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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
v rukou máte první vydání 
již 26. ročníku Týneckých 
listů. Opět Vám přinášíme 
informace o dění ve městě 
a jeho místních částech. 
Zajímat Vás zřejmě bude 
rekonstrukce nádraží a s tím 
související termín opravy 

nepovedené modernizace železničního přejezdu. 
Uvnitř listu najdete i zmínku o proběhlém zápisu 
do školy a také zprávu o vydařeném městském 
plesu. Připomínáme důležitá telefonní čísla 
a další kontakty pro případy nenadálých situací 
– například havárie plynu, vody apod. Přeji Vám 
příjemné čtení.

Martin Kadrnožka, starosta města

Zprávy z radnice
• Proběhlo jednání s hejtmanem Středočeského 

kraje (kterého jsme se účastnili spolu s novým 
vedením města Benešov) o vysokých nákladech 
Benebusu (financování veřejné dopravy 
obcemi). Bylo přislíbeno projednání(navýšení 
úhrad kraje) na březnovém zastupitelstvu kraje.

• V listopadu 2015 se uskutečnilo komunitní 
plánování (setkání s veřejností) na téma 
Týnec – místo pro volný čas. V lednu proběhlo 
druhé setkání s komisí pro sport a kulturu, kde 
byly stanoveny priority. Ty již byly zveřejněny 
a rozeslány účastníkům setkání. 
Z jednání vyplynuly 4 okruhy k řešení:

- rozvoj vycházkových tras a cyklotras 
  a jejich dovybavení
- místo pro sport a kulturu, prostory 
  pro scházení spolků
- Sázava – úprava břehů řeky
- podpora činnosti spolků cestou hledání

  osobností a jejich dlouhodobou motivací     
v souladu s prioritami zastupitelstva se již pra-
cuje na stavbě tělocvičny, bude zřízen web s na-
bídkou volnočasových aktivit, bude vypracován 
návrh vycházkových tras a cyklotras po okolí, 
včetně požadavků na mobiliář. Dalším tématem 
pro tento typ setkání se nabízí úpravy veřejných 
prostranství především v souvislosti se Sázavou.

• Město Týnec nad Sázavou se připojí k meziná-
rodní kampani “Vlajka pro Tibet“. 

• Hledali jsme možnosti, jak provozovat 
tábořiště v Týnci v Náklí. Fotbalový klub už 
dále nechtěl provoz tábořiště zajišťovat. Jako 
nejvhodnější řešení byla zvolena spolupráce 
s externím provozovatelem s tím, že bude 
užívat pozemky tábořiště (město je má 
pronajaté od p. Janečka, Hofmana a Kučerové 
a podnajme je provozovateli) a sociální 
zázemí (město si stavbu pronajme od fotba-
lového klubu a podnajme ji provozovateli). 
Provozovatel musí nabídnout dlouhodobý 
záměr rozvoje a modernizace tábořiště a sou-

činnost s fotbalovým klubem (poskytuje infra-
strukturu). Zároveň se očekává, že tábořiště 
nebude sloužit pouze vodákům, ale bude pří-
stupné také místním obyvatelům (koupání, 
volnočasové aktivity). Nejvýhodnější nabídku 
předložil Bisport s.r.o., který bude provozovat 
tábořiště od letošní sezóny.

• Na nádraží začala stavba nástupiště. Od března 
do května budou výluky vlaků a zároveň se 
provede oprava nepovedeného přejezdu. Ta by 
se měla uskutečnit koncem března. Dokončení 
celé stavby v Týnci je plánované do května 
2016.

• Běží veřejná zakázka na správu veřejného 
osvětlení. Byly předloženy 3 nabídky. Jeden 
z uchazečů (s nejvyšší cenou) podal návrh 
na přezkoumání úkonů zadavatele (Města) 
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Hodnotící komise pokračuje v hodnocení 
nabídek a budeme čekat na rozhodnutí Úřadu. 
Máme za to, že postup města při zadávání 
veřejné zakázky je v pořádku.

• Informace o významnějších akcích: bylo 
dokončeno veřejné osvětlení pod hradem 
Zbořený Kostelec, pracuje se na bezbariérovém 
vstupu na MěÚ. Rozpracovaná je také 
digitalizace povodňového plánu. 

• Nové programové období pro dotace z Evropské 
unie se pomalu rozbíhá. Zatím se čeká 
na vyhlášení výzev. Abychom se mohli ucházet 
o dotace, byly zahájeny (nebo pokračují) práce 
na projektových dokumentacích: chodník 
Podělusy, chodník Zbořený Kostelec, autobu-
sové nádraží – dopravní terminál, rekonstrukce 
lávky Brodce, sanace skládky Vánovec.

• V nejbližší době budou zahájeny práce na vstupu 
na veřejné WC ve starém Týnci, je připravena 
žádost o dotaci na zateplení MěÚ a zdravotního 

střediska, byla objednána studie na možnosti 
zásobování vodou a likvidaci splašků v místních 
částech (především se týká Čakovic a Krusičan).

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o údržbě zeleně – ZO 

ČSOP Vlašim. Dodatek prodlužuje dobu trvání 
smlouvy do 31. 12. 2016.

• Dodatek č. 2 na správu veřejného osvětlení. 
Dodatek mění trvání smlouvy do 30. 6. 2016 
a stanovuje měsíční cenu bez DPH 107.964 Kč. 
Smlouva bude ukončena po výběru nového 
dodavatele (probíhá veřejná zakázka).

• Smlouva se společností Mediatel na uveřejnění 
údajů ve Zlatých stránkách na rok 2016 za cenu 
2.496,50 Kč.

• Smlouva o dílo s firmou Porr a.s. po proběhlé 
veřejné zakázce na stavbu ČOV Týnec nad 
Sázavou dostavba dosazovací nádrže II za cenu 
3.319.121 Kč bez DPH. Stavba bude zahájena 
v březnu 2016.

