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TÝNECKÉ LISTY

držíte v rukou poslední vydání 
Týneckých listů v roce 2014. 
Zároveň je to také první vy-
dání ve volebním období 
2014–2018.

Rád bych poděkoval Vám 
všem, kteří jste přišli k vol-
bám a vyjádřili tak svůj zájem 

o město, kde žijete.
Moje zvláštní poděkování patří voličům kandi-

dátky Volby pro město, která opět získala nejvyšší 
počet hlasů v komunálních volbách. Velmi si Vaší 
důvěry a podpory vážím, je to velká motivace 
a také závazek v mojí další práci pro naše město. 

Nechci hodnotit výsledky komunálních voleb 
a složení zastupitelstva. Teprve budoucí práce 
zastupitelstva ukáže, zda naše očekávání budou 
naplněna… Doufám samozřejmě hlavně ve spo-
lupráci, protože současná shoda napříč stranami 
se po letošních volbách rodila velmi zdlouhavě 
a namáhavě. 

Kdybych měl literární schopnosti, mohl bych 
zde květnatě a dramaticky vylíčit ty tři povolební 
týdny, ve kterých se domlouvalo nové vedení 
města. Našli byste zde kladné i záporné hrdiny, 
byla by zde spiknutí i rozuzlení, intriky. Vyprá-
vění by jako každý správný román také nemělo 
očekávaný konec.

Mou strohou technickou řečí však raději řeknu 
jen to, že jsem tři týdny vyjednával a naslouchal 
všem zúčastněným stranám. Skloubit požadavky, 
názory, osobní antipatie a nedůvěřivost ve funkční 
celek nového vedení města se i po tak dlouhé době 
zdálo téměř nemožné. Má nominace na pozici 
starosty měla od počátku většinovou podporu. Po-
zice místostarosty byla nabídnuta dalším stranám. 
Mgr. Znamenáček ani MUDr. Čečilová, jako lídři 
svých kandidátek, do této funkce nastoupit ne-
chtěli. Na pozici místostarosty navrhli pana Bartla 
nebo pana Vaněčka. Dalším kandidátem byla paní 
Bursová. Žádný z těchto kandidátů však neměl 
potřebnou většinu pro zvolení do této funkce. 

Post místostarosty nakonec přijal Ing. Bedřich 
Pešan, „nováček“ ze Sdružení pro rozvoj míst-
ních částí. Složení rady, kompromis pro mnohé 
zúčastněné, je: Kadrnožka, Pešan, Znamenáček, 
Korec, Kašpárek.

Všem zastupitelům i radním města teď hlavně 
přeji, abychom se co nejdříve naučili spolupráci. 
Spolupráci bez konkurenčních půtek a sebepro-
sazování jednotlivců, ku prospěchu Vás, občanů 
našeho města.

Zároveň bych rád poděkoval všem, dnes již 
bývalým, zastupitelům, členům výborů a komisí, 
osadním výborům a spolkům za jejich čas a úsilí, 
které věnovali našemu městu. 

Zvláštní poděkování patří také bývalé místosta-
rostce, paní Adrianě Bursové, za její práci a ná-

pady, které v uplynulých čtyřech letech výrazně 
pomohly proměnit tvář našeho města.

Informace z radnice
Na konci října jsme opět předali ocenění vý-

znamným občanům města, měsíc nato se rozsvítily 
se vánoční stromy, proběhly mikulášské besídky 
a vánoční koncert v kostele sv. Šimona a Judy. 
Nenechte si také ujít adventní neděli v městském 
muzeu. Přijďte se podívat, stojí to za to! A ještě 
přidávám pozvánku na ples města Týnec nad 
Sázavou. Bude v pátek 6. února 2015 ve Spole-
čenském centru. K tanci a poslechu pro Vás bude 
hrát Čejka band.

Postupně dokončujeme rozpracované akce. 
V poslední době byly dokončeny stavby: chodník 
v Čakovicích, cyklostezka Týnec–Chrást, rozšíření 
veřejného osvětlení v Chrástu na panelce, přisvět-
lení přechodů na hlavní silnici, fasáda na hasi-
čárně v Peceradech, obnova zeleně v Sadovce. 
A začíná příprava akcí na rok 2015. Priority jsou 
popsány v článku o rozpočtu města. 

Zahájili jsme práci na programovém prohlášení. 
Tento dokument by měl popsat priority zastupi-
telstva pro volební období 2014–2018.

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:

• se společností Neralift na rekonstrukci výtahu 
v čp. 275 v celkové výši 278.530 Kč.

• o převodu nepotřebného majetku s Českou 
republikou – Ministerstvo práce a sociálních 
věcí. Město získá bezúplatně 3 ks PC původně 
používaných na pracovišti „hmotné nouze“

• o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR na projekt „Revitalizace 
městského sadu „Sadovka“ I. etapa.

• Změna rozpočtu TS Týnec na rok 2014. Roz-
počet pro rok 2014 je navýšen o 1.000.000 Kč 

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

pokračování na následující straně

bez DPH v položkách 1.3 (odpad z ulice), 1.4 
(sběrný dvůr), 3 (úklid města), 4 (hřbitovy). 
Navýšení je požadováno z důvodu významně 
většího rozsahu práce, než bylo kalkulováno 
při sestavování původního rozpočtu. Na výši 
poplatku za odpad tato změna nemá vliv.
Byla přidělena dotace pro:

• Osadní výbor Chrást – 3000 Kč (adventní pro-
gram)

• Obyvatelé DPS – 1000 Kč (setkání s h a rmo
nikářem)
Byl schválen postup pro správu veřejného 

osvětlení v následujících letech. Stávající smlouva 
bude prodloužena dodatkem o jeden rok se stá-
vajícími podmínkami (stávající smlouva končí 
31. 12. 2014). Mezi tím bude zpracována za-
dávací dokumentace pro vyhlášení výběrového 
řízení na nového správce osvětlení.

Rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení 
na pozici ředitele TS Týnec s.r.o.

Byly stanoveny termíny jednání rady a zastu-
pitelstva v roce 2015.

Z jednání zastupitelstva 
• Zastupitelstvo zvolilo starostu a místostarostu 

a tři členy rady. Starosta a místostarosta jsou 
pro výkon funkce uvolněni ze zaměstnání.

• Starosta a místostarosta byli delegováni 
na valné hromady obchodních společností, 
ve kterých má město majetkovou účast.

• Byl schválen rozpočet města na rok 2015 a roz-
počtové opatření (úprava rozpočtu na rok 2014)

• Byla pojmenována nová ulice – Višňová (mezi 
ulicemi K Lesíku a Husova)

• Od 1. 1. 2015 se navyšuje příspěvek pro nové 
občánky města na 3.000 Kč. Příspěvek (po-
ukázka) se předává při slavnostním obřadu 
„vítání občánků“.
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• Zastupitelstvo projednalo vyjádření, které bude 
zasláno Krajskému úřadu Středočeského kraje 
ve věci aktualizace Zásad územního rozvoje 
kraje. Stanovisko se týká trasy vedení dálnice 
D3. Trasa dálnice a přivaděče nebyla rozpo-

rována. Je požadováno zapracování opatření, 
která budou minimalizovat dopad dálnice 
na obyvatele a životní prostředí.

• Ve spolupráci s neziskovou společností RUAH 
bude v Týnci otevřena sociální poradna. Více 
si přečtěte dále v Týneckých listech.

dokončení z předchozí strany

Volby v Týnci nad Sázavou – říjen 2014
Jak dopadly volby do zastupitelstva města v Týnci nad Sázavou
zdroj: www.volby.cz 

Název strany Hlasy celkem Přepočtené hlasy % Počet mandátů
Týnec – dobrá adresa 2 322 6 1 
Volba pro město 6 250 17 3 
KSČM 3 440 9 2 
ANO 2011 3 364 9 1 
Sdružení pro rozvoj místních částí 3 254 9 1 
Nezávislí 5 931 16 3 
DSSS 1 037 3 0 
Srdce pro Týnec 3 575 10 2 
Otevřená radnice 5 594 15 3 
ČSSD 2 616 7 1 

Volební účast: 54,36 %

Volba vedení města

Rozpočet města na rok 2015
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města 

na rok 2015. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. 
Do příjmů nejsou zapojeny přebytky minulých 
období a nepředpokládá se čerpání nových úvěrů. 
Zapojení přebytků do rozpočtu 2015 bude zvá-
ženo a jejich případné využití bude projednáno 
na únorovém zasedání zastupitelstva. Provozní 
přebytek tvoří dostatečné zdroje pro splátky 
úvěrů.

Rozpočet pokrývá obvyklé výdaje na běžný pro-
voz města a údržbu majetku. Na významné opravy 
či investice je využito 6,7 mil Kč. Z této celkové 
částky je 3,2 mil převáděno do Fondu obnovy 
vodohospodářského majetku. V tomto fondu je 
v současnosti k dispozici 5,26 mil na realizaci 
staveb ve vodním hospodářství. Fond rozvoje by-
dlení má k dispozici 5,8 mil. Je možné je využít 
na poskytování půjček obyvatelům, nebo jako 
rezervu na finanční spoluúčast k dotacím.

Významné akce – priority pro rok 2015 
– zařazené do rozpočtu:
• Dopravní terminál – projektová dokumentace 

rekonstrukce autobusového nádraží
• Chodník Podělusy, Kostelec – projektová do-

kumentace pro stavbu
• Chodník v Čakovicích – pokračování výstavby 

(spoluúčast k dotaci)
• Sanace svahu – sesuv půdy Chrást vesnice, 

včetně odkanalizování povrchové vody (spo-
luúčast k dotaci)

• Rekonstrukce kabin na kurtech
• Dokončení orientačního systému města
• Územní plán
• Úpravy hasičáren (Krusičany, Týnec, Podělusy, 

Pecerady)
• Dosazovací nádrž na čistírně (zlepšení para-

metrů čištění a kapacity)
• Revitalizace hřbitovů
• Rekonstrukce výtahu v čp. 275

Stručný přehled schváleného roz-
počtu:
1. Daňové příjmy 61 819 000
2. Nedaňové běžné příjmy 13 959 400
3. Kapitálové příjmy 50 000
4. Běžné přijaté dotace 5 154 000
Příjmy celkem 80 982 400
5. Běžné výdaje 69 960 000
6. Kapitálové výdaje 3 477 000
Výdaje celkem 73 437 000
Rozpočtový přebytek (+) /deficit (–) 7 545 400
8. Financování –7 545 400
Saldo 0 

Pracujeme na zveřejnění „klikacího“ rozpočtu. 
Na webu města bude možné pohled na aktuální 
stav rozpočtu v podrobnosti do jednotlivých výdajů. 
O konkrétních akcích financovaných z rozpočtu 
města Vás budou Týnecké listy průběžně informovat.

Martin Kadrnožka, starosta

Milí čtenáři,
děkuji Vám za přízeň věnovanou Týneckým listům. 
Přeji Vám klidné a požehnané prožití vánočních 
svátků a mnoho zdraví a štěstí v roce 2015.

Martin Kadrnožka
starosta města

Příjmení a jméno, titul
funkce  

v zastupitelstvu
Znamenáček Petr, Mgr. radní
Kašpárek František radní
Povolná Milena, Ing., CSc. zastupitel
Bursová Adriana zastupitel
Vaněček Jan zastupitel
Čečilová Alice, MUDr. zastupitel
Krejčí Jan zastupitel

Složení zastupitelstva města

V pondělí 3. 11. 2014 se uskutečnilo zase-
dání zastupitelstva Města Týnec nad Sázavou. 
Na ustavující schůzi proběhly volby nového ve-
dení radnice. 

Novým starostou byl zvolen Mgr. Martin 
Kadrnožka (Volba pro město), který tuto funkci 
vykonával i v minulém volebním období. Post 
místostarosty nově získal Ing. Bedřich Pešan 

(Sdružení pro rozvoj místních částí Týnce nad 
Sázavou). Ani na jednu z volených funkcí nebylo 
navrženo více kandidátů a starosta i místostarosta 
byli zvoleni 16 zastupiteli z přítomných 17.

Na místo prvního radního byl navržen Franti-
šek Kašpárek (KSČM), pro něhož se v hlasování 
vyslovilo 14 zastupitelů. Druhým radním se stal 

Mgr. Petr Znamenáček (Nezávislí), kterému v hla-
sování vyslovilo důvěru 14 zastupitelů. 

V úterý 18. 11.2014 byl zvolen poslední člen 
rady – Pavel Korec. Rada je tak kompletní a usná-
šeníschopná.

Na zastupitelstvu 8. 12. 2014 složil slib nový 
zastupitel Jan Krejčí, který nahradil Lenku Žuži-
ovou. Ta na post zastupitele rezignovala.

Příjmení a jméno, titul
funkce  

v zastupitelstvu
Váňová Hana, Mgr. zastupitel
Bartl Zbyněk zastupitel
Vanžura Vlastimil zastupitel
Brejlová Eva zastupitel
Peša Zbyněk zastupitel
Skalický Luděk zastupitel
Hudrlík Roman zastupitel

Příjmení a jméno, titul
funkce  

v zastupitelstvu
Kadrnožka Martin, Mgr. starosta
Pešan Bedřich, Ing. místostarosta
Korec Pavel radní
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NOVÝ
ROK

JE ZA DVEŘMI!

PŘEJEME VÁM KLIKU
DO NOVÉHO ROKU.

2015
MĚSTO
TÝNEC
NAD SÁZAVOU

Odbor majetku
Dnem 1. 11. 2014 vešla v platnost novela vyhlášky 

č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a jejich kácení pod č. 
222/2014 Sb. Ta mění zásadním způsobem okruh dře-
vin, na které není potřeba povolení ke kácení. Do 31. 
10. 2014 platilo, že povolení kácení není potřeba 
pro dřeviny rostoucí na zahradách u rodinných nebo 
bytových domů, které byly vyhláškou dále upřesněny.

Nová právní úprava pojem „zahrada“ už nepou-
žívá a nově definuje dřeviny, k jejichž kácení není 
třeba povolení takto: „Ovocné dřeviny rostoucí 
na pozemcích v zastavěném území evidovaných 
v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se 
způsobem využití pozemku zeleň“. To znamená, že 
na všechny ostatní dřeviny (mimo uvedených ovoc-
ných), které přesahují obvod 80 cm ve výšce 130 cm 
nad zemí, a zapojené porosty dřevin o ploše nad 
40 m2 se nyní povolení kácení vyžaduje a to 
i na  zahradách. 

Pro úplnost uvádíme, že povolení kácení vydávají 
dle § 76, odst. (1) písm. a) zákona č.114/1992 SB., 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění místně 
příslušné obecní úřady.

SOCIÁLNÍ PORADNA
Týnec nad Sázavou se stará o ty, kteří potřebují pomoc 

Město Týnec v lednu otevře novou poradnu pro 
své občany. Mohou se na ní obracet lidé, kteří si 
nevědí rady se svou životní situací. „Mohou to být 
dluhy, náhlé onemocnění člena rodiny a péče o něj, 
poruchy příjmu potravy, vztahové problémy a další 
situace, kdy člověk neví, kam se může obrátit,“ 
přiblížil záměr starosta Martin Kadrnožka. 

Každý čtvrtek mezi 14 a 16 hodinou bude 
ve zdravotním středisku přítomný odborný so-
ciální pracovník, který pomůže lidem najít řešení 
buď přímo, nebo prostřednictvím dalších odbor-
níků. K dispozici je psycholog, právní občanská 
poradna, zdravotní sestry domácí péče a další 
lidé, kteří se snaží společně najít řešení nejrůz-
nějších sociálních situací. Provoz poradny bude 
zajišťovat nezisková organizace RUAH o.p.s. 
za finanční podpory města Týnec. Její ředitelka 

RUAH o.p.s. – Centrum domácí péče 
Tyršova 2061, 256 01 Benešov 

RUAH o.p.s., IČ: 243 12 355, Tyršova 2061, 256 01 Benešov, Tel: 733 224 305, E‐mail: info@ruah‐ops.cz 
www.ruah‐ops.cz 

 

 
 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ – TÝNEC NAD SÁZAVOU 

 

Cílem odborného sociálního poradenství je pomoc lidem v nouzi, do které se dostanou z nejrůznějších důvodů.  
Nejčastěji řešené situace např. jsou: 

• dluhové problémy, exekuce, insolvence apod.  

• zdravotní problémy – náhlé změny, neschopnost si zajistit péči, získat sociální příspěvky apod. 

• péče o blízké osoby – náhle se zhorší zdravotní stav rodičů, v pátek je propustí z nemocnice a my si nevíme 
rady. Pečujeme už roky a nemáme sílu a nevíme, co dál. Potřebujeme naučit, jak se postarat o rodiče, který 
přestal chodit, kde zajistit pomůcky, naučit se přebalovat a mýt na lůžku apod.  

• ohrožující patologické jevy – závislosti na alkoholu, drogách, poruchy příjmu potravy, nezvladatelné chování 
v rodině, které ohrožuje ostatní členy,  

• úmrtí v rodině a co dál?, co vše je potřeba zařídit, jak to mám udělat, jak se se situací vyrovnat 

 

Výsledkem poradenství je konkrétní řešení případu – přímá pomoc nebo navázání klienta na další odbornou pomoc. 
Poradna v Týnci nad Sázavou zajistí v rámci přímé pomoci: 

• občany v akutní sociální nouzi, které neumí systém řešit (nemocného propustí v pátek odpoledne 
z nemocnice a rodina není schopná se o něj postarat, bezdomovec v akutním stavu apod.) Prozatím 1x 
v týdnu bude otevřená poradna se sociálním pracovníkem, který podchytí problémy občanů a zahájí jejich 
další řešení. Poradna je k dispozici telefonicky nepřetržitě 7 dní v týdnu, kdy se mohou občané v akutních 
případech ozvat a pracovník přijede ke klientovi domů a pomůže situaci zajistit, než jí bude schopen převzít 
plánující systém. Poradce spolupracuje s městským úřadem, který řeší některé situace svých občanů mimo 
systém standardní péče. 

• Psychologické poradenství – Většina problémů v sociální oblasti souvisí s psychickou neschopností člověka 
zvládnout situaci běžným způsobem. Práce psychologa je potřeba, aby se stavy neopakovaly, aby klient byl 
schopný postupně převzít odpovědnost za své problémy. Psycholog také odhalí případné patologie, kdy si 
lidé bez odborného vedení nejsou schopni sami pomoci a doporučí další postup.  

• Odborní zaměstnanci naučí v rodině pečovat o nemocné a jinak potřebné. Je velmi častým problémem, že 
lidé nemají s takovou péčí zkušenosti a mají strach z úkonů, kterým nerozumí.  

• Sociální pracovník pomůže se získáním příspěvků na péči a zajištěním dalších potřebných věcí (kompenzační 
pomůcky, sociální nebo zdravotní péči apod.) nebo umístění klienta do lůžkového zařízení. 

 

Další situace řešíme prostřednictvím spolupracujících organizací, které se specializují na problematiku 
dluhového poradenství, léčby závislostí a poruch příjmu potravy, doprovázení pozůstalých po úmrtí dítěte, 
právní poradenství apod. Klient je vždy zajištěný do konkrétního převzetí do péče dalších odborníků. 

 

Marta Vacková k poradně řekla: „Přála bych si, aby 
lidé pochopili, že říct si o pomoc není selhání, ale 
velký kus odvahy, a že východisko z každé situace 
existuje. Chtěli bychom ho pomoci lidem hledat.“

Zastupitelé města chtějí touto formou přiblížit 
pomoc i k lidem na Týnecku. V těžkých situacích 
totiž může být i vzdálenost významnou překáž-
kou, jak najít rychlou a účinnou radu. Schůzku 
s poradcem si lidé mohou domluvit i mimo pra-
videlnou dobu. 

RUAH v regionu Benešovska poskytuje sociální 
a zdravotní služby v domácnostech klientů včetně 
specializované hospicové péče o lidi na sklonku 
života. Svou činnost zahájila v roce 2012 a po-
skytla pomoc již stovkám klientů. 

