam.cz 
Tel. 607 572 224 
Adresa: Zbořený Kostelec, Týnec nad Sázavou 

Potřebujete pomoc s domem či zahradou? 

Jsme tu pro Vás! 

    Nabízíme služby 

- Zednické práce 
- Zateplování domů a chat 
- Práce se dřevem 
- Výměna oken 
- Služby hodinového manžela 
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

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

m
yslím

eekologicky

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

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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KLENOTNICTVÍ 

Vanžura 
HODINÁŘSTVÍ 

• Provádíme hodinářské a zlatnické opravy a u vodotěsných 
hodinek CERTIFIKOVANÉ tlakové zkoušky 

• Výroba zlatých a stříbrných šperků na zakázku, vlastní 
modely snubních prstenů 

• Provádíme výkup zlata 

• Prodej a servis hodinek CASIO, CITIZEN, SEIKO, FESTINA, 
BENTIME, MPM, PRIM 

• Zakázkové rytí šperků a dárkových předmětů 

 

RODINNÝ PODNIK 
A VLASTNÍ PROSTORY 

ZARUČUJÍ 
 

NEJNIŽŠÍ CENY 
Pěší 518  

Týnec nad Sázavou  
tel.: 317 704 917 

více na www.klenoty‐vanzura.cz 