• Dodatek č. 1 a Návrh rozpočtu pro rok 2016 
pro výkon činností Technických služeb Týnec 
s.r.o. ke Smlouvě o poskytování služeb. 
Dodatek opravuje chybné označení smluvních 
stran, rozpočet pro rok 2016 je ve výši 
10.782.333,42 Kč + DPH.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou 
SYPOS-STAVBY, s.r.o. na stavbu bezbariérového 
vstupu na úřad. Dodatek prodlužuje termín 
dokončení stavby o 30 dnů. Důvodem je změna 
postupu, aby nemusely být použity mobilní WC, 
které měly nahradit na přechodnou dobu re-
konstruované WC.
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• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o užití, implementaci 
a provozní podpoře informačního systému 
HELIOS FENIX s firmou Asseco Solutions. 
Dodatek rozšiřuje informační systém o nové 
moduly: Vidimace a legalizace, Hřbitovní 
agenda, Smlouvy, Datové rozhraní POH pro 
jiný IS. Roční cena za podporu nových modulů 
činí 17.300 Kč + DPH. Moduly byly pořízeny 
z dotace.

• Smlouva o dílo se společností SLADKÝ & 
PARTNERS s.r.o. na vypracování projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby (DUR), na akci „Přístavba školy a nová 
tělocvična v Týnci nad Sázavou“ za 390.000 Kč 
bez DPH.

• Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace, poskytnuté z Fondu podpory dobro-
volných hasičů a složek IZS Středočeského kraje 
pro rok 2015 pro Sbor dobrovolných hasičů 
Pecerady na pořízení nové zásahové výzbroje 
a výstroje v max. výši 189 800 Kč.

Rada schválila poskytnutí dotací:
• na úhradu péče o pacienty Hospice Dobrého 

Pastýře v Čerčanech 30.000 Kč (z rozpočtu 
2015)

• na provoz Centra adiktologických služeb 
Magdaléna o.p.s. v Benešově 10.000 Kč (z 
rozpočtu 2015)

• na provoz babyboxu 3.000 Kč
• na činnost sdružení Benešovský klub 

onkologicky nemocných 1.000 Kč

• na organizování akcí pro děti – Masopust, 
Dětský den, Sportovní odpoledne a Drakiáda 
pro Osadní výbor Podělusy 15.000 Kč

• na akce pro děti – Čarodějnice, Ahoj léto 
a na Adventní neděli pro Osadní výbor Chrást 
15.000 Kč

• na akce pro děti – Čarodějnice, Dětský den, 
Advent pro Osadní výbor Čakovice 15.000 Kč

• pro Spolek zdravotně postižených a seniorů 
příspěvek ve výši 15.000 Kč na plavání 
na Měříně

• pro Taekwondo příspěvek ve výši 2.000 Kč 
na podporu činnosti sdružení

• pro Sbor jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou 
příspěvek ve výši 3.000 Kč na kurz Manželské 
večery.

• pro Římskokatolickou farnost Týnec nad 
Sázavou příspěvek ve výši 50.000 Kč na II. 
etapu opravy farní zdi.

• Rada projednala rozpočtová opatření (drobné 
úpravy rozpočtu)

• Rada schválila Ceník provozních poplatků 
v souvislosti s konáním sňatečných obřadů.

Z jednání zastupitelstva 
• Zastupitelstvo schválilo I. rozpočtové opatření 

zastupitelstva města pro rok 2016. Jde 
významnou úpravu rozpočtu města. V prosinci 
byla schválena provozní část rozpočtu, v únoru 
(když byly známé zůstatky z minulých let) byla 
schválena investiční část rozpočtu. Celkem bylo 
do rozpočtu zapojeno 13,8 mil Kč na velké 
projekty (viz výše), podporu volnočasových 
aktivit dětí a obnovu a modernizaci majetku 

města. O průběhu jednotlivých akcí Vás budeme 
informovat.

• Zastupitelstvo přidělilo dotace na spolkovou 
činnost. Celkem byly rozděleny dotace ve výši 
1.463.000 Kč na podporu práce s dětmi a také 
na zlepšení podmínek pro sport (úprava 
sportovišť)

• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace pro 
Pečovatelskou službu okresu Benešov ve výši 
930.000 Kč na zajištění sociálních služeb pro 
obyvatele města Týnec nad Sázavou a pro 
RUAH o.p.s. ve výši 65.000 Kč na zajištění 
sociálního poradenství v Týnci nad Sázavou

• Byla uzavřena Dohoda o vytvoření společného 
školského obvodu Základní školy Týnec nad 
Sázavou s obcemi Bukovany a Chářovice. Děti 
z těchto obcí tak mají zajištěnou kapacitu v naší 
škole (tak, jako to vždy bylo). Obce se zároveň 
dohodly na spolufinancování přístavby školy.

V diskuzi také zaznělo:
• upozornění na rozbité dopravní zrcadlo 

u Janečkovy vily – městská policie vyřeší
• návrh na ocenění školáka, který zachránil lidský 

život – slavnostní poděkování se už připravuje
• obava z prodeje alkoholu v nové trafice 

– městská policie zvýší dozor
• dotaz na konec rekonstrukce městského úřadu 

– konec března 2016
• motivace ke třídění odpadu – Město hledá 

způsob, jak lidi více motivovat
• svatební poplatek – 3 000 Kč za obřad mimo 

obřadní místo

dokončení z předchozí strany

Dotace na činnost spolků
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací 

na činnost spolků v roce 2016. Peníze budou 
rozděleny:

Program č. 1 – Pravidelná sportovní a zájmová 
činnost pro děti a mládež – vytváření podmínek 
pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné 
sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové 
činnosti v Týnci nad Sázavou (okruh podpory – 

pronájmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, 
ceny, sportovní pomůcky). Celkem 638 000 Kč.