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka
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Nový zákon mění pravidla pro vítání občánků

Město Týnec nad Sázavou získalo Pamětní plaketu za péči  
o válečné hroby 

Od nového roku platí nová legislativa. Zatímco dosud byli rodiče s dětmi na vítání občánků 
zváni městem automaticky, od příštího roku se budou muset na akci přihlásit sami. 

Novopečení rodiče se musí v případě, že chtějí, 
aby jejich dítě bylo pozváno na vítání občánků, 
sami přihlásit. Může za to zákon o ochraně osob-
ních údajů, který úředníkům zakazuje nahlížení 
do evidence obyvatel a zjišťování osobních údajů 
o rodičích k těmto a podobným účelům. Úředník 
tak bohužel neví, komu má pozvánku poslat. Po-

stup bude tedy následující. Rodiče nově naroze-
ných dětí zatelefonují na MěÚ Týnec nad Sázavou 
paní Vrkoslavové (tel: 317 701 937, 724 258 024) 
a ta si od nich zjistí údaje potřebné k této slav-
nostní události. Tato novinka je platná už pro 
děti, které se narodily v září 2014. 

Prosíme tedy rodiče, jejichž děti se narodily 
v měsíci září 2014 a následujících měsících, a mají 
zájem o tuto akci, aby své děti přihlásili na MěÚ 
Týnec nad Sázavou. 

Obřad „Vítání občánků“ je určen pro děti 
a matky, které mají v době narození dítěte trvalý 
pobyt v Týnci nad Sázavou nebo jeho místní části.

Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka

Ministerstvo obrany na návrh Krajského 
úřadu Středočeského kraje a Městského úřadu 
Benešov ocenilo Město Týnec nad Sázavou 
za péči o válečné hroby. Toto plaketa je výraz 
ocenění za příkladné a záslužné práce v této 
oblasti.

Pamětní plaketa za péči o válečné hroby byla 
slavnostně předána zástupcům měst, obcí, orga-

nizací a občanům kraje dne 20. listopadu v 10:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Zastupitelstva 

Středočeského kraje a to za přítomnosti zástupce 
ministerstva obrany, Odboru pro válečné veterány.

Mgr. Jitka Šebková, Kancelář tajemníka
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Financování projektů
Při realizační fázi projektů je vždy nejdůležitější 

otázka financování. Část projektů je financována 
z vlastních zdrojů města dle předem naplánova-
ných prioritních akcí zahrnutých v rozpočtu města 
na daný kalendářní rok. Ostatní projekty mohou 
být realizovány díky různým dotačním titulům 
státu či z fondů Evropské unie. Nyní přichází 
do praxe programové období 2014–2020 a jsou 
připraveny operační programy, které budou 
spolufinancovány z Evropských strukturálních 
a investičních fondů. Programy jsou zaměřené 
na financování projektů podporující zkvalit-
ňování životního prostředí, rozvoj občanské 
vybavenosti měst a obcí, rozvoj lidských zdrojů, 
zlepšování kvality služeb poskytovaných ve-
řejnou správou a samosprávou či rozvoj ces-
tovního ruchu. K úspěšnému využití dotačního 
titulu a získání dotace na uskutečnění projektu 
je třeba být dopředu připraven. Zde je na místě 
heslo „Štěstí přeje připraveným!“, protože výčet 
podmínek získání dotace je rozsáhlý a zahrnuje 
mimo jiné i předložení kompletní projektové 

dokumentace včetně např. stavebního povolení. 
Proto je důležité neustále pracovat na přípravě 
nových projektů a využívat příležitostí k získání 
dotací k financování realizací projektů. Aktuálně 
se připravuje například žádost o dotaci na do-
stavbu chodníku v Čakovicích a projektové do-
kumentace na zateplení budovy městského úřadu 
nebo dopravní terminál vlakového a autobuso-
vého nádraží.

Zaměření projektů
Z titulu veřejné správy se vždy jedná o reali-

zaci projektů ve prospěch města a jeho obyvatel. 
Město Týnec nad Sázavou se snaží realizovat pro-
jekty zejména ke zkvalitnění života ve městě pro 
všechny zde žijící obyvatele, ale i pro návštěvníky 
města a zvýšení turistického zájmu o město nazý-
vaného „brána do Posázaví“. Realizací projektů 
také dochází k naplňování strategie rozvoje re-
gionu Posázaví a začleňování se do fungujícího 
celku v rámci celého regionu. 

Avšak projekty nemusí mít pouze investiční cha-
rakter. Příkladem mohou být třeba projekty spo-
lupráce s místní akční skupinou Posázaví a snahy 
propojování záměrů města do společných projektů 
regionu – „Řeky se mění“ a „Po cestách a hradech 
Karla IV.“ – realizované v letech 2013 a 2014. 
V těchto projektech se jedná například o zvýšení 
povědomí o regionálních památkách, zachování 
a zkvalitnění péče o místní kulturní dědictví 
a zapojení dětí ze škol prostřednictvím výtvar-
ných či jiných soutěží. Smyslem těchto projektů 

Přehled realizovaných projektů ze získaných dotací za rok 2014

Projekt Dotační titul / Fond Žadatel Celkové  
náklady  projektu

Výše  
dotace Stav realizace

Víceúčelové hřiště 16×34 m – Krusičany  
s protipovodňovým opatřením

Ministerstvo pro místní 
 rozvoj ČR

město 2 056 347 Kč 1 821 012 Kč realizace ukončena 
v říjnu 2014

Obnova pomínků obětem 1. a 2. světové 
války

Ministerstvo obrany město 340 000 Kč 272 000 Kč realizace ukončena 
v listopadu 2014

Naučná stezka Týnec nad Sázavou 11. výzva Strategického 
plánu Leader 2007–2013

Vlastivědný klub města 
Týnec nad Sázavou 

a okolí

1 964 912 Kč 948 179 Kč relizace ukončena 
v srpnu 2014

Týnec nad Sázavou – stezka pro cyklisty Regionální operační pro-
gram (ROP) Střední Čechy

město 8 103 492 Kč 6 346 816 Kč realizace ukončena 
v prosinci 2014

Zkvalitnění nakládání s odpady  
a odstraňování starých ekologických zátěží

Operační program Životní 
prostředí (OPŽP)

Technické služby 
 Týnec s. r. o.

6 688 395 Kč 4 145 699 Kč probíhá realizace 

Revitalizace městského sadu Sadovka Operační pragram Životní 
prostředí (OPŽP)

město 1 311 013 Kč 951 463 Kč realizace části 
projektu proběhla 
v listopadu 2014, 

dokončení projektu 
v dubnu 2015

Sanace sesuvu půdy v Chrástě,  
parc. č. 4218/2

Státní fond životního pro-
středí

město 4 950 000 Kč 3 960 000 Kč probíhá zpracování 
projektové dokumen-

tace

Rekonstrukce fasády hasičské zbrojnice 
v Peceradech

Středočeský fond podpory 
dobrovolných hasičů

město 290 256 Kč 261 230 Kč realizace ukončena 
v listopadu 2014

Oslavy 90. výročí SDH Krusičany Středočeský fond podpory 
dobrovolných hasičů

SDH Krusičany 52 632 Kč 50 000 Kč akce proběhla 
v červnu 2014

je také spolupráce obcí, veřejnosti, spolků, škol 
a vzdělávání dětí a mládeže. I do těchto projektů 
bychom se rádi i nadále dle možností a příležitostí 
zapojovali. V rámci projektu „Po cestách a hradech 
Karla IV.“ jsou aktuálně k vidění na Městském 
úřadě v Týnci nad Sázavou trojrozměrné modely 
hradů Týnec nad Sázavou a Zbořený Kostelec 
ve středověké podobě.

Seznam uskutečněných projektů podpoře-
ných dotacemi mluví sám za sebe a představuje 

nastavený funkční systém realizace projektů 
z dotačních titulů, ve kterém budeme i nadále 
pokračovat.

Podané a schválené žádosti o dotace
V říjnu byla podána žádost o dotaci z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu obec-
ního a krajského majetku po živelních pohro-
mách v roce 2014 na rekonstrukci mostku přes 
Kamenický potok pod hradem Zbořený Kostelec.

V listopadu byla schválena žádost o dotaci 
na rekonstrukci mostu v Čakovicích na komu-
nikaci č. 123u z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj na obnovu obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách v roce 2013. 
Realizace projektu se předpokládá na jaře 2015. 
Náklady akce včetně projektové dokumentace činí 
783 532 Kč, z toho je dotace 705 178 Kč.

V prosinci byla schválena žádost o dotaci na pro-
jekt „Digitalizace dokumentů Městského úřadu 
Týnec nad Sázavou“ z Integrovaného operačního 
programu. Účelem tohoto projektu je zkvalitnění 

IT infrastruktury úřadu pro podporu digitalizace 
dokumentů a rozšíření stávajících informačních 
a komunikačních technologií o další možnosti 
sdílení dat v systému. Realizace projektu přispěje 
k odbourání zbytečných administrativních nároků 
činnosti úřadu, umožní elektronickou komunikaci 
a uchování dat v elektronické podobě. Celkové ná-
klady projektu činí 2,1 mil Kč, dotace 1,8 mil. Kč.

Martina Höhnová, DiS. 
projektová manažerka
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Město Týnec nad Sázavou vypisuje program dotací na rok 2015
V rámci podpory sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže vypisujeme dotace pro program podpory:

1. Pravidelná sportovní a zájmová činnost pro 
děti a mládež – vytváření podmínek pro za-
pojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné 
sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové 
činnosti v Týnci nad Sázavou a podpora aktivit 
škol (okruh podpory – pronájmy, cestovné, 
startovné, odměny trenérům, ceny, sportovní 
pomůcky)

 Termín odevzdání žádostí: do 27. 2. 2015 
– v podatelně MěÚ Týnec nad Sázavou

2. Akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně 
propagující město – určeno spolkům bez 
ohledu na počet registrovaných dětí, které se 

chtějí konkrétní akcí podílet na společenském 
životě obyvatel města, dále propagovat historii 
a současnost Města Týnec nad Sázavou 

 Termín odevzdání žádostí: do 27. 2. 2015 
– v podatelně MěÚ Týnec nad Sázavou

3. Údržba a modernizace sportovišť – pomoc 
při provozu sportoviště ve vlastnictví spolku 
nebo jeho pronájmu (okruh podpory – provoz, 
údržba a modernizace sportoviště, energie, 
voda…)

 Termín odevzdání žádostí: do 23. 1. 2015 
– v podatelně MěÚ Týnec nad Sázavou

Více informací na webu města 
www.mestotynec.cz. 

Ing. Bedřich Pešan, místostarosta

Osadní výbory
Abychom lépe poznali potřeby našich vesnic, 

jsou ustanoveny osadní výbory. Ty mají možnost 
prosazovat své požadavky na zastupitelstvu, ko-
munikují s vedením města a dávají připomínky 
k záměrům realizovaných na jejich území (výdaje 
rozpočtu, převody majetku, spolkový život…).

Dosud osadní výbory pracovaly v Čakovicích, 
Chrástu, Peceradech, Kostelci, Krusičanech a Po-
dělusích.

S novým volebním obdobím budou nově jme-
nováni i členové osadních výborů. Žádáme Vás 
o návrhy osob (stávajících členů či nováčků), které 

by mohli a chtěli vykonávat práci pro Vaši vesnici. 
Vaše návrhy posílejte do 23. 1. 2015
– emailem – radnice@mestotynec.cz
– telefonicky – 317 701 530
– poštou nebo osobně – MěÚ Týnec nad Sázavou, 

K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Zahájení stavby lávky v Kostelci
Cílem projektu s názvem „Zlepšení podmínek 

pro pravidelné využívání cyklodopravy v úseku 
Zbořený Kostelec a Týnec nad Sázavou“ je vý-
stavba dvou nových cyklostezek a přemostění 
Sázavy lávkou pro pěší a cyklisty.

Ve čtvrtek 2. října 2014 proběhlo předání stave-
niště. Město se podílelo na přípravě stavby (pro-

jektová dokumentace), investorem je Středočeský 
kraj, na stavbu se čerpá dotace z ROPu. Stavební 
práce by měly být dokončeny v 1. pololetí roku 
2015. Zhotovitelem je firma Hochtief. Součástí 
stavby je lávka přes Sázavu pod hradem Zbořený 
Kostelec (určená pouze pro pěší a cyklisty – nikoliv 
pro auta) a dva nové úseky cyklostezky – 1. pod 

hradem Zbořený Kostelec a 2. pod hradem Týnec 
(pěšina podle řeky z Brodců k hotelu).

Více informací podá Krajský úřad Středočes-
kého kraje www.kr‑stredocesky.cz.

Slavnostní otevření železničního mostu
Dne 12. listopadu 2014 byla slavnostně ukon-

čena stavba s názvem Rekonstrukce mostu v km 
9,531 Čerčany–Skochovice. Most převádí jednoko-
lejnou neelektrifikovanou železniční trať přes řeku 
Sázavu v Týnci nad Sázavou. Jeho rekonstrukce 
byla spolufinancovaná z Fondu soudržnosti Evrop-
ské unie v rámci Operačního programu Doprava. 
Investorem stavby byla státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC).

Kolaudace  
chodníku Čakovice

Chodník Čakovice – projekt stavby chodníku 
v Čakovicích je rozdělen na 4 etapy. Aktuálně 
byla dokončena stavba 4. etapy, financována 
z vlastních zdrojů města. Na realizaci ostatních 
etap budeme podávat žádost o dotaci z programů 
zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy.
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Cyklostezka Týnec–Chrást slavnostně otevřena
Dne 17. 12. 2014 v 10 hodin proběhlo slav-

nostní otevření cyklostezky v Týnci nad Sázavou. 
Cyklostezka byla vybudována v rámci projektu 
„Týnec nad Sázavou stezka pro cyklisty“ spo-
lufinancovaného Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Realizátorem a in-
vestorem projektu je Město Týnec nad Sáza-
vou. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro 
pravidelné využití cyklodopravy mezi Týncem 
nad Sázavou a Chrástem nad Sázavou, dále zvýšit 
bezpečnost cyklistů a chodců a v neposlední 
řadě posílit ekologické formy dopravy.

Stavba byla zahájena 1. 9. 2014 a byla do-
končena ve stanoveném termínu 10. 12. 2014, 
kdy proběhla kolaudace cyklostezky.

Cyklostezka o délce téměř 1 km vede městem 
ulicí Jílovská souběžně se silnicí druhé třídy. Začá-
tek – 1. úsek cyklostezky navazuje na Posázavskou 
cyklostezku na křižovatce ulic Pražská a Jílov-

ská. Zde byla využita trasa původního chodníku. 
Dále je cyklostezka vedena podél komunikace 
II/106 (2. úsek) až k přejezdu přes železniční trať 
v Chrástu nad Sázavou. Zejména tento úsek, mezi 
Týncem nad Sázavou a Chrástem nad Sázavou, 
byl pro cyklisty i chodce velmi nebezpečný, pro-
tože podél komunikace druhé třídy v letní sezóně 
denně projede průměrně 2 500 aut. Cyklostezka 
je určena v celé své délce pro společný pohyb 
chodců a cyklistů.

Předmětem stavby byla nedělená cyklostezka 
vedená odděleně od ostatních druhů dopravy 
s výjimkou pěší. Součástí stavby cyklostezky byla 

i stavba opěrně zdi, přeložky vodovodu a kanali-
zace, dále vybudování dešťové kanalizace a také 
veřejného osvětlení podél cyklostezky ve 2. úseku.

Celkové náklady projektu činily 8,1 mil. Kč, 
z toho stavební náklady byly 7,8 mil Kč. Projekt 
byl v rámci Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Střední Čechy spolufinan-
cován Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Celková míra podpory dosáhla 
85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
tj. 6,3 mil. Kč. Dofinancování projektu zajistilo 
Město Týnec nad Sázavou z rozpočtu města. 
Zhotovitelem stavby byla firma DIOSTAV s. r. o.

Cyklostezka Týnec–Chrást
Stavba nového chodníku–cyklostezky 

do Chrástu byla dokončena a uvedena do pro-
vozu. Uvádíme zde dotazy a odpovědi, které se 
nejčastěji opakovaly.

Mohou v úseku u Chrástu užívat stezku 
i chodci? 

Ano, stezka je v celé své délce (od ZUŠ k pře-
jezdu v Chrástu) určena pro chodce i cyklisty. 
Během výstavby se podařila projednat změna 
stavby, která umožní i pohyb chodců.

Nebudou cyklisti chodce ohrožovat? 
Jde o stezku se smíšeným provozem. Chodci 

i cyklisti se musí vzájemně respektovat a nesmí 
se ohrožovat. Stejně funguje stezka do Bukovan 
nebo pěšina z nádraží na Brodce. Stezka je do-
statečně přehledná a široká, místa by mělo být 
dost pro všechny.

Proč u sběrny zůstal zub bez asfaltu?
Jde o špičku pozemku v soukromém vlastnictví. 

Vlastník (p. Hofman) nedal souhlas se stavbou 
na jeho pozemku. Proto se stezka musela této 
špičce vyhnout „obchvatem“ kolem sběrny. Ze 
stejného důvodu se zde musela postavit i opěrná 
zeď a přeložit část vodovodu. Víme, že toto řešení 
je nepraktické, ale jinak to opravdu nešlo. Pan 
Hofman je z Prahy a o Týnec nejeví žádný zájem. 
Nechce se s námi (ani s jinými stavebníky) vůbec 
bavit, natož aby nám dal souhlas. Na vyřešení 
tohoto problému se pracuje.

Jsou práce provedeny kvalitně? V části stezky 
je asfalt velmi hrubý.

Práce průběžně kontroloval nezávislý stavební 
dozor (Roman Moravec) a autorský dozor (Jan 
Beneš). Hrubá asfaltová směs (ACO11) je použita 
dle projektu. Na několika místech je poréznost 
(pórovitost) vyšší, přesto povrch vyhovuje předpi-
sům. Pokud by došlo k vydrolení kamenů, budeme 
závady reklamovat. Záruční lhůta je pět let.

Byly na stavbě vícepráce?
Samotná stavba stezky proběhla podle vysou-

těženého rozpočtu. V okolí stavby bylo vhodné 
řešit navazující problémy. Byl odkanalizován (deš-
ťovka) jeden podmáčený pozemek, byly upraveny 
nájezdy do křižovatek (bezpečný pohyb chodců), 
bylo opraveno parkoviště u domu čp. 271, bylo 
opraveno dláždění napojení chodníků k domům. 
Tyto práce nebyly zahrnuty v dokumentaci a bylo 
vhodné je vyřešit spolu se stavbou stezky. Celková 
cena za tyto práce je 359.218 Kč.
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Technické služby Týnec s.r.o. – Informace pro podnikatele
Město Týnec nad Sázavou stanovilo systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání komunálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem obecně závaznou vyhláškou č. 
2/2012 a obecně závaznou vyhláškou č. 6/2012 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, platný pro 
občany Týnce a jeho místních částí. 

Původci odpadů – právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání, mají jiná pravidla 
vycházející ze zákona o odpadech:

– odpadem podobným komunálnímu odpadu se 
rozumí odpad podobného složení jako komunální 
odpad zařazený do skupiny odpadů 20 v Kata-
logu odpadů vznikajících při nevýrobní činnosti 
právnických osob a fyzických osob oprávněných 
k podnikání.

Původci, kteří produkují odpad zařazený podle 
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunál-
nímu z činnosti právnických osob a fyzických osob 
oprávněných k podnikání, mohou na základě 
smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí 
pro nakládání s komunálním odpadem. 

Smlouva musí být písemná a musí obsahovat 
vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Pokud se původce, který produkuje odpad po-
dobný komunálnímu odpadu z činnosti právnic-
kých osob a fyzických osob oprávněných k podni-
kání, na základě písemné smlouvy s obcí zapojí 

do systému pro nakládání s komunálním odpadem 
zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit 
a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se 
systémem stanoveným obcí.

Pokud se původce nezapojí do systému za-
vedeného obcí pro nakládání s komunálními 
odpady, je povinen vytřídit vzniklý odpad na ne-
bezpečné a využitelné složky (druhy odpadů 
z podskupiny odpadů 20 01) a zbylou směs ne-
využitelných druhů odpadů kategorie „ostatní“ 
zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo 
samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný 
komunální odpad. Pro veškerý vzniklý vytříděný 
odpad zajistí odstranění firmou oprávněnou 
k převzetí odpadů. Samozřejmě vede dle poža-
davků zákona o odpadech průběžnou evidenci 
odpadů.