Program č. 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. Celkem 140 000 Kč.

Program č. 3 – Údržba a modernizace sportovišť 
– pomoc při provozu sportoviště ve vlastnictví 
spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpory – 
provoz, údržba a modernizace sportoviště, ener-
gie, voda…). Celkem 685 000 Kč.

Poděkování 

Změna územního plánu města Týnec nad Sázavou
Výzva

pro občany města Týnec nad Sázavou a fyzické 
nebo právnické osoby, které mají vlastnické nebo 
obdobné právo k pozemku nebo stavbě na území 
města a jeho místních částech.

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou dne 
7. 12. 2015 na svém veřejném zasedání schválilo 

záměr aktualizace č. 2 územního plánu města 
Týnce nad Sázavou (pořízení změny územního 
plánu). Proto vyzývá občany a fyzické a právnické 
osoby s majetkovým právem, aby své návrhy 
na změny územního plánu podali do 30. 6. 
2016 na podatelnu Městského úřadu Týnec nad 
Sázavou.

Poznámka: návrhy (žádosti) na změnu 
územního plánu, které byly doručeny na podatelnu 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou od 1. 11. 
2012 do 11. 1. 2016 budou do projednávání 
samozřejmě zařazeny také.

Ing. Miloš Albl, tajemník

V životě člověka jsou chvíle, o kterých víme, 
že přijdou, a když se tak stane, nesmírně nás to 
překvapí… 

Bolestně se nás všech dotkla smutná a nečekaná 
zpráva o náhlém odchodu Stanislava Jandy. Dobrého 
chlapa, který nevnímal únavu, nedbal na čas, miloval 
fotbal a s obrovským nasazením se věnoval trénování 
mladých fotbalistů. Od roku 1990 byl Standa Janda, 
jak mu všichni okolo fotbalu říkali, prezidentem 

fotbalového klubu. Od roku 1952, od začátku jeho 
aktivní fotbalové kariéry až do svého nečekaného 
odchodu, pro týnecký fotbal vykonal tolik práce, 
že by to vydalo na několik životů. Za práci v tělo-
výchově byl v roce 2010 oceněn titulem Významný 
občan Týnce nad Sázavou.

….Díky Stando…. Za Město Týnec nad Sázavou 
Ing. Bedřich Pešan, místostarosta
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Prodej pozemků
Město Týnec nad Sázavou prodá stavební pozemky parc. č. 3119/38 

o výměře 848 m2 a pozemek parc. č. 3119/8 o výměře 1277 m2 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou. 

Bližší informace podá p. Ondřichová, odbor majetku na tel. č. 737 246 071 
nebo email: ondrichova@mestotynec.cz. 

Ceník oprav 
v nájemních bytech

1. ledna 2016 vstoupilo v platnost nové 
nařízení vlády č. 308/2015 ze dne 26. 10. 
2015 o vymezení pojmů běžná údržba 
a drobné opravy související s užíváním 
bytu. Podle něj si např. výměnu prahů, lišt, 
žaluzií, vypínačů, zásuvek, zvonků, mísících 
baterií, sprch, splachovačů a další opravy hradí 
nájemce sám. 

V případě poruchy si opravu můžete zajistit 
sami, případně se obrátit na odbor majetku 
a opravu Vám zprostředkujeme.

Projekty a dotace
Podané žádosti o dotace:

Rozšíření základní školy – přístavba spojovacího 
krčku
• byla podána žádost o dotaci z programu 

Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy 
a z programu Ministerstva financí. Přístavbou 
vzniknou 4 učebny, spojovací chodba a šatny. 
Zároveň tím dojde k bezbariérovému 
propojení obou stávajících budov. Dokončuje 
se dokumentace pro územní rozhodnutí 
a bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení a provedení stavby. Součástí 
rozšíření je i nová tělocvična.

• byla podána žádost o dotaci z programu 
Oranžové schody Nadace ČEZ na bezba-
riérové řešení jižního školního pavilonu. 
V budově je navržen výtah obsluhující 
všechna podlaží a schodišťová plošina 
zpřístupňující WC.

Odpočinkové místo – střed města 
• byla podána žádost o dotaci z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj
Projekt řeší úpravu veřejného prostranství 
u České spořitelny. Jedná se o zpevněnou 
odpočinkovou plochu o rozměrech cca 19,35 m 
x 15,6 m. Je navržena z kamenné žulové dlažby 
s kladením dle architektonického návrhu. 
Místo bude doplněno o stromy, lavičky, nové 
lampy veřejného osvětlení, stojany pro kola 
a informační tabuli s mapou města.

Do Fondů Středočeského kraje byly 
v lednu podány tyto žádosti o dotaci:
Za spolky:
Pořízení střídaček a branek na fotbalové hřiště 
v Peceradech
Za Svazek obcí Týnecko:
Značení cyklotras v mikroregionu Týnecko
Za Město:
Dostavba dosazovací nádrže na ČOV

Obnova střechy muzea
Pořízení hracích prvků pro děti u cyklostezky 
ve Zbořeném Kostelci
Pořízení vybavení pro sportovní aktivity v Týnci 
na Sázavou
Vybavení SDH Pecerady osobními ochrannými 
prostředky

Kotlíkové dotace
Od 15. 1. do 15. 9. 2016 vyhlásil Středočeský 
kraj první výzvu pro přijímání žádostí na výměnu 
kotlů.
Předmětem dotace je výměna stávajících ručně 
plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné 
nízkoemisní tepelné zdroje.

Bližší informace a podmínky získání dotace na:
www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/
kotle-2015  www.sfzp.cz 

Martina Höhnova

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat MVDr Daniele M. Ali 
z veterinární ordinace Kněžina. 

Velice ochotně nám, nad rámec svých povinností, 
pomohla při léčení naších dvou koťat a psa. 

Navíc ještě přidala velmi milé 
a příjemné jednání. 

Moc děkujÍ manželé Bartůškovi

Jako strážník MP Týnec nad Sázavou ještě paní doktorce 
děkuji za perfektní 

spolupráci při řešení situací 
se zaběhlými psy, případně s jinými nalezenými zvířaty.

Bartůšek Martin 
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Cena za využití smuteční síně 
Smuteční obřadní síň na novém hřbitově 

v Týnci nad Sázavou od 1. 1. 2016 Město Týnec 
nad Sázavou pronajímá pohřebním službám 
za pevně stanovenou částku. Od 1. ledna ob-

Reakce na článek týneckého periodika „POHŘEBNÉ 2016“ 

Vážení občané města Týnce nad Sázavou, 
musím reagovat na článek „Pohřebné od roku 

2016,“ a to jak v písemné, tak i elektronické 
podobě. Moje firma Charon – Jitka Filipová 
s.r.o., pohřební ústav, byla nařčena, že nám byla 
dána výpověď ze smuteční obřadní síně z důvodů 
vysoké ceny a v elektronické podobě bylo dokonce 
napsáno „ z důvodu nespokojenosti se službami 
a cenou za obřad. 

Podávám vysvětlení: před vypsáním výběrového 
řízení v roce 2014 platili občané města Týnce 
a okolí 2.410,-Kč za pronájem smuteční obřadní 
síně. Z nepochopitelných důvodů bylo panem 
starostou vypsáno výběrové řízení, nejnižší 
nabídnutá cena za nájemné 100.000,-Kč a pro 
Týnecké smuteční obřady zdarma. Po vypsání 
výběrového řízení jsem panu starostovi vysvětlil, 

že takovým způsobem nelze vypsat výběrové 
řízení, aby jeden občan měl obřad zdarma, 
druhý musel platit, což z hlediska obchodního 
zákona není možné. Dále jsem mu vysvětlil, 
že cena za obřadní síň včetně nájmu je cenou 
regulovanou. Pan starosta první výběrové ří-
zení zrušil a vypsal druhé, což opět nemusel. 
Tím vystoupala cena za obřad cca 10.000,-Kč se 
všemi ostatními poplatky. Tato situace se dále 
řešila, neboť nebylo možné, aby občané platili 
10.000,-Kč za obřad. Moje firma Charon nabídla 
2.000,-Kč slevu, čímž jsem vyšel v prvním případě 
občanům i vedení města vstříc, a následně bylo 
vedením města odsouhlaseno pohřebné v částce 
4.000,-Kč. Po cca 1,5 roce mne pan starosta vyzval 
k dohodě o ukončení smlouvy s tím, že jsem mohl 
ještě půl roku obřadní síň provozovat za tyto ceny 

dle smlouvy. Opět jsem vyšel panu Kadrnožkovi 
i vedení města vstříc a ukončil dohodou smlouvu 
okamžitě. 

Závěrem chci upozornit, že pan starosta 
nemusel vypisovat žádné výběrové řízení dle 
zákona o obcích a malých zakázkách, a občané 
Týnce nad Sázavou mohli mít smuteční obřad 
stále za 2.410,-Kč. Z výše uvedených důvodů 
žádám pana starostu Kadrnožku a vedení města 
o písemnou veřejnou omluvu. V opačném případě, 
budu nucen celou záležitost řešit právní cestou, 
neboť těmito nepravdivými údaji zveřejněnými 
v článku Pohřebné 2016 došlo k poškození mé 
firmy. 

Jindřich Filip 
majitel a jednatel pohřebního ústavu 

Charon – Jitka Filipová s.r.o.

jednatel pohřbu zaplatí za obřad v pracovních 
dnech 3 025 Kč.  

Sociální poradna 
V Týnci nad Sázavou, ve zdravotním 

středisku, už rok funguje sociální poradna. 
Pomáhá těm, kteří si nevědí rady se svou 
životní situací. Důvodem mohou 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. 
  Každý čtvrtek mezi 14 a 16 hodinou je 
ve zdravotním středisku přítomný odborný 
sociální pracovník, který pomůže lidem najít 
řešení buď přímo, nebo prostřednictvím dalších 
odborníků. K dispozici je psycholog, právní 
občanská poradna, zdravotní sestry domácí 
péče a další lidé, kteří se snaží společně najít 

řešení nejrůznějších sociálních situací. Provoz 
poradny zajišťuje nezisková organizace RUAH 
o.p.s. za finanční podpory města Týnec. Její 
ředitelka 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.“ 
Schůzku s poradcem si lidé mohou domluvit 
i mimo pravidelnou dobu.

RUAH v regionu Benešovska poskytuje také 
sociální a zdravotní služby v domácnostech 
klientů včetně specializované hospicové péče 
o lidi na sklonku života. 

Svou činnost zahájila v roce 2012 a poskytla 
pomoc již stovkám klientů. Více informací podají 
sociální pracovnice: Jana Chlistovská, tel.: 
733 224 305 a Petra Filipová, tel.: 733 741 707.

Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka

Omluva
V prosincových Týneckých listech, v článku 

Pohřebné, byl uveden nepřesně důvod ukončení 
nájemní smlouvy dosavadnímu nájemci. 
Vedení radnice a redakce se tímto společnosti 

CHARON Jitka Filipová s.r.o. omlouvá.

Tým Ruah
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Známky na popelnice 
Známky na popelnice pro rok 2016 si můžete 

vyzvednout na podatelně městského úřadu. 
Vylepit by se měly do konce února. Po tomto 
datu popelnice neoznačené povinnou známkou 

pracovníci technických služeb nebudou vyvážet. 
Složenky budou zaslány v průběhu března. 
Splatnost poplatku je do 30. května 2016. 