Město Týnec nad Sázavou pověřilo smluvně 
Technické služby Týnec s.r.o. zajistit služby 
v systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-

Žádáme obyvatele ulic K JEZU, PRAŽSKÁ, 
SÁZAVSKÁ, ČAKOVICKÁ, K ZELENÝM VRA-
TŮM, aby neparkovali auty v ulicích v ob-
dobí zimních měsíců (prosinec–březen) při 
napadnutí sněhu, z důvodu zimní údržby 
(odklízení sněhu).

Děkujeme za pochopení.
Technické služby Týnec s.r.o.

dění a využívání komunálních odpadů s původci 
odpadů právnickými osobami a fyzickými oso-
bami oprávněnými k podnikání, tzn. uzavírání 
smluv, sjednání úhrady za služby dle schváleného 
ceníku pro daný kalendářní rok. Smlouva se uza-
vírá na dobu neurčitou, její nedílnou součástí 
je objednávka četnosti svozu a počtu svozových 
nádob, kterou právnické osoby a fyzické osoby 
sjednávají vždy před začátkem kalendářního 
roku včetně uhrazení ceny za služby. Na základě 
nové objednávky a uhrazení ceny obdrží známku, 
kterou označí příslušnou svozovou nádobu. Ne-
označené svozové nádoby budou považovány 
za neuhrazené a nebudou podnikatelům vyvá-
ženy. Formulář objednávky lze vyzvednout v sídle 
Technických služeb Týnec s.r.o., Brodce 47, nebo 
na webu Technických služeb – www.tstynec.cz.

Kontrolu výše uvedených povinností provádí 
MěÚ Benešov, odbor životního prostředí, případně 
Krajský úřad nebo Česká inspekce životního pro-
středí.

Jiří Nedra
Technické služby Týnec s.r.o.Technické služby Týnec s.r.o.

Otevírací doba a svozy  
komunálního odpadu 
v době Vánočních svátků
Sběrný dvůr
22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 – zavřeno

Svoz TKO
22. 12. 2014 – dle plánu
23. 12. 2014 – dle plánu
24. 12. 2014 – volno
25. 12. 2014 – Bukovany, plast, papír
26. 12. 2014 – dle plánu
29. 12. 2014 – dle plánu
30. 12. 2014 – dle plánu
31. 12. 2014 – Bukovany, plast, papír
1. 1. 2015 – volno
2. 1. 2015 – dle plánu

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 30. ledna 2015. 

Tento termín je závazný.

Opravená hasičská zbrojnice v Peceradech
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Věnujte čas, úsměv a lásku
V posledních dnech před Vánocemi jsou ob-

chody navštěvované víc než jindy v roce. Je to 
celkem pochopitelné. Nakupujeme dárky, stromky, 
ozdoby, jídlo. Nechceme ničím obejít tu neopako-
vatelnou atmosféru ve společnosti našich nejbliž-
ších. Neopakovatelnou atmosféru Štědrého dne. 
Obdarovat se a pojíst dobré jídlo. Chceme dát 
svým bližním, co nejvíce. Těmi dárky a svátečním 
stolem plným dobrého jídla vyjádřit svou lásku 

k nim. Často však nemůžeme koupit to nejlepší, 
co bychom chtěli. Finance jsou omezené. Jistě si 
však uvědomujeme, že drahé dárky a peníze jistě 
žádnou pohodu do rodiny nevnesou. Naše láska, 
pozornost a úcta k druhým se neměří množstvím 
a cenou dárků. K tomu je potřeba pochopení pro 
druhého, zájem o něj, laskavé slovo, věnovat mu 
svůj čas. Pohlazení, úsměv. A to ne jako nějakou 
grimasu nebo naučený dril, ale jako něco, co sa-

movolně vyvěrá z našeho nitra. Naši drazí nám 
prominou, když najdou pod stromečkem „jenom“ 
papuče nebo šálu. Ale bude jim jistě chybět, po-
kud jim nebudeme prokazovat pozornost a lásku. 
Protože Vánoce jsou také svátky rodiny. A dalo 
by se statisticky doložit, kolik neštěstí je z toho, 
že se člověku nepodařilo v rodině najít to, z čeho 
vznikla. To je láska. 

Mgr. Bedřich Vymětalík

Hej mistře, vstaň bystře…
Kdo by neznal úvodní slova České mše vánoční 

Jakuba Jana Ryby. Tato mše se stala nedílnou 
součástí našich vánočních svátků. V čase vánočním 
ji můžeme slyšet v koncertních síních, kostelech, 
v rádiu i televizi. 

Složil ji rožmitálský kantor a hudební skladatel 
Jakub Jan Ryba a poprvé zazněla v r. 1796 v kos-
tele Povýšení sv. Kříže v Rožmitále pod Třemšínem.

J. J. Ryba se narodil 16. 10. 1765 v Přešticích, 
kde byl jeho otec učitelem. Když bylo Rybovi 5 
let, přestěhovala se rodina do Nepomuku pod 
Zelenou Horou, kde otec opět zastával místo uči-
tele a regenschoriho. V Nepomuku začal Jakub 
chodit do školy. V té době nebyla škola žádná slast 
a malý Ryba to pocítil na vlastní kůži. Od učitele 
zažil ústrky, posměšky i tresty. Přesto se učil velmi 
dobře a brzy se u něho projevilo i hudební nadání 
– už v 10 letech zastal otce u varhan v chrámu 
v Nepomuku.

Když ukončil školu v Nepomuku, rozhodla 
rodina, že půjde na studia do Prahy. V r. 1780 
se stal žákem piaristického gymnázia na Novém 
Městě. Praha studenta okouzlila. 

Učarovala mu chrámová hudba, přitahovalo 
ho i divadlo, zvláště zpěvohry. V té době začaly 
jeho první skladatelské pokusy. 

Po gymnáziu se Ryba připravoval na studium 
filozofie. Ale dopis od otce rozhodl o jeho dalším 
životě. 

Otec mu oznamoval, že se v nepomucké škole 
uvolnilo místo učitele, aby si o ně zažádal, protože 
už ho nebudou moci na dalších studiích pod-
porovat. Jakub uposlechl. S těžkým srdcem se 
rozloučil s Prahou a v blátě a sněhu šlapal pěšky 
do Nepomuku. Tam ho však čekalo zklamání – 
místo učitele nedostal. 

Zůstal doma u rodičů a po roce získal místo 
školního pomocníka v Mníšku pod Brdy. 

Mladý pomocník tu byl brzy velmi oblíben. Byl 
rád, že je blízko Prahy, kam se často vydával pěšky 
za hudbou a přáteli. Plat školního pomocníka 
byl však tam malý, že i čeledín sedláka se měl 
lépe a tak Ryba psal za všechny strany žádosti 
o místo učitele. Po 14 měsících působení v Mníšku 
konečně dostal příznivou odpověď – byl jmenován 
prozatímním učitelem v Rožmitále pod Třemší-
nem, kam v únoru 1788 nastoupil.

Rožmitálská škola byla ve špatném stavu, 
zatékalo do ní, též školní docházka byla velmi 
nízká – ze tří set zapsaných dětí docházela sotva 
pětina. A tak Rybovým prvořadým úkolem bylo 
dát školu alespoň trochu do pořádku a především 
zvýšit docházku. Trpělivě přesvědčoval rodiče, aby 
posílali děti do školy a jak je vzdělání důležité. 
A skutečně se mu časem podařilo zvýšit školní 
docházku z dřívějších 60 na téměř 250 dětí. 

J. J. Ryba používal při vyučování zcela jiné 
metody. Chtěl, aby děti učivu rozuměly a učení 
je zajímalo. 

Půjčoval jim knihy a nadané žáky zdarma vy-
učoval na hudební nástroje. Děti svého učitele 
milovaly a do školy chodily rády. Od krajského 
úřadu dostal Ryba nejednu pochvalu, na druhé 
straně však měl řadu nepřátel. Byli to především 
vrchnostenští úředníci z rožmitálského zámku 
a také farář. Nelíbilo se jim, že zavádí ve škole 
novoty, je vynikající regenschori a dokonce hudbu 
skládá. Ale nejvíce jim vadila jeho vysoká du-
chovní převaha – J. J. Ryba byl velmi vzdělaný. 
Ovládal 3 cizí jazyky. Vrchnost pochopila, že má 
před sebou člověka, který se před ní nebude hrbit 
jaké jeho předchůdci. 

A právě ze zámku a z fary přicházely úskoky, 
záludnosti a nepříjemnosti, které Rybovi neustále 
ztrpčovaly život. 

V roce 1790 se Jakub Jan Ryba oženil. Brzy 
se rodina rozrostla a to přineslo nemalé hmotné 
starosti. Rybovům se narodilo 13 dětí, ale jen 
sedm jich zůstalo naživu. Vysloveně v bídě žila ro-
dina po finančním krachu Rakouska v roce 1811, 
kdy nastala velká drahota. Nepřestávala nepřízeň 
a šikana od vrchnosti a tak je až neuvěřitelné, že 
za těchto podmínek ještě komponoval. A přece 
tvořil velmi pilně, především duchovní skladby 
písně, oratoria, kantáty, mše. 

Přicházely však dny, kdy byl velmi unaven 
a plný těžkých myšlenek. Tehdy se vydával 
na dlouhé vycházky do přírody, aby zde našel 
trochu klidu. 

A tak se stalo i 8. dubna 1815, kdy se po skon-
čení školních povinností vydal do lesa u Voltuše. 
Domů se už nevrátil a na druhý den přišla tragická 
zpráva. J. J. Ryba byl nalezen v lese Štěrbina 
v tratolišti krve. Podřezal si žíly, právě tak jako 
jeho oblíbený filozof Seneca, jehož knihu měl 
mrtvý u sebe. 

Podle tehdejších církevních předpisů nesměl 
být sebevrah pochován na hřbitově a tak J. J. 
Rybu pohřbili na bývalém morovém hřbitově se-
verně od Rožmitálu. Nebyl přítomen kněz a mrtvý 
nesměl mít v rukou ani křížek s růžencem, jak 
bylo zvykem. 

Teprve po čtyřiceti letech se naplnilo úsilí Ry-
bových dětí a úřady vydaly povolení, aby ostatky 
jejich otce byly přeneseny na hřbitov ve Starém 
Rožmitále. 

Až se zaposloucháte do čistých, jásavých tónů 
Rybovy Vánoční mše, vzpomeňte si na člověka, 
který i přes nepřízeň osudu vytvořil dílo, které 
nám přináší hluboký radostný prožitek. 

E. K.

Peceradské vánoční zpívání
Stalo se tradicí, že se v Peceradech na návsi 

sejdou o adventní neděli místní k tomu, aby si 
zazpívali pár vánočních koled a společně rozsví-
tili vánoční stromek. I letošní, v pořadí třetí rok, 
nebyl výjimkou.

Stromeček se vydařil, ozdoby z loňského roku 
doplnily červené mašle a zlatý sprej. Některé 
statečné děti odpřednášely básničky, jiní si jen 
společně se skupinou muzikantů známých v Pe-
ceradech jako Mňouky Bend, složenou z Fran-
tiška Perše, Jany Dřízhalové a Jiřího Borovičky, 
zazpívali vánoční písničky. 

Pro dobrou pohodu bylo připraveno malé 
pohoštění, o které se postarali místní vlastními 

silami, víno na svařáček či vánočky byl pořízen 
z příspěvku města. Z výtěžků peceradských vý-
stav, které pořádá Jana Dřízhalová a kolektiv se 
zakoupily balíčky pro šikovné děti.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří s organi-
zací pomáhali (Rybnikářovi, Vrbovi, Irena Jalo-
vecká, Kroužkovi, Hruškovi, Doležalovi, Daniela 
Kováčová, Dvořákovi, Dřízhalovi, Helena Pro-
cházková), muzikantům za skvělý výkon, Haně 
Váňové za krásné průvodní slovo a všem ostatním 
za báječnou atmosféru. 

HEZKÉ VÁNOCE VŠEM!

Osadní výbor v Peceradech

Adventní koncert 
v kostele sv. Šimona 
a Judy

V sobotu 13. prosince se v kostele sv. Šimona 
a Judy v Týnci nad Sázavou uskutečnil adventní 
koncert. Zazněla díla autorů jako je G. F. Händl, 
J. Stanley, A. Vivaldi a W. A. Mozart v doprovodu 
Františka Fialy na varhany a klavír, Josefa Zámeč-
níka na trubky a mužské duo doplnil sopránový 
zpěv Lucie Laubové.
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Rozsvícení vánočního stromu a vánoční trhy na pěší
Při příležitosti kulturní akce „Rozsvícení vánoč-

ního stromu“ konané v sobotu 29. listopadu 2014, 
se na pěší zóně v Týnci nad Sázavou uskutečnily 
vánoční trhy od 9:00 do 19:00 hodin. Týnečtí 
podnikatelé se také zapojili do vytváření vánoční 
atmosféry výzdobou svých obchodů a prodlouže-
ním otevírací doby. Děti ze Základní školy Komen-
ského a Benešovská spolu s družinou a Mateřskou 
školou Týnec nad Sázavou a Chrást nad Sázavou 
krásně ozdobily stromky po celé pěší zóně. Dětem 
a paním učitelkám moc děkujeme.

Občané přišli v sobotu 29. listopadu od 16:00 
hodin rozsvítit vánoční strom v Týnci nad Sá-
zavou. Vánoční atmosféru dotvářel krásný 

dřevěný městský betlém, vyřezaný v rámci 
řezbářského sympózia a obohacený novými 
sochami – reliéf oslíka a krávy, tři králové, pej-
sek a koledník. Pro děti byl připraven vánoční 
příběh Cesta do Betléma v podání Divadla Do-
kola. Nebeský pošťák s andělem přišel rozsvítit 
strom a děti mohly předat svoji poštu Ježíškovi. 
Děti z mateřské školy zazpívaly koledy pod 
vedením p. učitelky Jalovecké a v závěru večera 
vystoupila kapela Czech It.

Jsme moc rádi, že se vše podařilo a přejeme 
všem krásné vánoční svátky a jen to nejlepší 
do nového roku.

Adriana Bursová 
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Rozsvícení vánoční stromu v Chrástu nad  
Sázavou se první adventní neděli stává tradicí

V neděli 30. listopadu 2014 se v předve-
černích hodinách, za pomoci osadního výboru 
a za přispění města Týnec, Chrášťáci již podruhé 
sešli v hojném počtu a společně po 16. hodině 
rozsvítili vánoční strom.

Přípravy začaly kolem třetí hodiny odpolední. 
Zdobení stromečku, zajištění ozvučovací techniky 
pro přehrávání vánočních koled, příprava stolů 
s občerstvením pro dospělé a především sladkostí 
a dárečků pro naše malé, kterých v letošním roce 
přišlo opravdu hodně. 

Děti si připravily říkanky nebo písničky 
a po přednesení, dostaly sladkou odměnu, na kte-
rou se těšily.

Jsme rádi, že tradice, která vznikla v loňském 
roce, se líbí a letošní hojná účast dokazuje, že je 
nám spolu dobře a rádi se uvidíme až do štědrého 
dne každou sobotu odpoledne. 

Osadní výbor přeje svým občanům krásné 
vánoční svátky a do roku 2015 všechno dobré, 
pevné zdraví a životní pohody.

Výstava  
Život ve městě

V Týnci nad Sázavou je k vidění výstava fo-
tografií Evy Holasové „Život ve městě“. Výstava 
probíhá v přízemí městského úřadu. Můžete ji 
navštívit v provozní době pondělí 8–17 hodin, 
úterý 8–15:15, středa 8–17 hodin, čtvrtek 8–15:15 
a v pátek od 8 do 14:15 hodin. Všichni jste sr-
dečně zváni.

Podblanický koncert 
V pátek 26. září 2014 proběhl koncert „Setkání věků v hudbě“ v rámci 

jubilejního 30. ročníku festivalu Podblanický hudební podzim. Společenským 
centrem Týnec se rozezněl silný tenor Štefana Margity za klavírního dopro-
vodu Kataríny Bachmannové a s uměleckým přednesem Alfréda Strejčka. 
Zazněly skladby od známých českých skladatelů, jako je například Josef 
Suk či Antonín Dvořák a také zahraniční klasiky v podobě Ave Maria či 
NotreDame de Paris a dalších. Páteční večer si hudbou přišlo zpříjemnit 
387 posluchačů.
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Ocenění významných občanů města
V obřadní síni Městského úřadu Týnec nad Sázavou se v pátek 24. 10. 2014 uskutečnilo 

předávání ocenění významným občanům a dárcům krve. Pro oceněné i veřejnost byl připraven 
raut v přízemí městského úřadu. Večerem provázela hudba Romana Haase a Miroslava Tauše 
„Hudba napříč stoletím“.

Titul Významného občana získala pí. Emílie 
Bartůšková, za podporu a působení v kultuře 
města Týnce, a p. Ing. Jan Chomát, jehož jméno 
je spojené především s činností v Mysliveckém 
sdružení Háj Pecerady. Významní občané byli 
obdarování květinou, Pamětním listem, ručně 
podepsanými obrázky města od p. Žížaly a zla-
tým dukátem sv. Václava. Pí. Bartůškové zahráli 
hudebníci její oblíbenou písničku „Most přes mi-
nulost“ od Lucie Bílé a p. Chomátovi „Když jsem 
já šel tou píseckou branou“.

Nejvyššího ocenění za dárcovství krve v Týnci 
získal p. Jaromír Kuchta, který dosáhl úctyhod-
ného počtu 120 odběrů, čímž si vysloužil zlatý kříž 

Českého červeného kříže II. třídy. Zlatou plaketu 
doktora Jánského za 40 odběrů získal p. Martin 
Chrudimský a p. Stanislav Kypta. Stříbrné plakety, 
udělované za 20 odběrů krve, dosáhli – pí. Mar-
tina Žilková, pí. Jitka Pošmurná, pí. Lucie Šifrová, 
pí. Jitka Vnoučková a dále p. Michal Šípek, p. Da-
vid Korbel, p. Petr Jalovecký. Dárci krve dostali 
červenou růži, červené víno a Pamětní list. 

Během víkendu na Městském úřadě v Týnci 
nad Sázavou probíhala v zasedací místnosti za-
stupitelstva výstava pěstitelských prací, v 1. pa-
tře výstava malířů Týnecka a ve stejném patře 
v malé zasedací místnosti i výstava ručních prací. 
V areálu městského úřadu bylo možné navštívit 
výstavu chovatelů.

Václavská dechovka
Na státní svátek v neděli 28. října 2014 se usku-

tečnilo tradiční vystoupení Václavské dechovky. 
Dechová kapela Týnečanka zahrála k poslechu 

Poděkování studentů 
Univerzity třetího věku

Studenti „Univerzity třetího věku“ v tomto po-
loletí dokončují sedmý semestr svého vzdělávání. 
Největší vytrvalci, kteří jsou zapojeni do systému 
vzdělávání od samotného začátku činnosti vzdělá-
vacího střediska v Týnci nad Sázavou, se pomalu 
blíží k slavnostní promoci, kdy obdrží z rukou 
nejvyšších představitelů Provozně ekonomické 
fakulty České zemědělské univerzity absolvent-
ské diplomy.

Po celou tuto dobu vedla „své“ studenty slečna 
Jitka Šebková. Vytvářela nám ty nejlepší studijní 
podmínky, v případě nutnosti pomohla s řešením 
různých studijních či organizačních problémů 
a také zajistila praktickou ukázku probírané 
látky formou exkurze. Souběžně s námi se také 
stihla sama vzdělávat a dosáhla akademického 
titulu „magistr“. 

Koncem roku se s námi bude bohužel loučit, 
a proto jí všichni studenti do další životní etapy 
přejí mnoho štěstí a radosti zrovna tak, jako ona 
nám přinášela dobrou náladu a pomáhala při 
studiu.

Studenti U3V

i k tanci ve Společenském centru Týnec. Sv. 
Václava si tak za hudebního doprovodu v neděli 
odpoledne připomnělo 47 návštěvníků.
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Svatomartinský lampionový průvod 2014 pořádaný MC Motýlek 
v Týnci nad Sázavou

„Už jede Martin na bílém koni!“ Tato věta se jako 
každoročně ozývala i 11. 11. 2014 před Mateřským 
centrem Motýlek v Týnci nad Sázavou. Nepadal 
sníh, jak by si mnozí mohli myslet, ale přijel oprav-
dový Svatý Martin na skutečně bílém koni. Děti, 
rodiče i prarodiče s připravenými lampionky ná-
sledovali Martina přes celý Týnec až do zahrady 
Společenského centra, kde na všechny čekal bohatý 
program, tradiční svatomartinské rohlíčky, teplý 
čaj a na dospělé i teplá medovina. Moderátoři Ma-
rek s Katkou všechny přítomné nejprve seznámili 
s legendou o Svatém Martinovi a vysvětlili tak, 
proč si ho v tento den připomínáme. Následovaly 
dětské písničky v podání Lucky Kyptové a Marka 
Vyskočila s dcerou Markétkou a program ukončila 
Skupina historického a scénického šermu Kordyka 
s pohádkou „Která bude královnou“.

Svatomartinský průvod s programem se těší 
velké přízni. Letos se akce zúčastnilo asi 430 dětí 
a přibližně stejný počet dospělých.

Moc děkujeme všem zúčastněným, účinkujícím, 
partnerům i sponzorům, bez nichž by realizace 
průvodu nebyla možná. Příští rok se budeme opět 
těšit na viděnou!

Za MC Motýlek Lenka Molitorisová

Podzim a zima v MC Motýlek
Jak jsme trávili letošní velmi teplý podzim u nás 

v mateřském centru? A co chystáme na předvá-
noční čas? Rádi bychom se o to s Vámi podělili. 
Vánoce jsou zejména pro děti jedním z nejkrás-
nějších období roku a my bychom se rádi podíleli 
na krásných zážitcích, které si děti mohou z tohoto 
období odnést. Za naše mateřské centrum Vám 
přejeme ty nejkrásnější pohodové Vánoce plné 
dětský úsměvů a hodně štěstí do nového roku. 

Maškarní karneval 
Jako každý rok jsme pro děti připravili maš-

karní karneval. Třetí týden v listopadu jsme se 
sešli v rámci herny Hračkování a bylo na co se 
dívat! Pro děti byly připraveny drobné soutěže, 
přehlídka masek a novinkou byl tanec v bublinách 
a balóncích. Nakonec všichni dostali malou od-
měnu. Dopoledne jsme si s dětmi užili. Na další 
maškarní bál se můžete těšit v únoru!

Akce na leden a únor 
DOPOLEDNE V PYŽAMECH aneb s Večerníč-
kem do hajan 

Na únor máme v plánu oblíbené dětské do-
poledne v pyžamech. A na co se můžete těšit? 

Program bude plný písniček, říkanek, trochu si 
zacvičíme, zatančíme, něco malého i vytvoříme 
a to vše s tématikou večerních rituálů pod do-
hledem kamaráda Večerníčka.

MAŠKARNÍ BÁL
Přehlídka masek, soutěže, písničky, tanečky 

a hlavně hodně zábavy tak na to se můžete těšit 
koncem února. 

ZIMNÍ HRÁTKY 
Pokud počasí dovolí a nadělí nám sníh vypra-

víme se s dětmi ven. Postavíme sněhuláka, bu-
deme se koulovat a soutěžit na sněhu. 

Kateřina Pikousová,  
organizační koordinátorka MC Motýlek
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Advent na hradě v Týnci
V neděli 30. listopadu na první adventní neděli 

se na hradě v Týnci konal již tradiční adventní 
program. Ve 14.00 se hrad otevřel návštěvníkům. 
Ti mohli nakupovat vánoční dekorace a dárečky 
ve stáncích. Nechyběly adventní věnce, pletené 
svícny, šperky ani tradiční české skleněné ozdoby, 
vzduchem vonělo svařené víno a hrály koledy.

Vernisáž výstavy umělců Posázaví začala 
v 15.00 hodin. Letos se představilo celkem patnáct 
umělců. V 17.00 následoval adventní instrumen-
tální koncert v galerii muzea – Poslán jest od Boha 
anděl – Jitka Baštová zahrála na akordeon a Jin-
dřich Macek na loutnu. Zazněly skladby G. F. 
Händela, G. Zamboniho, L. Bernátha a koncert 
ukončila skladba A. Piazzolly Ave Maria. Koncert 
všechny návštěvníky vánočně a adventně naladil.

Na Mikuláše s čerty a andílky 5. 12. se přišlo 
podívat kolem 130 dětí s rodiči

Druhou adventní neděli 7. 12. se po tříleté 
pauze sešla opět skupina Jazz s.r.o. a spolu se 
svou zpěvačkou Olinou Patkovou zahráli v ga-
lerii muzea.

O adventních nedělích jsme se scházeli na hradě 
až do 21. prosince, kdy jsme se pro letošní rok 
rozloučili koncertem skupiny Agnatha, která letos 
slaví výročí 15. let od svého vzniku. V rotundě 
hradu u té příležitosti pokřtili své nové CD. 4. 
adventní neděli proběhly tvořivé dílny pro děti 
i dospělé a vyhlásili jsme vítěze soutěže o NEJ 
adventní věnec.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří letos 
na hrad chodili a budeme se opět těšit se zají-
mavým programem v roce 2015.

Magdalena Timplová
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MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU 

 

pořádá zájezd do Hudebního divadla KARLÍN na muzikál 

 

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET OD SVĚTOVÉ PREMIÉRY 

Toto uvedení je samozřejmě postaveno v první řadě na dnes již legendární hudbě a 

libretu, dále se producenti rozhodli CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT PŮVODNÍMU OBSAZENÍ Z 

KONGRESOVÉHO CENTRA. …Výprava bude rozšířena a obohacena o NOVÉ MODERNÍ 

PRVKY, jako jsou například PROJEKCE. … Největší novinkou je, že muzikál Dracula 

nyní zazní POPRVÉ VÝHRADNĚ S ŽIVÝM ORCHESTREM! 

DRACULA: Daniel Hůlka, Josef Vojtek  /  LORAINE: Leona Machálková, Magda Malá 

ADRIANA: Kamila Nývltová, Daniela Šinkorová  /  ŠAŠEK, SLUHA, PROFESOR:  Jiří 

Korn  / NICK: Richard Genzer, Martin Pošta  /  KNĚZ: Tomáš Trapl 

 
 
 
 
 
 
 

Vstupné: 690,- Kč (přízemí 12 – 16. řada) 

Příspěvek na dopravu: 120,- Kč 

Předpokládaný odjezd: 17.00 hod z autobusového nádraží 

 

Závazné rezervace vstupenek nejpozději do 31. 1. 2015 

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

Turistické informační centrum - budova Společenského centra TÝNEC 

Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou  
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SRPDŠ při ZŠ Týnec nad Sázavou 
Vás srdečně zve na 

   2.dětský  maškarní ples 
 v sobotu 28. února 2015  

 
 
 

 ve Společenském centru Týnec 
od 14‐18 hodin  

dětský karneval, bohatá tombola,  

dětské soutěže, diskotéka 

 

 

 

 
 

 

 

Jednotné vstupné 30 Kč, vstupenky jsou slosovatelné. 

 

SRPDŠ při ZŠ Týnec nad Sázavou 
Vás srdečně zve na 
 

12. Školní  

MAŠKARNÍ   
ples pro dospělé 
 

v sobotu 28. února 2015 od 20 hodin  
ve Společenském centru Týnec 
Vstupné 150 kč, každý pár v masce získává při vstupu lahvinku vína. 
Bohatá tombola, za každých deset nevyhrávajících losů chutný chlebíček.  
Předprodej vstupenek od poloviny ledna v trafice u paní Bláhové. 
 
Výtěžek z plesu je věnován Základní škole v Týnci nad Sázavou. SRPDŠ děkuje všem za finanční podporu školy. 
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Plesová sezóna 2015

Turistické informa ní centrum
Klusá kova 2, Týnec nad Sázavou, Tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

10. 1. 2015 MYSLIVECKÝ PLES Za . 20.00 hod.
Po adatel: Myslivecké sdružení Háj Pecerady
Hraje: CODA
Kontakt: p. Frischman Ji í, tel: 721 978 970

16. 1. 2015 KV TINOVÝ PLES Za . 20.00 hod.
Po adatel: TS Salta
Kontakt: Jitka a KarelMaršálkovi, tel.: 603 162 163,
e mail: tssalta.ben@tiscali.cz

24. 1. 2015 Maturitní ples SZŠ Benešov bude up esn no
Po adatel: St ední zdravotnická škola
Vstupenky a bližší informace: 317 722 571, 736 472 806
email: szsbn@szsbn.cz, www.szsbn.cz

6. 2. 2015 PLES M STA – 11. ro ník Za . 20.00 hod.
Po adatel: M sto Týnec nad Sázavou
Hraje: Tane ní orchestr EJKA BAND
Kontakt: Alena Smolová, tel. 317 701 530

7. 2. 2015 SPOLE ENSKÝ VE ER PLES FARNOSTI Za . 19.00 hod.
Po adatel: ímsko katolická farnost Týnec nad Sázavou
Místo konání: Spole enské centrum TÝNEC
Kontakt: Bed ich Vym talík, tel.: 603 375 957

13. 2. 2015 MATURITNÍ PLES SOŠ Benešov
Po adatel: St ední odborná škola Benešov
Vstupenky a bližší informace: 317 723 084, e mail: sosbn@sosbn.cz

14. 2. 2015 HASI SKÝ PLES Za . 20.00 hod
Po adatel: SDH Pecerady
Hraje: CODA
Kontakt: J. Hudrlíková 737 644 599

15. 2. 2015 D TSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA Za . 14.00 hod.
Po adatel: SDH Pecerady
Hraje: CODA
Kontakt: J. Hudrlíková 737 644 599

www.centrumtynec.cz

Plesová sezóna 2015

Turistické informa ní centrum
Klusá kova 2, Týnec nad Sázavou, Tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

www.centrumtynec.cz

28. 2. 2015 D TSKÝ MAŠKARNÍ PLES Za . 14.00 hod.
Po adatel: SRPDŠ p i ZŠ Týnec nad Sázavou
Kontakt: Eva Toušová, tel.: 739 668 311

28. 2. 2015 ŠKOLNÍ MAŠKARNÍ PLES Za . 20.00 hod.
Po adatel: SRPDŠ p i ZŠ Týnec nad Sázavou
Kontakt: Eva Toušová, tel.: 739 668 311

21. 3. 2054 RYBÁ SKÝ PLES Za . 20.00 hod.
Po adatel: eský rybá ský svaz Týnec nad Sázavou
Hraje: Horváth Band
Kontakt: František Kašpárek, tel.: 737 208 770

28. 3. 2015 Maturitní ples St ední školy ekonomiky, obchodu a služeb
Po adatel: SŠ ekonomiky, obchodu a služeb S MSD Benešov
Vstupenky a bližší informace: 317 721 043 (úst edna),
e mail: skola@eosbn.cz

10. 4. 2015 PLESOVÉ FINÁLE TANE NÍ SEZÓNY 2015 Za . 20.00 hod.
Po adatel: PaedDr. Blanka Taká ová a Spole enské centrum TÝNEC
Hraje: Horváth Band
Informace a p edprodej: PaedDr. Blanka Taká ová, 775 615 503,
email: blanka@takacova.cz

24. 4. 2015 JARNÍ PLES Za . 20.00 hod.
Po adatel: TŠ Jitky a Karla Maršálkových
Kontakt: Jitka a Karel Maršálkovi, tel.: 603 162 163,
e mail: tssalta.ben@tiscali.cz

Místo konání ples :
Spole enské centrum TÝNEC, Klusá kova 2, Týnec nad Sázavou

Mikuláš a čerti ve staré škole 
Ve staré škole chodil v pátek Mikuláš. Páťáci se 

mohli přidat do čertovské družiny. Mikuláš začal 
obcházet děti 3. vyučovací hodinu v prvním patře. 
K páté třídě se dostali jako poslední. Každému 
dali čokoládový adventní kalendář.

Miroslav Dvořák 5. B

V pátek byli čerti a já jsem za něj šel. V masce 
mi bylo vedro, ale musel jsem to vydržet, jinak 
bych těm malým prvňákům zkazil čertovskou 
atmosféru. Myslím, že se nám to povedlo:).

Matyáš Znamenáček 5. B

Čerti obcházeli celou starou školu a i my jsme 
měli možnost chodit za čerty. Myslím, že jsme 
vyděsili prvňáčky a druháky a že se jim to líbilo. 
Všem jsme rozdávali nějaké sladkosti nebo ad-
ventní kalendáře. Za Mikuláše šel pan Chmelař 
a za čerty a anděly jsme se přestrojili my.

Jaroslav Franěk 5. B

V pátek na Mikuláše jsme měli radost. Jako 
páťáci jsme byli nejstarší a kdo chtěl, mohl si 
přinést kostým čerta nebo anděla a mohl dělat 
Mikulášovi doprovodnou družinu. Byla to zábava, 
navštívili jsme všechny třídy. Prvňáci a třeťáci se 
nás báli. Odvedli jsme si paní učitelku Vackovou, 
protože její žáci říkali, že zlobí:). Byl to nejlepší 
pátek i s besídkou.

Antonie Podaná 5. B

Čerti obcházeli třídy i s andělem. Ani Mikuláš 
nechyběl. Zlobivé děti na čerty nezapomenou. 
Nakonec i jim dal Mikuláš adventní kalendář. 
Prvňáci uviděli čerty třetí hodinu a my (páťáci) 
viděli čerty po vyučování.

Vojtěch Štěpán 5. B
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PF Studio 3 
Členové studia 3 prožili 

náročné poslední čtvrtletí 
roku 2014. Nová premiéra 
upravené hry „Zločin v Po-
sázavském Pacifiku“, kterou 
měli možnost Týnečtí shlédnout letos v červnu 

v předpremiéře, se 
vydala do světa. 
Kromě vystou -
pení v Kamenném 
Přívoze a v klad-
rubském Rehabili-
tačním ústavu, se 
oceněním práce 
stalo i pozvání 
k účasti na již 14. 
ročníku Voskovcovy 
Sázavy. Závěrem 

bylo na přání čerčanského jmenovce spolku Po-
sázavský Pacifik vystoupení v KD Čerčany. Zde už 
se bylo možné pochlubit oceněním z Voskovcovy 

Sázavy, a to Ceny města Sázavy za vystoupení 
a také ocenění za nejlepší ženský herecký výkon 
pro Terezku Kadlecovou.

Studio 3 přeje svým věrným divákům vše zdravé a šťastné v roce 2015 ať se daří plnit si přání i sny!

Pozvánka  
na hasičský 
a maškarní ples

Sbor dobrovolných hasičů v Peceradech 
Vás srdečně zve v sobotu 14. února na velký 
hasičský ples a v neděli 15. února na dětský 
maškarní ples. 

Roman Hudrlík

Oznámení o konání Tříkrálové sbírky
Charita Česká republika Vám oznamuje, že 

ve dnech od čtvrtka 3. ledna do neděle 11. ledna 
2015 proběhne v Týnci nad Sázavou a přilehlých 
obcích Tříkrálová sbírka. Tříkrálová sbírka bude 
provedena skupinkami koledníků se sběracími 
pokladničkami.

Mgr. Bedřich Vymětalík 
farář ŘK farnosti Týnec nad Sázavou

Hana Richterová 
koordinátorka sbírky pro farnost Týnec nad Sázavou

Z DOPISŮ ZASTUPITELŮ
Za volbami do zastupitelstva 2014

Chce se napsat: volby skončily – zapomeňte. 
Na co bychom chtěli zapomenout, je nevraživost, 
která panovala v zastupitelstvu před volbami.

V poměrech malých sídel, což Týnec nepo-
chybně je, jsou žabomyší půtky spíše kontrapro-
duktivní. V období před volbami se vystupňovaly 
možná až příliš. 

Výsledky voleb, které dopadly možná jinak, 
než jednotliví aktéři předpokládali, však rozdaly 
karty bez trumfů. Zbývalo jen jednat, vyjednávat 
a radit se. Možná tak, jak si to mnozí nepřáli, se-
stavení většiny se nedařilo ani jedné z původních 
„nepřátelských“ stran.

V té době jsem si dala tu práci a shledala, že 
shoda ve volebních programech by hladce umož-
nila vznik duhové koalice, kdy by se v podstatě 
všechny subjekty mohly na jednotlivých zále-
žitostech sejít. Zbývalo jen dořešit, kdo s kým 
má osobní problém, přes který se nedokáže ani 
v zájmu klidu ve městě přenést.

Podařilo se vyjednat a prosadit křehkou širokou 
koalici, kde bude nutno, při řešení věcných pro-
blémů města, především budovat vzájemnou dů-
věru a nepolevit ve snaze o maximální otevřenost.

Musíme to prostě zkusit. Jsem přesvědčena, že 
se to podařit může a vyhledávání sporů za každou 

cenu nedávat příležitost. Je to v zájmu občanů 
Týnce. Těch co volili i těch, co zůstali doma. 

Obvykle se začíná děkováním, já díkem končím. 
Děkujeme za hlasy pro KSČM, ale i všem, kteří 
volili a projevili tak zájem o život města. Volby 
ukázaly, že jimi lze věci měnit, teď je na nás všech, 
aby se měnily skutečně k lepšímu. 

Přeji všem občanům města, aby v novém roce 
měli příležitost poznat, že jsou jejich záležitosti 
a problémy řešeny spravedlivě a k jejich plné 
spokojenosti.

Milena Povolná

•
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za Vaše hlasy, které jsem od Vás v le-
tošních komunálních volbách obdržela. Bylo to již 
po šesté, kdy jsem dostala Vaši důvěru pracovat 
v sedmnáctičlenném zastupitelstvu města Týnce 
nad Sázavou.

Za tuto krátkou dobu jsem stihla dostát tomu, 
s čím jsem do těchto voleb šla, a to podpořit ve ve-
dení našeho města Martina Kadrnožku a Adrianu 
Bursovou. To, že vůle většiny byla jiná, musíme 
jedině respektovat. Tyto volby byly z mého po-
hledu ve znamení lží, pomluv, anonymních dopisů 
a anonymních udání na Policii ČR. Z výsledků je 

podle mě zřejmé, že jeden nespokojený občan je 
vidět a slyšet více než celá řada občanů spokoje-
ných natolik, že nejdou k volbám, a to zejména 
proto, že nechtějí nic měnit. Opak je pravdou, 
u voleb jsou potřeba i ti spokojení, jinak není 
jejich hlas slyšet.

Na 1. řádném zasedání zastupitelstva jsme s ko-
legyní Bursovou tak, jak jsme slíbily za Srdce 
pro Týnec, navrhly navýšení příspěvku při vítání 
nových občánků města na 3 000 Kč. Argumenty 
byly přivítány a navýšení příspěvku bylo novým 
zastupitelstvem schváleno. 

V tomto duchu bych ráda ve své práci pokračo-
vala a postupně plnila naše sliby, ale bohužel se 
u mě projevily zdravotní obtíže, které mi do bu-
doucna budou bránit naplno pracovat pro naše 
město, proto jsem podala 26. 11. 2014 abdikaci. 
Zastoupil mě první náhradník z kandidátky Srdce 
pro Týnec, pan Jan Krejčí z Krusičan, který bude 
jistě dobře pracovat v zájmu nás všech.

Do dalšího období Vás prosím, nepodléhejte 
falešným představám ani „honům na čaroděj-
nice“, zejména když máte smysl pro mystiku, 
ptejte se, diskutujte, komunikujte. Je to i Vaše 
město, a potřebuje Vás. 