Studenti U3V na prohlídce zámku
Studenti Univerzity třetího věku konzultačního 

střediska Týnec nad Sázavou nezahálí ani 
o prázdninách. V prosinci 2015 ukončilo 
22 studentů semestr zaměřený na „Barokní 
architekturu v Čechách“. Hned 12. ledna 2016 
si vyjeli na prohlídku zámku v Lešanech. Zámek 
v Lešanech nabízí možnost celoročních prohlídek 
nově zrekonstruovaného zámeckého objektu, 
kaple a místnosti se zrestaurovanými freskami 
z r. 1758. 

Další semestr začal 1. února 2016 a tentokrát 
si studenti vybrali téma: „Dějiny oděvní kultury 
III.“

V další řadě oblíbených přednášek o historii 
odívání se již dostáváme na začátek 20. století. 
Do doby plné pohybu, pokračující průmyslové 
a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí 
lidského umu, který byl však také zneužit v časech 
válečných. Na všechny tyto proměny samozřejmě 
reagují módní tvůrci. Na období končící secese 
navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, 
Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších 
nových autorů, kteří se snaží budovat nový pohled 
na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou 
podobu oděvů časů kolem 1. světové války. 
Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období naší 

Počítačový kurz pro seniory
Město Týnec nad Sázavou uspořádalo 

ve spolupráci se Základní školou bezplatný 
počítačový kurz pro seniory začátečníky. Přihlásilo 
se celkem 23 zájemců. Paní učitelka Semová, 
která kurz vedla, účastníky rozdělila do 2 skupin 

– na „úplné začátečníky“ a „trochu pokročilé.“ 
Všem se tak mohla lépe individuálně věnovat. 
Kurz začal ve škole 8. října 2015 a pro velký 
úspěch dokonce pokračuje i tento rok.

1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních 
salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží 
i Londýnem. Léta 40. a 50. jsou již ve znamení 
módního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále 
se prosazuje kvalitní krejčovský um 60. a 70. léta 
jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války 
ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem 
kosmického programu na straně druhé. A byznys 
módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. 
Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.

Více informací podá Marta Vrkoslavová, 
kancelář tajemníka, tel.: 317 701 937, e-mail: 
vrkoslavova@mestotynec.cz 

Finanční úřad 
Benešov přijede 
9. března do Týnce 

Pracovníci správce daně ve středu 9. 3. 
2016 mezi 14 a 17 hodinou ve velké zasedací 
místnosti městského úřadu pomohou s vyplněním 
daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob 
za zdaňovací období roku 2015. Akce se uskuteční 
na základě dohody s Finančním úřadem Benešov 
v rámci projektu „Aktivního přístupu daňové 
správy k veřejnosti.“ 

Zároveň upozorňujeme občany, že vzhledem 
k omezenému množství tiskopisů, je možno tyto 
stáhnout přímo z internetu.
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Daniel Soukup Hynek Hruška Jan Jirků

Jiří Povolný

Julie Tkadlečková Matyáš Vojta

Ondřej Hruška Radim Vodrážka

Adéla Raková Anežka Cvanigová Antonín Martínek

Adam Brejla Adam Tomaschko

Vítání občánků
Rodičům připomínáme, že i v tomto roce musí 

svá miminka na slavnostní akt Vítání občánků 
přihlásit sami. Potřebné informace a nutný 
formulář poskytne MěÚ Týnec nad Sázavou, 
p. Vrkoslavová, tel.: 317 701 937, 724 258 024. 
Formulář je umístěn i na webových stránkách 
města.

Naposledy jsme se při této příležitosti sešli 
v obřadní síni týnecké radnice 21. listopadu 
minulého roku. Bylo pozváno celkem 17 miminek 
se svými rodiči a dalšími příbuznými. Po slavnost-
ním programu, který předvedly děti ze základní 
školy, se rodiče podepsali do pamětní knihy města. 
Maminky pak byly obdarovány květinou a každý 

nový občánek získal od Města poukaz v hodnotě 
3.000,- Kč. Setkání bylo zakončeno fotografová-
ním v tradiční kolébce. Celkem jsme v roce 2015 
přivítáli do života 61 dětí.

Marta Vrkoslavová
Kancelář tajemníka
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Stella Ambrožová Václav Šamlot

Žák týnecké základní školy zachránil lidský život
Na konci ledna, přestávka před odpoledním vyučováním. Děti si 

jdou koupit do obchodního domu něco dobrého na zub. Zaujme je 
shluk lidí před obchodem. Na zemi ležel člověk a z hlavy mu tekla 
krev. „Zavolal už někdo záchranku?“ zeptal se přítomných dospělých 
František Podaný, žák 9. třídy. Odpovědí bylo zamítavé kroucení hlav. 
Prý je ležící muž jen opilý. František však nezaváhal a okamžitě číslo 
155 vytočil. 

Rychlou záchrannou službu následně navigoval na místo. Během 
čekání si ještě stihl zjednat respekt u otce krvácejícího muže, který 
nešťastníkovi omýval ránu špinavým sněhem a chtěl ho odtáhnout 
domů. „Pokud to uděláte, zavolám na vás policii,“ pohrozil mu 
František. Zdravotníci zraněného převezli k ošetření do nemocnice.

Závěrem nutno dodat, že Františkovi je necelých 15 let a zachoval se 
dospěleji než dospělí, kteří stáli okolo a dívali se…                                

                       
lm

Vlajka pro Tibet 2016
Rada města se rozhodla podpořit mezinárodní 

kampaň Vlajka pro Tibet. Kampaň vznikla 
v polovině devadesátých let v západní Evropě 
a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických 

akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv 
nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce pro-
bíhá každý rok 10. března, v den výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání 

Poděkování
Rád bych touto cestou vyjádřil velké 

poděkování všem, kteří se podíleli na realizaci 
a výstavbě lávky přes řeku Sázavu vč. 
nové příjezdové komunikace (cyklostezky) 
k rodinným domkům v pravobřežní části 
Zbořeného Kostelce, mostku přes Kamenický 
potok, jakož i instalaci pouličního osvětlení 
v části této komunikace a autobusové zastávky 

pod hradem. Změnilo se toho za poslední rok 
opravdu mnoho. Nová lávka přes Sázavu 
významně usnadnila přístup obyvatel 
Zbořeného Kostelce k autobusové zastávce pod 
hradem a cyklisté i pěší díky ní objevují nové 
trasy svých výletů a procházek. Bytelný mostek 
přes potok už snad velké vodě navždy odolá. 
Osvětlení křižovatky, autobusové zastávky 

i části příjezdové komunikace pod rodinnými 
domky pak nepochybně zvýší bezpečnost 
i komfort všech jejich uživatelů. 

Za všechny spokojené Kosteláky
 

Vladimír Krejčík

v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, 
přes milion Tibeťanů zahynulo v následujících 
letech ve vězeních, pracovních táborech nebo 
v důsledku hladomoru. Česká republika se 
ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996. 
V loňském roce se jí zúčastnilo 697 obcí, měst, 
městských částí nebo krajů. Vlajky vyvěšuje celá 
řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě 
různých organizací také spontánně mnoho občanů 
ČR. 10. března 2016 si vyvěšením vlajky před 
týneckou radnici připomeneme už 57. výročí 
tibetského povstání. 

Více informací najdete na www.lungta.cz
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Havárie vodovodu
Havárie na týneckém hlavním vodovodním 

přivaděči odstřihla od vody několik domácností. 
K události došlo v Chrástu nad Sázavou ve čtvrtek 
7. ledna odpoledne. Voda valící se z prasklého 
potrubí v okamžiku zaplavila dvůr, zahradu 
i garáž nejblíže ležícího domu. Pracovníci 
společnosti urychleně zavřeli hlavní uzávěr, aby 
zabránili ještě větším škodám. Díky peceradským 
vodním zdrojům se podařilo zásobování města 
alespoň v omezeném režimu dodržet. Velmi 
obtížné bylo zajistit náhradní potrubí. Vzhledem 
k nestandartnímu rozměru ho žádný z běžných 
dodavatelů na skladě neměl. Nakonec se sehnalo 
v Mělníku. I přes dopravní nehodu, které se řidič 
vezoucí potřebný náhradní díl stal účastníkem, 
se během pátku vodovodní potrubí v délce 6 
metrů podařilo vyměnit. Velké poděkování patří 
zaměstnancům společnosti Vak Týnec s.r.o., kteří 
na odstranění problému pracovali po oba dny až 
do nočních hodin. Děkujeme také obyvatelům 
města za vstřícnost a trpělivost při řešení havárie 
tak velkého rozsahu a přejme si, ať už se to 
nestane. Pokud by k podobnému maléru přece 
jen došlo, níže uvádíme telefonní čísla pro případ 
nouze a také další potřebné informace, které je 
dobré mít po ruce. 

lm

Důležitá telefonní čísla pro občany Týnce a okolí
Policie ČR 974 871 740 Kabelová televize 602 358 138

Městská policie 606 393 382 Teplárna 317 704 300

Elektřina 840 850 860 Osvětlení 800 101 109

Plyn 1239 Voda, kanalizace 777 241 036

IK TYNEC REG T1 zasílání všech důležitých zpráv pro Týnec nad Sázavou

IK TYNEC REG T2 zasílání všech důležitých zpráv pro Brodce

IK TYNEC REG T3 zasílání všech důležitých zpráv pro Čakovice

IK TYNEC REG T4 zasílání všech důležitých zpráv pro Chrást nad Sázavou

IK TYNEC REG T5 zasílání všech důležitých zpráv pro Krusičany

IK TYNEC REG T6 zasílání všech důležitých zpráv pro Pecerady

IK TYNEC REG T7 zasílání všech důležitých zpráv pro Podělusy

IK TYNEC REG T8 zasílání všech důležitých zpráv pro Zbořený Kostelec

Městská policie nabízí dohled nad domem
Městská policie v Týnci nad Sázavou nabízí 

obyvatelům možnost zvýšeného dohledu nad 
jejich domy v době nepřítomnosti majitelů. Pokud 

například odjedete na dovolenou, strážníci budou 
v rámci své služby vaši nemovitost kontrolovat 
a vy se o případných problémech okamžitě 

dozvíte. Podrobné informace vám poskytne ve-
litel městské policie v Týnci nad Sázavou Tomáš 
Klenovec, telefon 721 285 073.

SMS informace

Pro zlepšení informovanosti o výpadcích 
energie a jiných krizových situacích jsme pro Vás 
připravili službu rozesílání krátkých textových 
zpráv (SMS) na Vaše mobilní telefony.
Službu si můžete zaregistrovat na telefonním čísle 
605 733 680  zasláním následující zprávy podle 
kategorií. Je možné registrovat i více kategorií:

Zrušit registraci můžete zasláním této zprávy: 
IK TYNEC ODREG nebo IK TYNEC ODREG Tx – 
číslo zvolte podle odhlašovaného tématu obdobně 
jako při registraci. 

Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy 
včetně mezer, velikost písmen nehraje roli.

Služba je poskytována všem zaregistrovaným 
občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí 
odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního 
telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace 
je hotova. Stejným způsobem můžete službu 
kdykoli zrušit.

SMS zprávy pro přihlášení a odhlášení jsou 
zpoplatněny dle Vašeho tarifu jako běžná odchozí 
SMS zpráva.

Příchozí SMS jsou zdarma. Náklady na jejich 
rozesílání nese městský úřad.