Děkuji, 
Lenka Žužiová

•
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pokračování na následující straně

Vážení spoluobčané, voliči,
chtěla bych Vám všem prostřednictvím Týnec-
kých listů poděkovat za volební hlasy pro Srdce 
pro Týnec. Díky Vám jsme získali dva mandáty 
do zastupitelstva a já osobně více volebních hlasů 
než ve volbách před čtyřmi lety. V průběhu povo-
lebního vyjednávání se nám nepodařilo obhájit 
pozici ve vedení města a následně ani pozici v radě 
města. S kolegou zastupitelem Janem Krejčím 
budeme i nadále pracovat v zastupitelstvu města 
a diskutovat o všem, co jsme ve volebním pro-
gramu slíbili. 

Ještě jednou děkuji a za všechny ze Srdce pro 
Týnec přeji krásné Vánoce, klid, úsměv a pevné 
zdraví do dalších let. 

Adriana Bursová

•
Poděkování

Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste mi 
v těchto komunálních volbách dali své hlasy, co 
nejsrdečněji poděkovala. Nejvyšší počet hlasů byl 
pro mne obrovskou satisfakcí za uplynulé období, 
kdy jsem byla za svůj názorový postoj terčem 
neustálých často i velmi dehonestačních kampaní 
vůči mé osobě. Tento počet vašich hlasů byl pro 

mne ale také nesmírně zavazující. Chápala jsem 
jej a stále chápu nejen jako projev veliké důvěry 
vůči mně, ale také víry v to, že dokážu změnit 
zavedené poměry ve vedení našeho města. A po-
třebu změny vyjádřili voliči tentokrát velmi silně.

Věřte, že povolební jednání nebyla jednoduchá. 
Byla zdlouhavá, plná kontroverzí a bohužel také 
osobních útoků. I přes to jsem se snažila udržet 
věcný rámec jednání. Pokud by nedošlo k dohodě, 
vedení města by zřejmě opět fungovalo ve stejném 
složení jako v předchozím období nebo by nás 
čekalo opakování voleb. Změna, která je veřej-
ností vyžadována, pro mě byla prvořadým cílem. 
Velmi mne mrzí, že při vyjednávání nebyl zájem 
ze strany koalice (VPM, KSČM, ČSSD, TDA, SPT) 
vést diskusi nad programovými záležitostmi, ale 
pouze v oblasti personálií. Naopak mé díky patří 
celé opozici, která byla jednotná v celém průběhu 
vyjednávání. Vzniklý kompromis je maximem 
toho, čeho šlo dosáhnout a na co opozici stačily 
síly. Řada z Vás se bude cítit zklamaná, protože 
očekávala změnu větší. Na druhé straně ovšem 
někomu stále vyhovují staré pořádky. Přesto se 
domnívám, že volební výsledky byly pro opozici 
úspěchem, který dokázala zúročit při povoleb-
ním sestavování radnice. Ale co se nepodařilo 
nyní, podaří se příště, musíme postupovat krok 
za krokem. Já pevně věřím tomu, že nové tváře 

ve vedení města z řad opozice, budou nejen 
garantem potřebných změn, ale také přínosem 
pro město samotné. Věřím, že jejich schopnosti 
a profesní znalosti budou využity ku prospěchu 
celého města. Nechci, abyste byli zklamaní tím, že 
sama ve vedení města nejsem. Nemám problém 
postoupit svou pozici, je li to třeba k dosažení 
cíle tomu, o kom jsem přesvědčena, že je schopen 
pracovat stejně dobře. Zůstávám tady dále u svého 
takříkajíc řemesla, věci radniční však dále sleduji 
z pozice zastupitele a nepochybujte o tom, že 
budu opět zvedat hlas, bude li potřeba.

Doufám, že změny se dočkají také Týnecké 
listy a stanou se tím, čím radniční noviny mají 
být. Místo radniční sebechvály v nich najdeme 
veřejnou diskusi nad důležitými veřejnými tématy 
a také veškeré informace o tom, co se ve městě 
děje, co se plánuje a co občané požadují. Třeba 
se časem dočkáme také toho, že někdo z vašich 
zástupců bude otevřeně schopen přiznat i svou 
chybu a dokáže tím schopnost sebereflexe, kterou 
u většiny našich představitelů tak postrádáme.

Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji poklidné 
a pohodové svátky vánoční a pevného zdraví 
do Nového roku.

MUDr A. Čečilová

Z dopisů čtenářů
CO NÁM ZBYLO Z MINULÉHO VOLEB-
NÍHO OBDOBÍ

Máme po volbách a konečně může nová garni-
tura radních a zastupitelů pracovat a nezabývat 
se tím, jak upoutat a získat na svou stranu po-
tencionální voliče.

V minulém volebním období udělali představi-
telé radnice hodně dobrých věcí, které veřejnost 
přijala zcela samozřejmě, protože takové počí-
nání také očekávala. Ale mnohé věci zůstaly ne-
řešeny nebo naopak byly prosazovány bez ohledu 
na přání či připomínky občanů. A právě k této 
problematice bych rád připojil několik poznámek, 
které jsem rozdělil do následujících bodů.

1) vize o rozvoji města – proběhlo několik 
prezentací o tom, jak si vedení města v čele 
s městským architektem představuje jeho další 
rozvoj. Během těchto prezentací se přímo na místě 
rozvinula diskuse a rovněž podobná probíhala 
i na městském facebooku. Očekával jsem, že ně-
kdo z vedení radnice provede nějakou, byť jen 
povrchní analýzu toho, co bylo na jedné straně 
prezentováno a od občanů připomínkováno a tato 
analýza bude zveřejněna k další diskusi. Ale bohu-
žel nic se nestalo, jakoby se nad tím zavřela voda. 

Jediným, kdo na dotazy občanů reagoval, byl 
městský architekt. Svoje názory nekompromisně 
obhajoval, ale bohužel některé jeho odpovědi byly 
až zarážející. Dovoluji si citovat k problematice ná-
břeží. Paní R. Znorová napsala „Nádherné!!! Jeden 
z projektů, který se mi líbí, jen otázkou zůstává, 
co až přijde velká voda“. A pan Vaněček odpovídá: 
„Dobrý den, jen upřesním – jedná se o vizi, nikoliv 
o projekt. To co vidíte na obrázku je pouze koláž, 
vizualizace toho, jak by mohlo nábřeží vypadat. 
Vize nepředjímá žádné konkrétní závěry, neřeší 
žádné detaily. Je předložena veřejnosti k diskuzi. 

Na základě diskuze se projekt buď zastaví, nebo 
bude pokračovat“. Přitom více jak polovina této 
vize je navržena v pásmu 20 a 100 leté vody. 
Přitom stačí jen nahlédnout do územního plánu! 

A ještě jeden příklad týkající se již ne vize, ale 
přímo projektu nové odpočinkové zóny u spoři-
telny. Jak uvedla paní Bursová je již zažádáno 
o stavební povolení. Tak nevím, jsou to jen vize, 
či projekty? A pokud ano, kdo a kdy je schválil, 
že je již žádáno o stavební povolení?

Přitom pan Vaněček navrhuje „zabetonovat“ 
celý tento prostor dlažbou, protože trávník plní 
svoji funkci pouze ve větších plochách a zdejších 
150 m2 je dle něj málo. Co by tomuto názoru řekli 
např. takoví Finové, kteří chrání při stavebních 
pracích každý strom, každou zeleň?

Udělal vůbec někdo průzkum dopravy dyna-
mické i v klidu, zkoumal statistiku dopravních 
nehod v tomto dopravním bodě, že je kvůli ne-
přehlednosti přechodu přes silnici třeba zrušit 
parkoviště? Je tvůrcům tohoto návrhu vůbec 
známo, jak je parkoviště využíváno a zda nestojí 
také náhodou auta klientů spořitelny v přilehlé 
ulici? Rovněž vzhledem k tomu, že u příslušné 
dopravní značky je dodatková tabulka „Vyhrazeno 
pro klienty České spořitelny“, nejsou tato parko-
vací místa smluvně ošetřena s majitelem pozemku, 
respektive komunikace? A co je to za odpočinko-
vou zónu nacházející se cca 20 metrů od rušné 
silnice? Je tu otázek víc jak dost, nad kterými by 
bylo vhodné se zamyslet. A socha „SPOLU“, která 
tam má být umístěna, je o ní známo něco bliž-
šího? Z jakého konkursu byla vybrána, či se jedná 
o neumístěnou sochu z Řezbářského sympozia?

Závěrem této části jen takovýto dovětek. Na ka-
ždou maličkost, která stojí nějaké finance, se dnes 
vypisuje výběrové řízení. A zde, o rozvoji města 
na desítky let, rozhoduje pouze jeden člověk. Proč 
vedení Města nepožádalo například studenty ar-
chitektury o spolupráci? Proč se nezeptalo míst-

ních středoškoláků, jak by si představovali své 
město, chtějí v něm vůbec v budoucnu žít? Město 
oslovilo žáky místní devítiletky, aby se graficky 
vyjádřili k nebezpečným místům na silnici, proč 
je také neoslovilo v této souvislosti? Těch proč je 
docela dost, ale odpověď bohužel žádná. Přitom si 
myslím, že před vedením radnice leží podstatně 
důležitější a hlavně aktuálnější problémy!

2) akce Města – v poslední době proběhlo něko-
lik akcí, které mají charakter akcí každoročních 
či v nějakém časovém horizontu se opakujících. 
U dvou z nich došlo k určitým názorovým třenicím 
takového rozsahu, že byly zaznamenány a venti-
lovány ve sdělovacích prostředcích. Časově první 
akcí byla akce nazývaná „Řezbářské sympozium“ 
a tou druhou pak udělení „Ocenění významného 
občana města“.

V obou dvou případech, se ukázalo, že rozho-
dujícím faktorem, jak vyplynulo ze zpráv v regio-
nálním tisku, bylo pouze subjektivní rozhodování. 
Přitom by stačilo málo, aby zastupitelé připravili 
a vydali trvalá závazná pravidla pro konání tako-
výchto akcí a takovéto situace, veřejně přetřásané, 
nemusejí vůbec nastat.

Vezmu li v potaz např. „Řezbářské sympozium“, 
mělo by být dopředu známo libreto neboli hlavní 
téma daného ročníku. Ve městě je řada různých 
spolků v čele s Vlastivědným klubem, které by 
mohly takovéto libreto každoročně vybírat. 
A na základě tohoto výběru by pak mohly být 
podávány jednotlivé návrhy včetně místa, kde 
by případný řezbářův výtvor měl být umístěn. 
Současně by měla být ustavena na radnici nezá-
vislá komise, která by jednotlivé návrhy posoudila 
a rozhodla, zda splňují všechny předem stanovené 
podmínky a také, jeli materiálově takovýto návrh 
možné realizovat. A pouze takovéto návrhy by 
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doporučila zastupitelům k další diskuzi a případ-
nému schválení.

Obdobně by se mělo postupovat i při oceňování 
významných občanů. Stanovit závazná kriteria 
výběru. Dle mého názoru by měl být rozhodujícím 
faktorem pro udělení takovéhoto ocenění přínos 
navrhovaného občana pro město, co pro něj udělal 
navíc, nad rámec svých občanských či pracovních 
povinností. Ta škála činností je dosti široká, od ve-
dení různých kroužků dětí a mládeže, přes spor-
tovní, kulturní či jinou reprezentaci města, atp. 
Dle mého názoru věk by neměl hrát rozhodující 
roli. Vždyť hypoteticky tu může vyrůst olympijský 
vítěz či mistr světa a ve svých cca 20 letech života 
udělal pro stát, ale i pro město daleko více, než 
nějaký starší člověk. Jen vzpomeňme zakladatele 
JAWY ing. Janečka, či jeho z dalších následov-
níků JUDr. Freie či JUDr. Hvězdy. Nebyli by hodni 
takového ocenění, byť in memoriam? Nebo paní 
Žužiová, která svými odbornými znalostmi za-
chránila lidský život přímo na ulici? Rovněž tak 
pan Ing. Žížala svojí tvorbou zviditelňuje naše 
město již řadu let, a tak by bylo možné zviditelnit 
i další občany. Když nic jiného, měli bychom se 
nad tímto problémem alespoň zamyslet.

3) zpětná vazba – již poněkolikáté nás (občany 
města)radnice a její vedení žádají o zasílání ná-
zorů, ale jak jsem již výše naznačil, chybí zpětná 
vazba. Uvedu jeden příklad. 22. srpna se paní D. 
Šmejkalová Klenovcová na týneckém facebooku 
ptala mimo jiné i na problematiku Komunitního 
centra při základní škole. A 26. téhož měsíce od-
povídá kdosi schovaný za Týnecké vlnění (!) – 
„Dobrý den, nezapomněli jsme na Vás, odpovíme 
co nejdříve“. A to je vše. Patrně k tomu „nejdříve“ 
stále ještě neuzrál čas. Diskuse jako hrom. Jen 
mimochodem, na tento problém jsem se dotázal 
v srpnovém vydání TL také, ale pan starosta se 
mému dotazu elegantně vyhnul, a obě protago-
nistky, které tuto debatu vlastně rozvířily, dámy 
Bursová a Čečilová, rovněž zachovaly „bobříka 
mlčení“. Takže jsem dopadl stejně jako výše uve-
dená tazatelka. Doufám, že alespoň nyní, nám 
již někdo odpoví.

4) týnecké vlnění – bylo prezentováno jako nová 
informační platforma, která čeří stojaté vody. 
V době psaní tohoto příspěvku (20. 11.) jsem 
nahlédl do této platformy a přibyla tam stránka č. 
3. Když jsem však porovnal obsah této a předchozí 
stránky, tak jsou zcela totožné, a to nejen úvodní 
vizualizací, ale i obsahem. Tak nevím, ale takto 
jsem si čeření vody nepředstavoval. 

Doufám a pevně v to zatím věřím, že nová 
sestava zastupitelů bude plnit své předvolební 
sliby a i v této oblasti se ledy pohnou a voda se 
začne čeřit. 

Tomáš Jirásek

•
CO NÁM ZBYLO Z MINULÉHO VOLEB-
NÍHO OBDOBÍ 
Vážený pane Jirásku,
jsem rád, že Vám není lhostejné dění ve městě. 
Za to, jak se město mění a vyvíjí, cítím zodpo-
vědnost. Každý názor je tedy pro mě důležitý 
a přemýšlím nad ním. 

K Vašim dotazům se vyjadřuje architekt města 
v samostatné odpovědi. I já si dovolím přidat 
myšlenku.

ad1
Analýza připomínek z prezentací se nechystá. 

Záměry byly zatím veřejnosti pouze představeny. 
Na místě bylo sice zodpovězeno pár otázek pří-
tomných, bohužel na jednotlivé prezentace se 
dostavilo pouze 5–20 lidí. To není ani 1 % oby-
vatel… Byli jsme velmi zklamáni a v rozpacích 
z tak malého počtu příchozích. Vždyť tato témata 
se bouřlivě diskutují na lavičkách, nárožích i v re-
stauracích. Stále jsme osočováni, že vše děláme 
bez součinnosti s veřejností. Ale chce veřejnost 
opravdu aktivně zasahovat do dění a změn 
ve svém městě? Pokud ano, nepůjde to z pohodlí 
gaučů a hospodských židlí. Nestane se to jen šuš-
káním a stěžováním si na ulicích. Potřebujeme, 
abyste za námi přišli, mluvili s námi. Snad se to 
musíme teprve všichni naučit, ale jiná možnost 
není. Proto společně s architektem města chys-
táme novou sérii setkání (komunitní plánování), 
kde právě veřejnost určí, ZDA a JAK se má veřejný 
prostor dále měnit. Diskuze tedy teprve nastane 
a doufáme ve větší zájem a účast.

Náměstíčko u spořitelny vzniklo z požadavku 
projektu Bezpečně do školy. Děti, rodiče i paní 
učitelky označily z jejich pohledu nebezpečná 
a riziková místa ve městě. Když jsme začali ře-
šit, jak bezpečně přecházet ulici V Náklí, jedinou 
možností bylo zrušení parkoviště. Rádi bychom 
upřednostnili bezpečnost chodců před pohodlím 
řidičů. Pro pěší jde o tranzitní a jedinou možnou 
spojovací trasu mezi pravým a levým břehem 
našeho města, je to každodenní cesta školáků. 
Stačí se zde jen na 5 minut zastavit a pozorovat 
úskalí, jakým zde musí čelit chodci při přechá-
zení i řidiči vyjíždějící z parkoviště u spořitelny. 
Na to nepotřebujeme platit průzkum dopravy 
dynamické i v klidu, ani statistiku dopravních 
nehod v tomto dopravním bodě. Součástí řešení 
dopravní situace je možnost lépe využít prostor 
před Lékárnou U Mostu. Jde o centrální prostor, 
který se nabízí jako „čekací“ plocha kolem při-
lehlých obchůdků. Mohli bychom si zde na la-
vičce ve stínu stromů dát zmrzlinu z protějšího 
stánku, počkat, než manželka nakoupí, nebo si 
jen odpočinout při cestě k lékaři nebo do starého 
Týnce… Nevzhledné a staré túje nahradí stromy 
a tráva, do které se stejně bojíte vstoupit, abyste si 
„nenašlápli“ by nám, myslím, také chybět nemu-
sela. Projekt počítá s položením kamenné dlažby. 
Opravdu žádný beton. 

Město vždy mělo svého architekta, který do-
hlížel a esteticky usměrňoval výstavbu v Týnci. 
Dlouhá léta to byla Ing. Arch. Vokrouhlecká. Po je-
jím odchodu do důchodu nám byl doporučen ate-
liér VAS, za který jedná Ing. Jan Vaněček. A proč 
spolupráce s jedním architektem (ateliérem)? 
Protože to znamená jednotnou koncepci, styl, 
dlouhodobou znalost širších souvislostí a míst-
ních poměrů,… Toto je běžná praxe mnoha měst 
po celé republice.

ad2
Významný občan. Pravidla pro každoroční 

nominaci jsou: kdo se zasloužil o rozvoj města, 
významně ovlivnil život ve městě nebo se zapsal 
do historie města svou prací. Pokud myslíte, že by 

se měla kritéria zpřesnit (nebo zpřísnit), nebude 
to spíše odrazením či překážkou pro nominace? 
Nominace může podávat kdokoliv. V dubnu 
vyzýváme v Týneckých listech k podávání ná-
vrhů. Můžete samozřejmě navrhnout osobnosti, 
které zmiňujete (Ing. Žížala získal toto ocenění 
již v roce 2004). O udělení ocenění rozhoduje 
zastupitelstvo.

Řezbářské sympozium. Náměty dosud vznikaly 
z poptávky veřejnosti, školky i spolků. Dle mož-
ností jsme se jim snažili vyhovět. Výzva v Týnec-
kých listech a posouzení návrhů v některé komisi 
rady by neměly být problémem. 

ad3
Máte pravdu, u dotazu na facebooku ke zpětné 

vazbě nedošlo. Na dotazy se snažíme dle možností 
průběžně reagovat. Někdy je však prodleva delší. 

Ve škole je v provozu družina, která je určena 
pro děti z prvního stupně. Zároveň je k dispozici 
široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit. 
Děti tak mají příležitost využít volný čas a jsou 
stále pod dohledem vychovatelů. Starší děti 
z druhého stupně už dochází na kroužky a další 
volnočasové aktivity samostatně. Činnost těchto 
kroužků a aktivit v prostorách školy město fi-
nančně podporuje. Tím je zajištěna široká na-
bídka, ze které si může vybrat opravdu každý.

ad4
Jde o technickou závadu, čekáme na prove-

dení opravy.

Martin Kadrnožka
starosta

•
Vážený pane Jirásku,
Rád bych zareagoval na Váš dopis a Vaše při-
pomínky a vyvrátil veškeré obavy, které ve Vás 
má činnost městského architekta vyvolala. Ještě 
předtím bych velice rád poděkoval, že jste dopis 
napsal. Znamená to, že dění ve městě sledujete 
a že se o Vaše město zajímáte. 

Činnost městského architekta je pro mne stále 
velkou výzvou a vkládám do ní nemalé množství 
svého volného času. V tomto textu není prostor, 
abych Vám vše znovu popisoval. Na následují-
cím odkazu najdete prezentace, ve kterých je 
vše shrnuto:
http://issuu.com/janvanecek/docs/prezentace_
mestsky_architekt. 

Tato prezentace byla s velkým úspěchem před-
stavena na Dnu architektury ve Vysokém Mýtě, 
kdy se Týnec dostal do společnosti měst jako 
Pardubice či Praha. 

Pro komunikaci s veřejností vznikl z iniciativy 
koordinační skupiny web Týnecké vlnění a jeho 
facebooková stránka, kde se jednotlivé vize, studie 
a projekty prezentují. Zároveň jsem činnost za rok 
2014 shrnul do tohoto dokumentu: http://issuu.
com/janvanecek/docs/5p_m__stsk__ho_archi-
tekta_za_rok_20

Obecně o zmiňovaných vizích, studiích a pro-
jektů: Velmi bych Vás prosil rozlišovat tyto pojmy. 
Pojem vize symbolizuje oblast hodnou pozornosti 
a veskrze to není nic jiného než představa, jak by 
věci mohly vypadat v budoucnu. Vize je představa, 
která se tvoří bez inženýrských, geodetických či 
geologických podkladů, protože je to vize. Vize 

dokončení z předchozí strany
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je zároveň iniciační bod, od kterého se odrazí 
diskuze před koordinační skupinou, městskou 
radou, volenými zastupiteli a občany. Nejedná 
se o studii. Studie je již podrobnější návrh kon-
krétní stavby na konkrétní místo. Projekt je zase 
stavební řešení studie. 

Vy ve svém textu spojujete tyto pojmy do-
hromady a kombinujete jednotlivé projekty, 
což pak vede k mylné představě, že je vše roz-
hodnuto, že se vše děje bez zpětné vazby, bez 
diskuze, bez reakce občanů. To ale není pravda.

V koordinační skupině jsou připraveny 3 do-
kumenty, které mají zastupitelům i občanům 
objasnit, v čem spočívá práce městského archi-
tekta, jaké projekty vznikly během uplynulého 
roku a jaká jsou témata městského architekta 
pro rok 2015. 
http://issuu.com/mestotynecnadsazavou/do-
cs/5t_m__stsk__ho_architekta_pro_rok_2

Zejména dokument „5T2015“ by mohl pro Vás 
být velice zajímavý. V dokumentu se mimo jiné 
dočtete, že k projektu městského nábřeží nebo 
centrálního veřejného prostoru bude znovu při-
zvána veřejnost. Město se také zaobírá myšlen-
kou uspořádat sérii tří komunitních plánování. 
To znamená, že prostor dostanou všichni, kdo 
o to budou mít zájem. Komunitní plánování je 
moderním nástrojem pro stanovení priorit a smě-
řování měst a Týnec nad Sázavou se ho nezříká.

Nejsem si jist, zda jste byl na mých přednáškách 
a prezentacích. Z textu, který jste zaslal si spíše 
myslím, že ne. Ale třeba Vám křivdím. Všechny 
vize i aspekty mé práce jsem veřejně odprezen-
toval. Účast veřejnosti však byla naprosto tristní. 
Nepřišla naprostá většina volených zastupitelů, 
což osobně považuji za nešťastný signál směrem 
k činnosti městského architekta, k městu i k tomu, 
jestli jsou zastupitelé ochotni o věcech diskutovat. 
Pokud budete chtít, můžeme si klidně domluvit 
schůzku a znovu Vám vše rád vysvětlím osobně.

Mluvíme ‑li o nábřeží – jedná se o dlouhodo-
bou vizi. Ta vznikla na počátku mého působení 

v Týnci. Byla mnou představena radě města, zastu-
pitelstvu i veřejnosti a vždy se kladl důraz na to, 
že jde pouze o představu revitalizace Sázavských 
břehů. Nikdy se nejednalo o žádnou studii na-
tož projekt. Jde o podklad pro další práci. Město 
Týnec se v této vizi snaží otevřít Sázavské břehy 
veřejnosti, rozděluje břehy do malých úseků, které 
doporučuje k detailnějšímu průzkumu a rozboru 
a tyto úseky spojuje v jeden srozumitelný celek. 
Tato vize neřeší žádné z těchto úseků. Pouze pou-
kazuje na jejich potenciál a popisuje, jak by mohly 
být využity. K této vizi jsem přiložil celkem 4 
koláže. Obrázky, které vy popisujete jako projekt, 
jsou tedy pouhou koláží již realizovaných nábřeží 
jinde ve světě. Vaše připomínky jsou samozřejmě 
pravdivé, ale v tuto chvíli vy už projektujete, 
kdežto já pouze ukazuji, že by bylo dobré se Sá-
zavským břehům věnovat. V tom je ten zásadní 
rozdíl. Budoucí projekt bude konzultován nejen 
s občany, ale zejména se zájmovými skupinami 
v území (fotbalisté, rybáři, turisté, vodáci,…) 
a s dotčenými orgány (povodí).

Mluvíme ‑li o doplnění pěší zóny – jedná se 
o dlouhodobou vizi. Tato vize vzešla ze studie, 
která řešila prostor před obchodním domem 
Hruška tak, aby byl lépe přístupný. Velmi disku-
tovaným aspektem města Týnce, je absence ná-
městí. Za rok jsem vytipoval několik ploch, které 
by náměstím mohly být. Prostor před obchodním 
domem Hruška funkci centrálního prostoru již plní 
a je zároveň přirozeným centrem „nového“ Týnce. 
Navíc je zde aspekt městské pohledové osy, která 
začíná v Hotelu, přechází přes most, míjí prostor 
před Lidlem, navazuje na pěší zónu a končí ob-
chodním domem. Jedná se o nejvýznamnější urba-
nistický prvek, který Týnec má. Proto vznikla vize, 
že v tomto místě by v budoucnu mohla vzniknout 
plocha, která by byla velice kultivovaným veřej-
ným prostorem, kde by se mohly pořádat trhy, 
s vodní plochou, lavičkami a podobně. A možná 
by se mohla nazývat náměstím. Jedná se o vizi, 
která bude dále podrobena diskuzi s veřejností 
na komunitním plánování.

Mluvíte ‑li o prostoru před spořitelnou – věc 
bohužel vytrháváte z kontextu, vynecháváte mé 
komentáře k autům, upravujete mé odpovědi, 
a vlastně nevím, proč to děláte. Nejdříve se jednalo 
o iniciační studii, která byla kladně přijata v koor-
dinační skupině. Následně byla studie povýšena 
na projekt pro stavební povolení. Ohledně Vašich 
obav a námitek: zde budeme skutečně v rozporu. 
Osobně jsem přesvědčen, že tento prostor nyní 
nefunguje, jak by měl. Základní problémy: pohyb 
chodců, nefungující zeleň (keře a tráva), obrov-
ské množství různých značek a cedulí, parkující 
auta, která přerušují chodník. Studie tyto pro-
blémy řeší tím, že se zbavuje parkoviště, které 
překáží chodcům a které je nevhodně umístěno 
v blízkosti křižovatky (auta zde při parkování 
dokážou zablokovat celou křižovatku). Parkova-
cích ploch je bezprostředním okolí dostatek. Dále 
se prostor zbavuje travnatých ploch, na kterých 
se nedá pobývat, sedět, rekreovat, a zbavuje se 
keře, který patří spíše do zahrad rodinných domků 
než do města. Tuto zeleň nahrazuje zpevněnou 
plochou z kamenné dlažby, do které osazuje 5 
nových stromů. O Finsku bych v tomto případě 
raději nehovořil, neboť takovéto zelené plochy 
s přestárlým keřem v této zemi nenajdete. Do pro-
storu studie nově umisťuje kolostavy pro cyklisty, 
nové lampy veřejného osvětlení a odpadkové koše. 
Doprostřed studie navrhuje umístění sochy, kterou 
ale nespecifikuje, ve vizualizaci najdete jen skicu. 
To že byla vybrána socha „Spolu“ je rozhodnutím 
městské samosprávy, ne mým. 

Doufám, že touto reakcí vyvracím některé Vaše 
obavy a námitky. Na dílčích věcech se bohužel 
neshodneme. 

Vězte, že žádný názor občana kteréhokoliv 
města, kde něco navrhuji, mi není lhostejný. To 
platí i pro Týnec. Za každý názor jsem rád. I když 
je vůči mé práci kritický. Proto i dál vytrvejte 
a sledujte dění v Týnci.

Ing. Jan Vaněček, Architekt města

Komunální volby v Týnci nad Sázavou a jejich výsledky
Komunálními volbami se završil letošní vo-

lební rok, když nás souběžně probíhající volby 
do Senátu minuly. Ve svém příspěvku se pokusím 
zmapovat vše, co se „domácích“ voleb týkalo.

Předvolební kampaň
Předvolební kampaň začala nenápadně již 

v průběhu letních prázdnin, kdy občanům byl 
předložen v „papírové“ i elektronické podobě 
projekt „Týnecké vlnění“ jako nová informační 
platforma. S tím ruku v ruce vedení radnice začalo 
připravovat prezentace „Vizí“ městského archi-
tekta, jak změnit město a tak lákat potencionální 
voliče na svoji stranu. S blížícím se termínem 
voleb se začaly prezentovat jednotlivé politické 
subjekty se svými volebními programy.

Politické subjekty
Na místní politické scéně se etablovalo 10 sub-

jektů, což je o dva více než tomu bylo v roce 2010, 
kdy proběhly předchozí volby. Z původních osmi 
subjektů však pod stejným názvem zůstaly pouze 
čtyři – Volba pro město, Nezávislí, ČSSD a KSČM. 

Ostatní politické subjekty zmizely, respektive se 
přeměnily či přerodily na nové a neokoukané. Tak 
původní TOP 09 se přejmenovala na Srdce pro 
Týnec, Věci veřejné na Otevřenou radnici, ODS 
na Sdružení pro rozvoj místních částí. Subjekt 
s nejdelším názvem Hnutí za harmonický rozvoj 
obcí a měst se v podstatě rozplynul do ostatních 
subjektů. Nově se však objevily subjekty ANO 
2011 a DSSS. Všechny subjekty naplnily své kan-
didátky plným počtem kandidátů, takže o přízeň 
voličů se ucházelo 170 zájemců.

Volební programy
Kdo se domníval, že všichni zájemci o další 

působení na radnici Města, udělají za svojí před-
chozí činností jakousi inventuru a v rámci před-
volební agitace poukáží na dosažené úspěchy či 
případné neúspěchy, byl patrně zklamán. Žádná 
předvolební diskuse, jako tomu bylo v roce 2010, 
se neuskutečnila, pouze byly nějaké spoty v ka-
belové TV. Vzhledem k tomu, že došlo k přeměně 
politických dresů u většiny subjektů, nastala situ-
ace, jakoby začínaly znova a tím pádem nemají 

vlastně, co hodnotit. A ty které dres nezměnily, 
zachovaly dekorum a mlčení též. Jedinou výjim-
kou byli Nezávislí, kteří v rámci svého „Předvo-
lebního zamyšlení“ zveřejnili stěžejní body své 
práce a její výsledky. A rovněž zde nastínili své 
představy o tom, co by chtěli v budoucnu změnit. 
Byly to velice jednoduché náměty, nezaobalené 
do politických frází, přesně směrované do místní 
komunální politiky. 

Co se týče volebních programů ostatních sub-
jektů, velké zklamání připravilo svým potencio-
nálním voličům ANO 2011, které neuveřejnilo ani 
řádku svého programu. Jestli spoléhali na pro-
gram celostátní politiky, tak v komunále se hraje 
úplně jinak a o jiné hodnoty. To DSSS, která se 
do zastupitelstva nedostala, měla velmi ambici-
ózní program, jehož některé body by možná bylo 
dobré aplikovat v novém volebním období. Ostatní 
subjekty se více či méně snažily, ale vše bylo ve-
deno v obecných frázích tak, že by se většina 
námětů dala uplatnit v jakékoli jiné obci či malém 

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

městě. A některé subjekty „oprášily“ své programy 
z roku 2010 s nadějí, že si je již občané nepama-
tují. A to, co bylo dotvořeno nově, to v některých 
případech byly opravdu perly. Asi největší perlou 
byl slib, že bude otevřeno v půdních prostorách 
městského úřadu „Muzeum Jawy“. Nevím, kde 
v budově s plochou střechou ty půdní prostory 
jsou, ale je možné, že se kvůli muzeu měl Měst-
ský úřad přestěhovat do nových prostor s půdou.

Volební výsledky
Jak celkově dopadly volby a jakých výsledků 

bylo dosaženo, to je již známé. Rád bych Vaši 
pozornost přitáhl k porovnání volebních výsledků 
v jednotlivých volebních obvodech, protože ty 
odrážejí velmi názorně priority občanů vůči kon-
krétním kandidátům.

Ze statistických údajů je patrné, že nejvíce „bo-
dovala“ paní Čečilová, která zvítězila ve čtyřech 
volebních obvodech (č. 2, 3, 4, 8). Třech vítězství 
dosáhl pan Kadrnožka (volební obvody č. 7, 10, 
a 12). Dvě vítězství v obvodech č. 5 a 6 dosáhl 
pan Pešan a po jednom vítězství pak panové 
Znamenáček (obvod č. 1), Hudrlík (obvod č. 9) 
a Korec (obvod č. 11).

Na opačném konci pořadí nejvíce porážek utr-
pěl pan Hudrlík (obvody 2, 3, 4, 6 a 11). Rovněž 
pan Pešan měl čtyři poslední místa (obvod č. 1, 
8, 9 a 12) a po jednom pak paní Povolná (č. 11), 
a pánové Znamenáček (č. 5), o které se podělil 
s panem Pešou. Pan Vaněček dopadl nejhůře ve vo-
lebním obvodu č. 7 a pan Kašpárek v obvodě č. 
10, kde získal ze zastupitelů absolutně nejméně 
hlasů, a to pouhé dva.

A na závěr této části jen porovnání počtu získa-
ných hlasů ve volbách roku 2010 a 2014. Tučně 
zvýrazněná jména jsou zastupitelé, kteří nezískali 
podporu voličů ve volbách 2014.

Kandidát
volební obvodypoř.

číslo
příjmení, jméno, tituly

C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem
1 Čečilová Alice MUDr. 128 109 134 149 27 37 29 59 45 15 31 26 789
1 Kadrnožka Martin Mgr. 78 70 75 108 34 38 62 57 44 48 29 30 673
2 Korec Pavel 130 97 111 112 8 19 25 35 25 5 32 10 609
3 Bartl Zbyněk 111 88 104 107 6 15 22 39 24 6 29 11 562
3 Váňová Hana Mgr. 68 59 64 81 25 27 55 46 59 38 21 17 560
1 Znamenáček Petr Mgr. 138 92 83 99 5 18 21 28 22 8 21 4 539
4 Vanžura Vlastimil 85 38 60 97 25 15 40 50 26 39 31 24 530
1 Bursová Adriana 51 43 60 76 39 29 33 33 27 28 24 13 456
2 Vaněček Jan 95 56 62 76 14 23 11 30 20 9 17 16 429
2 Žužiová Lenka 55 43 56 78 30 27 29 33 26 15 24 4 420

13 Brejlová Eva 66 56 55 73 12 27 13 22 22 24 14 17 401
1 Kašpárek František 35 58 78 89 13 13 33 20 23 2 12 11 387
1 Peša Zbyněk 40 47 67 67 5 29 36 19 19 18 27 12 386
1 Pešan Bedřich Ing. 16 38 47 52 41 131 14 13 11 7 9 3 382
4 Skalický Luděk 38 55 78 77 14 17 12 27 18 11 7 7 361
3 Povolná Milena Ing. CSc. 40 52 53 85 11 19 11 16 17 3 20 10 337
1 Hudrlík Roman 32 26 33 48 12 8 18 21 77 19 3 13 310

Závěr
Voliči rozdáním volebních hlasů ukázali, 

že si v Týnci a připojených obcích přejí 
změny jak ve vedení města, tak zejména 
v tom, jak a kam je město kormidlováno. 
„Vládní“ radniční strany utrpěly citelnou 
porážku a minulí opoziční poslanci zaujali 
nyní místa ve vedení Města. Jinými slovy 
se z opozice stali těmi, kteří nyní mají 
možnost vše, co dříve kritizovali napravit 
či prosadit. A k tomu si jim dovolím popřát 
odvahu, odpovědnost a hlavně vizionářství 
v dlouhodobém rozvoji města a tím i spo-
kojeného života jejich občanů. A možná, že 
mne v tomto podpoří i další spoluobčané.

Tomáš Jirásek

PŘÍJMENÍ JMÉNO
2010

HLASY
2014

HLASY
ROZDÍL

ČEČILOVÁ ALICE 432 789 357 
KOREC PAVEL 498 609 111 
BARTL ZBYNĚK 460 562 102 
ŠEFRNA LUDĚK 445 496 51 
BURSOVÁ ADRIANA 415 456 41 
KORBEL PETR 439 473 34 
KADRNOŽKA MARTIN 649 673 24 
VÁŇOVÁ HANA 563 560 –3 
ŽUŽIOVÁ LENKA 503 420 –83 
VANŽURA VLASTIMIL 622 530 –92 
VNOUČKOVÁ JITKA 347 229 –118 
PTÁČNÍK FRANTIŠEK 410 277 –133 
ŽĎÁRSKÁ GALINA 628 494 –134 
HUDRLÍK ROMAN 451 310 –141 
KAŠPÁREK FRANTIŠEK 546 387 –159 
PEŠA ZBYNĚK 557 386 –171 
JUNOVÁ VĚRA 417 241 –176 

Ryba není žrádlo, ryba je kámoš 
Dobrý den,
už řadu let se ptáme s mými kamarády a kolegy 
co je pro nás lepší, zda platit nehorázné sumy 
za povolenky nebo koupit si 3–5× ročně týden 
na soukromáku. Proč??? Otázka je myslím jasná 
už z nadpisu.

Cokoli se u vody děje, jde jen a jen ruku v ruce 
soukromým podnikatelům a na rybáře se posled-
ních pár let kašle. A podle mě je to i dáno tím, že 
ve vedení „našeho“ svazu sedí, dobou hlubokého 
minula vychovaní STAŠKOVÉ (slovo „stašek“ je 
myslím pro dřívější ročníky památná zkratka, něco 
jako teď pro mládež „omg“ nebo „lol“), kteří si 

nechtějí dělat práci s předěláním práv, řádu a vů-
bec práci celkově. Chytání nonstop je v dnešní 
přetechnizované a moderní době úplně normální 
jako mobil nebo smajlík.

Tak proč tedy vodáci můžou jezdit od světla 
do tmy a rybář jen tiše mlčí, protože stejně 
s tím nic neudělá. Bordel u vody, bordel po nich 
na vysekaném rybářově místě beru už jako samo-
zřejmost. Přeci nechceme, aby si vodáci stavěli 
stany a mejdany dělali někde ve vysoké trávě, že? 
Rybář chytá v sezóně (květen–září) od 4 do půl 
8 max. pak má smůlu začíná vodní rallye, které 
zastaví pouze déšť nebo tma, takže si zachytáme 

POZVÁNKA NA 
SILVESTROVSKÉ 
PLAVÁNÍ

Týnečtí otužilci pořádají dne 31. 12. 2014 
ve 14:00 hodin v Tábořišti v Náklí 2. ročník 
silvestrovského plavání.

Všechny Vás srdečně zveme!

Mikulášská nadílka
V sobotu 6. prosince se v hasičské zbrojnici 

Pecerady uskutečnila Mikulášská nadílka za velké 
účasti a spokojenosti dětí. Děkujeme sponzorům 
Mars z Poříčí, Danone Benešov a Sboru dobrovol-
ných hasičů Pecerady a těšíme se na příští rok.

Roman Hudrlík

řekněme od 4 do půl 8 a pak kolem 21h když to 
uvadá do 24h. poté vytáhnem pruty, otevřem pivo 
a čekáme nebo spíme. Abychom si těch pár super 
hodin užili. Proč s tímhle nikdo nic neudělá??? 
Proč je na řece rallye??? Kdo je ohlídá a jak?? Řeky 
nejsou silnice, policie „funguje“ pouze na velkých 
nádržích (Slapy, Orlík, Vranov… atd.). Kdo má 
za úkol zklidnit situaci u vody???