Službu pro město zajišťuje společnost 
KONZULTA Brno, a.s., která garantuje zabezpečení 
dat a je registrována na Úřadu pro ochranu 
osobních údajů.
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CZECH POINT v Týnci nad Sázavou
CZECH POINT je místo nejen pro získání ověřených výpisů. Je v provozu 
i v Týnci nad Sázavou.KDE? MěÚ Týnec nad Sázavou
• podatelna – Romana Brhelová  – tel: 317701431
• podatelna – Lenka Homolová – tel: 317701431
• odbor majetku – Pavel Vilímek  – tel: 317701434

CO POSKYTUJE CZECH POINT:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče

Z lednové svodky městské policie
5. 1.2016 – Strážníci městské policie v Týnci nad 
Sázavou byli požádáni operačním důstojníkem PČR 
o pomoc při zadržení osoby podezřelé z krádeže 
v Lidlu. Osoba prchá přes most na Podělusy. 
Strážníky byla hledaná osoba zadržena na mostě 
u Janečkovy vily a následně převezena na OOPČR 
Týnec nad Sázavou k dalšímu šetření. Jednalo se 
o občana z Vlašimi.
7.1.2016 – Řešili strážníci spor dvou občanů 
v bytovém domě v Týnci, kde se slovně vulgárně 
napadali. Po příjezdu hlídky na místo byla situace 
uklidněna. Celá záležitost byla na místě vyřešena 
domluvou.
8.1.2016 – Přijali strážníci upozornění na narušení 
objektu hodinářství. Po příjezdu na místo hlídka 
zkontrolovala objekt. Narušení nezjištěno. 
9.1.2016 – Spuštěn alarm na mateřské školce 
v Týnci. Celý objekt zkontrolován, narušení 
nezjištěno.

11.1.2016 – Při projíždění hlídky MP přes 
železniční přejezd v Týnci zjištěn vyražený kryt 
kanálu, který byl následně vrácen na své místo. 
Informováni pracovníci dráhy.
12.1.2016 – Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči 
z Pecerad řešen únik oleje z poškozeného vozidla. 
K poškození olejové vany došlo při přejíždění 
železničního přejezdu v Týnci nad Sázavou.
15.1.2016 – Žádost operačního důstojníka PČR 
o asistenci strážníků MP u ošetření zraněné osoby 
před Victoria barem. Tato osoba byla následně 
převezena do nemocnice Rudolfa a Stefanie 
v Benešově.
16.1.2016 – Spuštěn alarm na objektu klenotnictví 
hodinářství Vanžura. Po příjezdu hlídky MP 
na místo objekt zkontrolován. Po kontrole 
vnitřních prostor majitelem zjištěna závada 
na čidle.

18.1.2016 – Přijali strážníci informaci občana 
Týnce ohledně nezabezpečené garáže. Po příjezdu 
hlídky na místo zjištěna zcela otevřená 
neuzamčená garáž. Hlídkou byl zjištěn majitel, 
který byl o celé záležitosti informován a provedl 
její uzamčení.
19.1.2016 – Byl strážníky odchycen volně 
pobíhající pes ve školním areálu staré školy 
v Týnci. Následně byl předán majiteli.
19.1.2016 – Spolupráce s hlídkou PČR Týnec nad 
Sázavou ve Zbořeném Kostelci při zabezpečení 
místa trestného činu, kdy došlo k vloupání 
do domu.
20.1.2016 – Usměrňování dopravy v ulici 
Benešovská z důvodu špatně parkujícího 
poškozeného vozidla, které částečně zasahovalo 
do vozovky.

Tomáš Klenovec, vel.MP.

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna proběhla již 16. tříkrálová 

sbírka. V ulicích se objevili charitní koledníci, 
aby předali poselství o narození Božího syna, 
popřáli šťastný rok 2016 a poprosili o příspěvek 
do zapečetěné pokladničky s logem Charity České 
republiky. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen 
na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží 
kvůli stáří, nemoci, hendicapu či nedobré sociální 
situaci. Obyvatelé Týnecka darovali 65 465korun. 
Děkuji Vám za to.

Mgr. Bedřich Vymětalík, farář

• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky (služby podle   
   zákona 300/2008 Sb.)



10 strana Týnecké listy únor 2016 

12. ples města Týnce nad Sázavou 
V sobotu 6. února sál Společenského centra 

v Týnci zaplnili dámy v krásných šatech 
a pánové v tmavých oblecích. Konal se 12. ples 
města. O hudbu se postarala jedna z nejlepších 
kapel regionu – Horváth Band. Slovem celým 
večerem provázela zpěvačka a navíc i výborná 
moderátorka Miluška Horváthová. V rámci 
doprovodného programu své umění předvedly 
děti z Taneční školy Salta pod vedením Karla 
a Jitky Maršálkových. Je neuvěřitelné, jak se 
tak malí tanečníci a tanečnice dokáží nádherně 
a elegantně pohybovat. Moc jim to slušelo. 

Přítomné čekalo také Půlnoční překvapení. 
Vítězslav Rázek a Kristýna Mücková, čtyřnásobní 
taneční mistři České republiky, osmifinalisté 
největších soutěží v Anglii, předvedli taneční 
show Bonnie a Clyde po Česku. Právě s tímto 
vystoupením získali 4. místo na MČR ve Free stylu. 
Návštěvnici plesu krásnou podívanou, při které 
se až tajil dech, odměnili nadšeným potleskem. 
Následovalo losování tomboly, jejíž hlavní výhru – 
poukaz na zájezd v hodnotě 15 000 korun si chvíli 
před jednou hodinou ranní odnesl šťastný výherce. 
Ale i dalších 20 výher v hlavním slosování a 150 

přímých cen našlo své nové majitele, takže radosti 
bylo dost. A pak už se jen tančilo a tančilo, a to 
do časných nedělních hodin. Poslední tanečníci 
odcházeli do svých domovů téměř až s kohoutím 
kuropěním. 