Není lepší otevřít oči a říct si – povolme jim 
to??? Jasně jsou stále mezi námi rybáři typu „po-
volenka stála 2000 Kč – to maso z vody za tu cenu 
dostanu“, ale už jich není tolik jako nás normálně 
smýšlejících rybářů.

CT Ba‑Ra‑Če
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Pravěký Ötzi a dnešní oblečení pro volný čas
V době, kdy budete mít nové vydání Týneckých 

listů ve svých rukou, dokončují studenti Univerzity 
třetího věku již sedmý semestr svých studií. Ten-
tokráte si vybrali velmi přitažlivé téma, mapující 
historii oděvní kultury od pravěku až do období 
renesance. A že jde o zajímavé informace, svědčí 
i příspěvek jednoho ze studentů pana JUDr. To-
máše Jiráska.

„Hned v první přednášce našeho nového stu-
dijního cyklu „Dějiny oděvní kultury I“ se autor 
mimo jiné krátce zmínil o nálezu mumie pravě-
kého lovce v ledovci na pomezí rakouských a ital-
ských Alp, který dostal podle místa nálezu jméno 
„Ötzi“. Stáří této mumie se odhaduje na více jak 
3 500 let před Kristem a přesto díky ledu, ve které 
byla mumie „uskladněna“ se dochovalo mnoho 
artefaktů, včetně oděvních součástek. Je fakt, 
že se autor přednášky spíše věnoval možnému 
kriminálnímu pozadí Ötziho skonu, ale nijak se 
podrobně nezabýval již jeho oděvem. A přitom 
z dnešního pohledu je to přímo prototyp oblečení 
pro volný čas.

Začněme od hlavy, kterou kryla čepice z něko-
lika kusů medvědí kůže. Rovněž svrchní kabát 
byl ušit z kozí kůže. Spodní vrstvu oblečení tvořil 

pruh kůže provlečený mezi nohama a upevněný 
k tělu opaskem. Nohy pak byly chráněny kože-
nými kalhotami, které nahoře byly připevněny 
jako indiánské legíny k opasku. Veškeré kožené, 
respektive kožešinové části oděvu byly napuštěny 
tukem, který jednak odpuzoval vlhkost a vodu 
a zároveň tvořil tepelnou izolaci před chladem 
a zimou. Proti nepohodě pak pravěkého muže 
chránila rohož upletená z horských travin, která 
jako přehoz kryla celé tělo a mohla rovněž sloužit 
jako předchůdce dnešní „karimatky“ při odpo-
činku či spánku. Ve svém celku pak oblečení bylo 
praktické, neomezovalo v pohybu a jeho jednot-
livé součásti sloužily s největší pravděpodobností 
dobře jak v létě, tak zejména v zimě.

Boty byly pak výkřikem tehdejšího „vědeckého 
poznání“. I přes relativně složitou konstrukci 
jednotlivých dílů, byly zhotoveny z přírodních 
materiálů. Medvědí kůže tvořila pevnou podešev 
a naopak svrchní díl byl vyroben z měkké jelení 
kůže. Místo ponožek či jiných ochranných pomů-
cek, byly boty vystlány senem opět z horských 
travin, které tvořilo vynikající tepelnou izolaci.

Repliku těchto bot, zhotovenou na techno-
logické fakultě zlínské Univerzity Tomáše Bati, 

Týnečtí zahrádkáři si připomněli 55. výročí své existence
V sobotu 22. listopadu 2014 proběhlo slavností 

setkání členů zahrádkářského svazu. 
Ve velké zasedací místnosti MěÚ zavzpomínali 

na svoje začátky, setkali se s nejstaršími členy 
a u malého občerstvení prožili příjemné odpo-
ledne. 

Hlavní dík patří panu Ing. Ouřadovi, který byl 
24 let předsedou tohoto spolku a který shromáždil 
a v písemné formě zachytil celou 55letou histo-
rii. Zpracoval podrobné grafy a tabulky s počty 
členů, seznamy zájezdů, přednášek, funkcionářů 
a výstav. 

Z nich jsme se dozvěděli, že největší počet členů 
233 byl v r. 2000, kdy vznikly dvě zahrádkářské 
osady „Višňovka“ a „Dolnice“. V současné době má 
organizace 117 členů. S tímto počtem je druhou 
největší na okrese. 

Účastníci setkání mohli nahlédnout do kronik, 
prohlédnout si nejstarší fotografie a dokonce si 
i zasoutěžit při promítání snímků z různých zá-
jezdů. Za 55 let se uskutečnilo 103 zájezdů, 100 
přednášek a 18 výstav.

Ze záznamů vyšlo najevo, že celých 30 let byl 
výbor záležitostí jen mužů. 

Zajímavé bylo též setkání se šesti nejstaršími 
členy, kteří převzali pamětní list s květinou a ma-
lým dárkovým balíčkem.

Velmi hezké byly také jejich příspěvky, v nichž při-
pomněli svoje zahrádkářské začátky a zkušenosti.

V současnosti má nejdelší členství paní Marie 
Horynová, která je v organizaci již 54 let. Další 
jsou pan J. Moulík, pan J. Borovička, pan J. Zikán, 
MUDr. J. Říha a pan Ing. Ouřada. 

Všichni jsou ještě plní energie a stále pečují 
o svojí zahrádku. 

Pěkný příspěvek měl i jediný host, pan Václav 
Bobek, který zastupoval netvořické zahrádkáře 
a Územní sdružení Benešov. Ocenil práci týneckých 
kolegů a pohovořil o soutěži „Mladý zahrádkář“.

Velký potlesk sklidil příspěvek pana Zikána 
o pěstování okurek a rajčat. 

A pan Borovička? Nestor týneckých spolků? Ten 
by mohl vyprávět daleko víc, kdyby předčasně 
neodešel hrát divadlo s ochotnickým spolkem. 

Pan Moulík a paní Horynová humorně podotkli, 
že převzali pomyslné veslo zahrádkářské po svých 
rodičích. 

Dojímavý byl též dopis p. Šteigerové, která se 
nemohla setkání zúčastnit ze zdravotních důvodů. 

V současné době se zájem členů upíná pře-
devším na zájezdovou činnost. Zájezdy jsou 
koncipovány tak, aby se členové seznamovali se 
zahrádkářskými novinkami na výstavách v arbo-
retech, v zajímavých zahradách a parcích. 

Tradicí se též staly zahrádkářské výstavy na Tý-
neckém posvícení. Tu letošní navštívilo za sobotu 
a neděli 542 lidí. V pamětní knize výstav se obje-
vily uznalé zápisy, které dodávají členům výboru 
naději, že jejich práce je smysluplná a jejich ná-
sledovníci v ní budou, jistě pokračovat. 

Poděkování patří též Radě města Týnce nad 
Sázavou, která zahrádkářům poskytuje prostory 
pro výstavu, výroční schůzi a v letošním roce jim 
nabídla finanční příspěvek. 

Velký dík za vstřícnost patří též pracovnicím 
na podatelně, Pavlu Vilímkovi ml. A dalším za-
městnancům MěÚ.

Závěrem tohoto stručného přehledu zahrád-
kářské činnosti bych chtěla popřát hodně zdraví 
všem členům zahrádkářské organizace a záro-
veň poděkovat členům výboru za jejich nezištnou 
a obětavou práci.

Mgr. Eva Vyskočilová
Předsedkyně ZOČSZ v Týnci nad Sázavou

vyzkoušel horolezec Václav Pátek a v roce 2008 
v nich zdolal vrchol Kilimandžára. Je zajímavé, 
že i při 20 stupňovém mrazu horolezec necítil 
v botách žádnou zimu, kdežto jeho společníci 
v nejmodernějších horolezeckých botách v nich 
cítili chlad. A tak boty pocházející z doby 3 500 
let před Kristem se ukázaly lepšími, než výrobky 
obuvnického průmyslu 21. století.“

JUDr. Tomáš Jirásek

Případní zájemci, pokud Vás tento příspěvek 
zaujal, můžete se přihlásit a navýšit počty stu-
dentů na MěÚ a v letním semestru pokračovat 
s námi v historii oděvní kultury od renesance až 
po současnost.

Mgr. Jitka Šebková
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Jednota bratrská v Týnci n/S vás zve na akce ve společenské 
místnosti Bisportu:
Nový klub pro děti a mládež: „Lajk“ 
• Kroužek programování: každé pondělí od 15:30 do 17:00, 
• Klubovna lajk: každé úterý od 17:00 do 18:30 volný program: např.: hry, 

naučit se něco do školy, poslechnout si písničky, být spolu.
• Dílna tvořivosti: každý pátek od 15:00 do 17:00 místo a čas pro kreativitu, 

vyrábění šperků, drátkování, šití panáčků, malování apod.
• Klub nejen pro seniory „Lavička“ každé úterý od 15:00 do 17:00 prostor 

seniorům na posezení. Kvalitní káva nebo čaj za 10 Kč, domácí buchta. 
Bližší informace Pavel Bořil tel: 775147600

Připravujeme: 
MANŽELSKÉ VEČERY – zima–jaro 2015 (začínáme 26.1. 2015) Každé 
pondělí od 19.00 do 21.30 Hod. 

Co je kurz Manželské večery?
Večeře: Osm setkání, každé s příjemnou večeří pro dva při svíčkách – jako 
na rande.
Témata: Po večeři následuje velmi praktická promluva na jedno z témat 
kurzu.
Diskuse: V úplném soukromí u malých stolků pouze pro dva spolu sami 
prodiskutujete téma večera nad dotazníky z příruček. Skupinová diskuse 
není součástí kurzu, o svém vztahu s nikým dalším nemluvíte.
Pro koho jsou Manželské večery?

Pro každého bez rozdílu životní filozofie, bez ohledu na to, jestli žijete 
v manželství nebo v trvalém partnerství.
Témata jednotlivých večerů
• Vybudovat pevné základy – společně strávený čas, milovat druhého jako 

sebe sama
• Umění komunikace – naslouchání, sdílení vnitřních pocitů
• Řešení konfliktů – přijímejme své odlišnosti, nezdravé způsoby zvládání 

konfliktů, šest kroků k řešení konfliktu
• Síla odpuštění – přiznat si zranění, jak odpustit i těžké věci, jak začít 

znova
• Rodiče a rodiče partnera – vliv naší rodiny v dětství, jak vycházet s rodiči 

v dospělosti
• Dobrý sex – proč je sex nejlepší v manželství, šest rad pro dobré milence
• Láska v akci – pět jazyků lásky v praxi
• Párty Manželských večerů – v čem spočívá hezké manželství?
Cena je 400 Kč/ manželský pár(cena je za příručky pro manžele a osm 
večeří). Reportáž na TV Nova v magazínu Víkend z 15. 4. 2014 zde
http://tn.nova.cz/zpravy/tv‑archiv/vikend/vikend‑manzelska‑tera-
pie‑ktera‑ozivi‑vas‑vztah.html

KURZ ALFA – zima–jaro 2015 (začínáme 25. 1. 2015) Každou neděli 
od 19.00 do 21.30 Hod.

Co jsou „Kurzy alfa“?
Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťan-

skou vírou.
Kurz Alfa je příležitostí pro kohokoliv, aby v příjemném prostředí bě-

hem deseti inspirativních setkání prozkoumal křesťanskou víru. Není to 
náročné, je to přátelské a zábavné. O Alfu je zahraničí velký zájem. Přes 
18 milionů lidí ve 167 zemích světa, kteří kurzy Alfa absolvovali v re-
stauracích, církvích, obývacích pokojích nebo vězeních se shodují v tom, 
že jde o zkušenost, která stojí za to. Zveme vás, abyste se k nám na této 
objevitelské výpravě připojil(a).
Jak to probíhá? 

Každý večer má tři části: začínáme v 19 hod. teplou večeří, pokračujeme 
přednáškou na dané téma a následuje diskuse, během které je možné téma 
večera dále rozvinout, klást otázky, téma kriticky rozebrat, vyjádřit vlastní 
názor nebo se podělit o své zkušenosti. Program večera končí v 21.30 hodin.

Pro koho jsou „Kurzy alfa“?Jak pro ty kdo, hledají, přemýšlí a ptají se 
po smyslu života. Tak i pro ty, kteří se za křesťany nepovažují, ale chtěli 
by se s křesťanstvím blíže seznámit a chybí jim k tomu ucelené informace.

Témata promluv jednotlivých večerů
• Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer kurzu)
• Kdo je to Ježíš?
• Proč Ježíš zemřel?
• Jak získat víru?
• Proč a jak se modlit?
• Proč a jak číst Bibli?
• Jak nás Bůh vede?
• Kdo je to svatý Duch?
• Co Duch svatý dělá?
• Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
• Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
• Jak odolat zlému?
• Proč a jak mluvit s druhými o víře?
• Uzdravuje Bůh i dnes?
• A co církev?
Závěrečná slavnostní večeře

Účast na kurzu je nezávazná a bezplatná – pokud budete chtít, můžete 
přispět do dobrovolné sbírky na náklady s kurzem spojené. Pokud se chcete 
kurzu Alfa zúčastnit, kontaktujte nás co nejdříve, abychom Vám mohli 
rezervovat místo.Těšíme se na setkání s Vámi.
Přihlášky do 18.1. 2015. 

Přihlášky a bližší informace
Stanislav Škvor, tel. 777 762052, email:tynec.jb@seznam.cz
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DP „Přes čtyři zámky“ s mezinárodní účastí
Sobota 13. září 2014 byla tím dnem, kdy byl pořádán 50. ročník DP „Přes 

čtyři zámky“. Meteorologové sice neslibovali pěkné počasí, ale opak byl 
pravdou. Účastníci tohoto jubilejního a nejstaršího pochodu v Čechách, kteří 
se sešli ze všech koutů naší vlasti, si užili pěkný zářijový den. Pořadatele 
mile překvapila dvacetičlenná skupina studentů z různých států Evropy 
(Francie, Švédska, Německa…), kteří si po příchodu do cíle pochvalovali 
krásné Posázaví. 

Odměnou všem byl pamětní list, odznak pochodu a drobné dárky při-
pravené k tomuto výročí. Děti si odnesly navíc malou sladkost.

Poslední letošní společnou akcí členů KČT a příznivců toulek přírodou 
z řad široké veřejnosti bude 20. prosince 2014 tradiční předvánoční vy-
cházka „Za jmelím na Neštětickou horu“.

Členka KČT

Sportuj s námi aneb Den pohybu a zdraví 

To, že státní svátky jsou tradičně dny odpo-
činku, rozhodně neplatí pro cvičitele, trenéry 
a instruktory odboru Sportu pro všechny (SPV) 
Tělovýchovné jednoty o. s. Týnec nad Sázavou. 
A pro Týnečáky a obyvatele okolních obcí také ne. 
Svátek Václava se již po čtvrté stal dnem plným 
pohybu a zdraví. 

Tradice „Dne pohybu a zdraví“ začala v roce 
2011 jako jedna z akcií kampaně „Česko se 
hýbe“. V letošním roce jsme se přidali k celostátní 
kampani Sportuj s námi, ale název „Den pohybu 
a zdraví“ i cíl zůstal stejný – ukázat veřejnosti, 
že sport a pohyb je nejen zdravý, ale i krásný 
a velmi příjemný způsob trávení volného času. 
A fakt, že tyto dny se stávají opravdovou tradicí, 
dokazuje nejen vynikající organizace, ale také 
rostoucí zájem veřejnosti a partnerů zapojených 
do projektu. Letos se akce již podruhé konala 
v areálu II. ZŠ Týnec nad Sázavou, kam se všichni 
sportující naučili chodit nejen na pravidelné ho-
diny cvičení v rámci odboru SPV, ale také díky 
otevření nových sportovišť v areálu školy široké 
veřejnosti. Tento areál se tak stal dokonalou 
a všem přístupnou základnou spojenou nejen se 
vzděláním, ale také sportem. 

V neděli, na Svatého Václava, léta páně 2014 
se tedy za krásného, slunečného počasí již od do-
poledních hodin po celém areálu pohybovali 
dobrovolníci z odboru SPV a připravovali jed-
notlivá sportoviště, aby vše mohlo vypuknout 
včas, tedy ve 13:00 hodin. A k přípravám toho 
bylo opravdu dost – celkem 22 sportovišť a sta-
novišť a k tomu ještě improvizované travnaté 
podium a dětský koutek, orientační závod rodin 
s dalšími 17 stanovišti. Již před začátkem celé 
akce se začali shromažďovat účastníci, jednak 
z řad vystupujících a jejich fanoušků v podobě 

kamarádů nebo rodinných příslušníků, tak i volně 
příchozí, chtiví pohybu. 

A co tedy bylo k vidění a vyzkoušení? Návštěvníci 
měli opravdu z čeho vybírat – na ukázku a vy-
zkoušení byly připraveny sporty tradiční i netra-
diční, jako například florbal, stolní tenis, mölkky, 
woodball, pétanque, střelba ze vzduchovky, pedala 
a další pomůcky jako padáky, skákací pytle, chůdy, 
balanční pomůcky atd. Partnerské kluby si také 
připravili své stánky či aktivity. Například trenéři 
TJ JAWA Pecerady softbalový a fotbalový trénink, 
TJ Zbořený Kostelec badminton, majitelka místního 
BD studia předvedla vibrační plošinu, ve stánku 
VZP probíhalo měření krevního tlaku, tuku a te-
pové frekvence, sbor dobrovolných hasičů z Týnce 
nad Sázavou postavil bludiště a připravil ukázku 
hasičské výstroje a škola HwaRang TaekwonDo 
vedla minikurz sebeobrany. Týnecký skautský od-
díl TYSAN opět připravil pro návštěvníky střelbu 
z luku, slackline a nově hamaky. Celý areál byl také 
jedním velkým orientačním závodištěm pro děti 
a rodiny s dětmi. Orientační závod rodin, neboli 
Orizáro, se 17 drobnými úkoly, měl především mezi 
malými účastníky velký úspěch. Zapojení byli i další 
partneři po celém Týnci, konkrétně vodácké a tu-
ristické centrum BISPORT, které půjčovalo všem 
účastníkům zdarma lodě na projížďku po Sázavě. 
Zdarma byly pro účastníky Dne pohybu a zdraví 
otevřeny i tenisové kurty u řeky a na volejbalových 
kurtech se konal turnaj dětí. 

Velkým lákadlem bylo již tradičně travnaté 
pódium mezi pavilony školy. Na něm se před-
stavily sportovní a taneční oddíly nejen z Týnce, 
ale i z blízkého okolí. Některá vystoupení byla 
pouze pro zpříjemnění nedělního odpoledne, 
jako například vystoupení týneckých gymnastek 
se cvičením akrobacie i cvičením na trampolíně, 

vystoupení tanečního kroužku při ZŠ Týnec nad 
Sázavou s ukázkou moderního tance, pódiová 
skladba gymnastek z Netvořic, odvážné akroba-
tické kousky týneckých parkouristů, či ukázka 
a představení základních technik TaekwonDo 
školy HwaRang. Jiná vystoupení byla na druhou 
stranu orientována více na diváky a dovolovala 
malými i velkým zapojit se aktivně do cvičení. 
Cvičence z řad diváků přilákala například dětská 
zumba, či cvičení na gymbalech pod vedením in-
struktorky z Bystřice u Benešova. Největší úspěch 
ale měly naše nejmenší „Čiperky“, které dokázaly 
svými veselými písničkami a cvičením nadchnout 
a přilákat ostatní děti i rodiče. A kolik nás vlastně 
bylo? No, docela dost – cca 60 organizátorů se 
postaralo o 460 účastníků. Z celkem 257 dětí si 
80 prošlo orientační závod. Mimin bylo nespočet 
a nejstarší účastnici bylo 88 let. 

Ale nic z toho by se nedalo realizovat bez 
podpory a hlavně dobré vůle dobrovolníků a fi-
nanční pomoci partnerů. V letošním roce se opět 
na přípravě tradičně podíleli dobrovolní cvičitelé 
odboru SPV a další zmínění partneři. Děkujeme 
i vedení Základní školy za bezplatný pronájem 
areálu a vedoucí školní jídelny za dobrou sva-
činku. Za finanční pomoc můžeme poděkovat 
především České unii sportu, Českým drahám a.s., 
MěÚ v Týnci nad Sázavou, Středočeské krajské 
asociaci sportu pro všechny a v neposlední řadě 
Všeobecné zdravotní pojišťovně. No a samozřejmě 
bez sportující veřejnosti, která všechny organizá-
tory a vystupující odměnila nejen svou účastí, ale 
také potleskem, kladnými reakcemi a úsměvem, 
by se takováto akce nemohla již po tak krátké 
době stát tradicí. Tradicí, která hned tak, roz-
hodně neskončí. 

Mgr. Martina Mlýnková



26 strana Týnecké listy prosinec 2014

Středočeští trenéři gymnastiky se školili v Týnci
Oddíl sportovní gymnastiky při odboru SPV 

TJ Týnec nad Sázavou o.s. patří v rámci Stře-
dočeského kraje mezi ty aktivnější. Především 
se na tom podílí organizací 4 závodů pro malé 
i velké gymnastky a gymnasty do roka. Některé 
mají více než třicetiletou tradici, jako například 
Mikulášské závody, jiné jsou netradiční s krátkou 
tradicí, jako již vyhlášené Týnecké tandemy, až 
po pořádání krajského přeboru ASPV pro Stře-
dočeský kraj. A právě ze setkání středočeských 
trenérů na jednotlivých závodech vznikla potřeba 
dalšího vzdělávání cvičitelů. Vždyť cvičitel bez dal-
šího vzdělávání nedokáže nejen sledovat moderní 
trendy, ale hlavně může tento krásný sport připsat 
na seznam sportů vysoce nebezpečných. Cvičitel, 
který se dále není ochoten vzdělávat, se nemůže 
považovat za kvalitního a nemůže bezpečně vést 
hodiny nejen všeobecné gymnastiky. Proto také 
vznikla pozvánka na seminář pro trenéry a cviči-
tele, který se uvolil týnecký odbor SPV uspořádat 
z pověření Středočeské KASPV.

Dne 20. 9. 2014 se proto cvičitelé sjeli do tý-
necké tělocvičny a tentokrát si vyměnili úlohu se 
svými svěřenci – oni sami se stali žáky a poslu-
chači. Původní pozvánka počítala pouze s jedním 
lektorem, ale počet přihlášek předčil očekávání 
a vzhledem k velkému zájmu o seminář se lek-
torský sbor nakonec dostavil ve tříčlenné sestavě: 
Lenka Rosenbaumová, Miroslav Zítko a Jan 
Chrudimský. Z původně 45 přihlášených bohu-
žel nakonec díky různým nemocem a rodinným 
záležitostem dorazilo pouze 36, nicméně všichni 
byli vysoce motivovaní a dychtiví oprášení starých 
a získání nových poznatků. Někteří sice poslali 
požadavky na lektory, přesto se organizační tým 
rozhodl pro obligátní – všechno. 

Účastníci byli na začátku rozděleni do 3 stejně 
početných skupin, které se protočily na 3 dopo-
ledních a 3 odpoledních blocích. Cvičitelé i jejich 
demonstrátoři si dopoledne osvěžili základní prů-
pravná a zpevňovací cvičení s Lenkou, základy 
přeskoku s Mirkem a akrobatická cvičení s pod-

titulem „od kotoulu po přemet“ s Honzou. Velký 
zájem mezi trenéry i jejich demonstrátory vzbudila 
nafukovací žíněnka od firmy Jipast a možnost 
jejího využití pro přeskokovou průpravu. Odpo-
ledne pak bylo ve znamení cvičení na kladině 
s Lenkou, Mirek ukázal nácvik základních prvků 
na hrazdě a Honza pokračoval na akrobacii, tento-
krát „od přemetu po salto“. Nakonec ještě, Mirek 
pomohl velmi stručně s prvky na kruzích. 

Jediné, čeho všichni na závěr litovali, byla rych-
lost plynoucího času. Poznatků bylo dost, lektoři 
špičkoví, ale čas plynul neúprosně. Po 6 hodinách 
výkladu byli všichni unavení, ale velmi pozitivně 
naladěni, motivováni do další práce s dětmi 
a plni staronových informací o technice nácviku 
a dopomoci prvků na všech nářadích. Všichni si 
velmi pochvalovali kvalitu lektorů a také možnost 
zakoupení metodických materiálů z autorského 
pera přítomných lektorů. Dokonce v závěru padly 
i názory a přání uspořádat podobně orientovaný 
seminář se specifickou tematikou. 

Mgr. Martina Mlýnková

Gymnastické předškolačky v Týnci nad Sázavou
V říjnu 11. 10. 2014 se konal další závod pro 

začínající gymnastky. Tentokrát se jich sešlo po-
měrně málo, jen 15 závodnic, ostatní děvčata 
nemohla přijet většinou kvůli nemoci. Byla zde 
děvčata z Říčan, Netvořic a Týnce n. S. Závodilo 

se na prostných, na lavičce a byl zařazen i skok 
z místa.

Nejvíce byla obsazena kategorie III., kde bylo 
celkem 12 děvčat. Naše děvčata obsadila v této 
kategorii toto pořadí:

2. místo Kmošková Markéta
4. místo Jašková Kristýna
8. místo Ženíšková Karolína
11. místo Eichlerová Stella

Tyto děvčata se již připravují na další závody 
v listopadu. Držíme palce a hodně úspěchů.
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Gymnastické mušketýrky
Děvčata z našeho oddílu sportovní gymnas-

tiky z Týnce n. S. se již těšila na gymnastické 
závody pod názvem „Špindlerovští mušketýři“. 
V neděli 23. 11. 2014 se dočkala a 12 jich se 
svými vedoucími odjelo na tyto závody, změřit 
sportovní výkony v klasickém čtyřboji. Některá 
děvčata se pro nemoc bohužel zúčastnit nemohla. 
Byla zde značná konkurence a závodnice přijely 
z 11 oddílů.

Kategorie I.A. – celkem 9 závodnic
2. místo Kmošková M.
6. místo Eichlerová S.

kategorii I. B – celkem 9 závodnic
4. místo Jašková K.

Kategorie II. – celkem 6 závodnic
1. místo Žilková E.

kategorie III. A – celkem 7 závodnic
4. místo Havránková L.

Kategorie III.B – celkem 5 závodnic
1. místo Novotná E. 
6. místo Semíková J.

Kategorie IV A – celkem 9 závodnic
8. místo Mravcová A.

9. místo Provazníková A.

Kategorie IV B – celkem 6 závodnic
3.místo Valentová J.

Kategorie V. – celkem 4 závodnice
3. místo Kazdová B.

Kategorie VI.
samotná dospělá závodnice – Karešová M.

Naše děvčata přivezla 6 medailí. Dobře repre-
zentovala nejen náš oddíl, ale i město 

Týnec nad Sázavou. Děkujeme jim a těšíme se 
na další medaile z dalších závodů. Z.
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Mistrovství České republiky Taekwon‑do ITF
15.–16. 11. 2014 proběhlo v Brně MČR. 
V sobotu ráno přijel Míša Salátek, aby změřil své síly s žáky v kategorii 

6.–5.kup. Zacvičil tak skvěle, že nenašel přemožitele a odvezl si medaili 
nejcennější. Zlatooooo!!!

O chvilku později nastoupil v kategorii senioři II. Dan Martin Hvězda. 
Ve velmi silné konkurenci vybojoval krásné třetí místo. Veronika Kokášová 
ve speciálních technikách doskákala mezi seniorkami na třetí místo.

Pohár Českého svazu Taekwon‑Do ITF – 2. kolo 
Třeboň 4. 10. 2014

Po prázdninách jsme začali trénovat pod novými barvami Školy Taek-
wondo ITF HwaRang. První říjnový víkend jsme se jeli zúčastnit dalších 
bojů o medaile do Třeboně, kde se konalo 2. kolo Poháru Českého svazu 
Taekwondo ITF. Ani tentokrát se naši závodníci neztratili a přivezli si 
cenné kovy. Ten nejcennější vybojovala Veronika Havlíčková – 1. místo tul 
žákyně 6–5. kup. V kategorii tul žáci 6–5. kup obsadil 2. místo Michael 
Salátek a na 3. místě byl Jan Belovický, 2. a 3. místo v kategorii tul žáci 
8–7. kup si přivezli Ladislav Hak a Marek Cholenský. Krásné stříbrné me-
daile vybojovali Pavla Hvězdová – tul juniorky I.DAN+ a Martin Hvězda 
– tul senioři II. DAN. Bronzové medaile si přivezly Veronika Kokášová (tul 
seniorky 2.kup – I.DAN a matsogi seniorky) a Anna Marie Jabčanková (tul 
juniorky 8–5. kup).
Všem gratuluje za vybojovaná umístění a přejeme mnoho dalších úspě-
chů. 

J+R.S.

Neděle začala stejně krásně, jako předešlé ráno. Po dlouhé cestě autem 
přijela podpořit náš tým Anička Maruška Jabčanková. Mezi juniorkami 
6.–5.kup ani ona nenašla soupeřku, která by jí porazila. Anička doká-
zala vybojovat krásnou zlatou medaili. Posledním želízkem v ohni byla 
Pája Hvězdová. Boj se nevydařil podle představ, ale v sestavách mezi 
juniorkami I. Dan došla až do finále, kde těsně podlehla své soupeřce. 

Všem moc gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.
autor: Jarda
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pokračování na následující straně

Volejbalový podzim
V sobotu 4. 10. 2014 se rozběhla nová sezóna Okresního přeboru 

2014–2015. Úvod odstaral turnaj žen v Kácově, kde si naše ženy nejprve 
poradily s nováčkem soutěže Kunicemi i domácím Sokolem 2:0 na sety. 
V posledním duelu byl nad naše síly KK Benešov, který se vítězstvím 2:0 
dostal na průběžnou první příčku v tabulce OP. 

Výsledky 1. kola OP žen v Kácově:
4. 10. – Kunice 2:0, Kácov 2:0, KK Benešov 0:2 

Velkou premiéru si v zahajovacím zápase OP mixů v Benešově odbyla 
v našem družstvu shodou náhod teprve desetiletá Áňa Zámečníková, která 
si poprvé vyzkoušela jeden set v dospělém volejbalu a to ve vítězném 
zápase proti Zbořenému Kostelci. Úspěšné účinkování jsme si zopakovali 
i v dalších třech zápasech na turnaji a dostali se do čela OP.

Přemožitele jsme našli až ve druhém kole v Čerčanech, kde jsme v tiebrej-
cích podehli Nespekům i Říčanům. Chuť jsme si aspoň zpravili v utkání 
proti domácím.

Výsledky 1. a 2. kola OP mixů: 
26. 10. – Zbořený Kostelec 2:0, Týnec 2:0, KK Benešov 2:0, Votice 1:2
22. 10. – Nespeky 2:1, Říčany 2:1, Čerčany 0:2

S našimi dětmi jsme letos upustili od loňského úspěšného účinkování 
v trojkovém volejbalu OP a vytvořili jsme dvě družstva hájící naše barvy 
v šestkovém volejbalu. Děvčata z ostřílenějšího áčka se rvala jako lvice 
na turnaji v Kácově, kde svedla dvě volejbalové bitvy s odlišnými výsledky. 
Smíšené družstvo béčka mělo na turnaji v Čerčanech premiéru, kterou si 
herně určitě užilo, jen škoda že výsledkově se nezadařilo lépe.

Výsledky 1. kola OP žactva: 
8. 11. Týnec A– Kácov 2:1, KK Benešov 0:2, Karlov 2:0 kont.
8. 11. Týnec B – Kunice 0:2, Čerčany 0:2

Srdnatě bojují o „patro“ výše v Krajském přeboru naše juniorky. Jejich 
největším protivníkem nejsou ani tak soupeřky, ale vleklá dlouhodobá zra-

nění klíčových hráček. Pevně všichni věříme, že se dají zdravotně všechny 
brzo do pořádku a s chutí si užijí aspoň zbytek sezóny.

Výsledky 1. – 3. kola KP juniorek: 
5.10. – CS Nymburk 0:3 (–14,–10,–16) a Agro Kolín (v Nymburce) 0:3 

(–16,–15,–20)
19.10. – TJ Neratovice 0:3 (–13,–8,–12) a TJ EMĚ Mělník (v Mělníku) 

0:3 (–12,–12,–13)
9.11. – VK Rakovník 0:3 (–16,–20,–14) a 1. VK Benešovská (v kostelecké 

tělocvičně) 0:3 (–24,–8,–18)
30.11. – Agro Kolín a CS Nymburk (v Benešově)
7.12. – TJ Neratovice a TJ EMĚ Mělník (v Neratovicích)
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Eva Vrtišková ‐ kosmetické poradenství a vizážistika 

Pracuji  jako  profesionální  vizážistka  a  kosmetická  poradkyně.  Má 
práce je mým koníčkem a proto si přeji, aby se u mně každá žena cítila 
jako královna a měla pocit důležitosti. Mým cílem je, aby jste ode mně 
odcházela  maximálně  spokojená,  plná  sebevědomí  a  lásky  sama 
k sobě. 

Svatební  líčení, Večerní  líčení, Denní  líčení,  Kosmetické poradenství, 
Kurzy  líčení,  Dárkové  poukazy,  Dárkové  balíčky,  Beauty  Day 
(Spolupráce s profesionální fotografkou) 

Objednávky na tel: 739 617 775         www.evavrtiskova.cz                      

 

dokončení z předchozí strany

Po loňské absenci v Krajském přeboru minivolejbalu jsme opět naskočili 
do tohoto „modrého kolotoče“. První prověrku jsme absolvovali v pondělí 
17. 11. 2014 v Kostomlatech nad Labem, kde se nám podařilo ve skupině 
vyhrát pět zápasů, a jen dvakrát jsme odešli ze hřiště poraženi. Ve vyrov-
nané skupině jsme díky horšímu poměru míčů skončili až čtvrtí a v další 
fázi turnaje jsme měli příležitost bojovat ve skupině o konečné 10. – 12. 
místo. Tuto skupinu jsme ovládli a tím se dostali v konkurenci pětadvaceti 
týmů do konečné první desítky. Po dodatečné kontumaci týmu TJ Kralupy 
A jsme si ještě o jedno místečko polepšili.

Pořadí 1. kola KP modrého minivolejbalu:
1. TJ Kralupy B, 2. TJ Sokol Brandýs n. L. B, 3. VK Kladno, …, 9. VK Týnec 

nad Sázavou

Rozpisy, výsledky z jednotlivých turnajů a další informace z volejbalového 
klubu naleznete na našich stránkách www.vktynec.tym.cz 

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta
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STEAKOVÉ 
PÁTKY  

V RESTAURACI U VRTIŠKŮ
 

Od ledna 2015 jsme pro Vás připravili 
každý pátek od 16:00 hodin steakové dny.
 

V nabídce: 
250g Kuřecí steak, 250g Vepřový steak, 

250g Selská krkovice, 250g Medvědí tlapa

za  AKČNÍ CENU 85 Kč 
 

Těší se na Vaši návštěvu 
Restaurace u Vrtišků a kolektiv. 

 

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 

ZÁMEČNICTVÍHŽELIVEC

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

www.zamecnictvizelivec.estranky.cz

OTEVÍRÁNÍHAHMONTÁŽEHZÁMKŮ

ZABEZPEČENÍHVAŠEHOHMAJETKU
OPRAVYHVRAT,HPLOTŮHAHDALŠÍH...

OTEVÍRÁNÍHAUTHAHOPRAVYHZÁMKŮ

  PRONAJMU 
   zařízený byt 251 
     v Týnci nad Sázavou ul. Jílovská 2. patro

Měsíční pronájem včetně  poplatků  7.000 Kč .
Možný i prodej.

Informace na telefonu: 727 852 641
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Nejnovější 
a nejmodernější 
technologie
ve městě 

Najdete nás na 
internet.uvt.cz
nebo volejte 
840 100 406

UVTairmax B+ 
30 Mbps
480,- 

za měsíc
Kč

UVTairmax B++ 
40 Mbps
690,- 

za měsíc
Kč

INTERNET

TELEFON

TELEVIZE

Ke každé přípojce 
dostanete dárek!

UVTairmax B
20 Mbps
299,- 

za měsíc
Kč

Cena instalace u všech
tarifů 1440,-

ÚVT s.r.o., stabilní společnost s patnáctiletou tradicí,
přichází nyní i k Vám do Týnce nad Sázavou a okolí

s nabídkou kvalitní a skutečně fungující sítě 
se stálým technickým dohledem týmu profesionálů!!!

Při přechodu od jiného poskytovatele dostanete
 internet po dobu výpovědní lhůty zdarMa!

Nabízíme tarify 
pro domácnost:

Sít‘ ÚVT
PŘIPOJUJE

Ceny jsou včetně DPH

TÝNEC NAD

SÁZAVOU

TÝNEC 190X139 ČB.indd   1 5/29/14   12:55 PM
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Komunitní škola  
Týnec nad Sázavou

Místo, kde přistupujeme k výchově  
a vzdělávání dětí:

Individuálně a respektujícím přístupem  
(s ohledem na tempo a zájmy dítěte)

Smysluplně (radost z objevování a hravost)

Vnitřní motivací, samostatností a zodpovědností

Bezpečným prostředím

Rozmanitostí a flexibilitou

Propojením rodiny a školy (dítě + rodiče + učitel)

Projektovým vyučováním

Montessori prvky a pomůcky

Nefrontální výukou

Naše poslání:

Dítě, které chodí do školy rádo a i po skončení školní 
docházky mu zůstávají šťastné vzpomínky na školní léta.

Dítě, které je vybavené pro život všemi potřebnými 
znalostmi a dovednostmi a dokáže je uplatnit v životě.

Dítě sebevědomé = vědomé si samo sebe, které  
zná vlastní hodnotu.

Dítě respektující odlišnosti druhých a schopné naslouchat 
svému okolí a komunikovat s ním.

ZÁPIS  
na školní rok 2015|16

5. 2. 2015 od 16 do 18 hod. 

„JAKOU  
školu vybrat?“
8. 1. 2015 | 15. 1. 2015
22. 1.2 015 

Život provázejí rozhodnutí.  
Výběr školy je jedním z nejdůležitějších.
Toto setkání je určeno všem, kteří mají zájem dozvědět 
se něco víc o jiných způsobech vzdělávání dětí. 

V případě zájmu o účast na těchto besedách, prosíme  
o potvrzení na telefonu 608 748 726 (Adéla Svobodová)  
nebo na e-mailu: montessori@centrum.cz

Besedy se konají v Komunitní škole v Týnci nad Sázavou:

Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, 257 41 
budova Infocentra – vstup přes zahradu

komunitniskolaTynec www.mctynec.cz/index.php/komunitni-skola

Komunitní 
centrum 

Týnec

nitní 
a
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KLENOTNICTVÍ 

Vanžura 
HODINÁŘSTVÍ 

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

• Výroba zlatých šperků na zakázku, vlastní modely 
snubních prstenů 

• Nová kolekce ocelových snubních prstenů 
• Provádíme výkup zlata 

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

• 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 
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STAROČESKÁ JÍDELNA 

U TROJÁNKŮ 
Nově nabízíme od 5.1 2015 každý otevírací den od 7:00h 

‐VEPŘOVÝ OVAR   ‐Vepřová plec + hořčice, čerstvý křen 
                                  ‐Vepřový bok + hořčice, čerstvý křen 
‐Domácí uzená krkovička z vlastní udírny + hořč.,čerst.,křen 
‐Domácí staročeská sekaná 
‐Pařížský salát , Domácí bramborový salát  
+ Stálá snídaňová nabídka‐polévky,párky,míchaná vejce,atd. 
‐Dále nabízíme široký sortiment smažených a hotových jídel 
 
!!! Nově domácí Svařené víno z kvalitního stáčeného č. vína 
(možnost také s sebou) 
 
!!! Od 5. ledna 2015 do 31. března!!!  
AKCE‐ každé 10té odebrané hotové jídlo 
JÍDLO ZDARMA!!! 

Otevírací doba  
PO‐PA od 7:00‐15:00 
SO‐NE zavřeno 
 
Přejeme krásné prožití Vánočních svátků 
Týnec nad Sázavou ‐Pod Hradištěm 72, Tel. 603516896 
Email‐ agave26@seznam.cz 