12. ples města Týnec nad Sázavou je tedy 
za námi, tak ať žije ten příští – se šťastným 
pořadovým číslem 13. Uskuteční se 4. února 
2017 opět ve Společenském centru. 

lm
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So 20. 2.   MALINA BROTHERS zač. 19.30 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert folk – country – bluegrass. Vstupné: 
180,- (v předprodeji), 220,- (na místě). Předprodej: Turistické informační 
centrum Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@
centrumtynec.cz. Pořadatel: Miroslav Němec

BŘEZEN

So 5. 3. BAZÁREK JARO - LÉTO 9.00 – 12.00 hod.

Respirium I. stupně ZŠ Komenského ul. Bazar dětského jarního a letního 
oblečení a potřeb pro děti.  Pro prodávající: 100,- za prodejní místo, 
každý si prodává sám. Rezervace místo nutná nejpozději do 27. 2. 2016 
na info@mcmotylek.cz nebo tel. 734 126 251. Podrobnější informace na 
www.mcmotylek.cz Pořadatel: Mateřské centrum Motýlek

So 5. 3. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES zač. 14.00 hod

Hotel Týnec - Společenské centrum. Maškarní ples pro děti. Bližší informace: 
Eva Toušová, tel.: 739 668 311. 
Pořadatel: Základní škola Týnec nad Sázavou

So 5. 3.   ŠKOLNÍ MAŠKARNÍ PLES zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Maškarní ples pro dospělé. Bližší 
informace: Eva Toušová, tel.: 739 668 311. 
Pořadatel: Základní škola Týnec nad Sázavou

So 12. 3. DISKOTÉKA 80. - 90. LÉTA zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Diskotéka s hity 80. - 90. let s DJ 
Marek Kučera a DJ Ladislav Pála.
Pořadatel: Miroslav Němec

St 16. 3. JARNÍ KONCERT ZUŠ 
Týnec nad Sázavou

zač. 17.00 hod.

Zasedaní místnost MěÚ Týnec nad Sázavou. Vystoupení žáků týnecké 
Základní umělecké školy.
Pořadatel: ZUŠ Josefa Suka Benešov, pobočka Týnec nad Sázavou

Ne 20. 3. JOSEFSKÁ DECHOVKA zač. 14.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Nejen Josefům k svátku zahraje dechová 
kapela Týnečanka. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 26. 3. RYBÁŘSKÝ PLES zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Vstupenky a bližší informace: František 
Kašpárek, tel. 737 208 770 Pořadatel: Český rybářský svaz, m.o.

Ne 27. 3. VELIKONOCE NA HRADĚ zač. 13.00 hod.

Hrad Týnec. Minitržitě - dobové zvyky, dílny pro děti, pletení pomlázek, 
soutěž o NEJ beránka. Vernisáž výstavy obrazů Evženie Němcové. Bližší 
informace: www.mestotynec.cz/muzeum. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum

DUBEN

Pá 8. 4. PLESOVÉ FINÁLE TANEČNÍ SEZÓNY 2016 zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Hraje Horváth Band. Bližší informace 
a vstupenky: PeadDr. Blanka Takáčová, tel. 665 615 503, email: blanka@
takacova.cz

Ne 17. 4. KOCOUR V BOTÁCH zač. 15.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Premiéra loutkové pohádky o chudém 
mládenci a jeho veselém společníku, kterému nikdo jinak neřekne než 
Kocour v botách.. Vstupné 50,- Kč. Pořadatel: Divadlo Dokola

Út 19. 4.  Absolventský koncert ZUŠ Týnec 
nad Sázavou

zač. 17.00 hod.

Zasedací místnost MěÚ Týnec nad Sázavou. Vystoupení žáků Základní 
umělecké školy v Týnci nad Sázavou.
Pořadatel: ZUŠ Josefa Suka Benešov, pobočka Týnec nad Sázavou

Pá 22. 4. JARNÍ PLES zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Bližší informace: Karel Maršálek, tel. 
603 162 163, email: tssalta@seznam.cz. Pořadatel: Taneční škola Salta 
Jitky a Karla Maršálkových, s.r.o.

So 23. 4.. KRAJSKÝ PŘEBOR VE SPORTOVNÍ 
GYMNASTICE

zač. 14.00 hod.

Tělocvična ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského ul. Propozice závodu a 
bližší podrobnosti sledujte na www.tjtynecns.iplace.cz. 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota z.s., Týnec nad Sázavou
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Vak Týnec s.r.o. obměnily vozový park
Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. mají nový fekální vůz. RENAULT 

CAS 8 4x4 nahradil stávající Liaz, který byl v provozu téměř 25 let a tudíž 
i dávno za hranicí své životnosti. Tomu odpovídal i jeho technický stav. 
Nové vozidlo s pořizovací cenou 3 835 458,- Kč je vybaveno motorem 
EURO 6 a splňuje tak i současné nejpřísnější ekologické normy a předpisy. 
Je také mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Vozidlo bude využíváno 
při provozu čistíren odpadních vod (ČOV Týnec nad Sázavou, ČOV Chrást 
nad Sázavou, ČOV Bukovany), na čištění kanalizačních stok i pro přepravu 
splaškových odpadních vod a kalů. 

Zbyněk Peša

Komunitní plánování
Týnec – místo pro volný čas?

Druhé setkání na toto téma se uskutečnilo 20. ledna 2016 
ve Společenském centru v Týnci nad Sázavou. Zástupci vedení města 
se spolu se členy kulturní a sportovní komise sešli, aby probrali výsledky 
prvního veřejného setkání na téma volný čas v Týnci a společně se 
rozhodli, co dál. Nejčastěji při listopadovém setkání zaznívaly požadavky 
na rozvoj vycházkových tras a cyklotras a jejich dovybavení, doplnění 
stávajících tras adekvátním mobiliářem – lavičky, odpadkové koše, 
úpravu břehů řeky Sázavy a možnost koupání, výstavbu nové tělocvičny, 
nový webový portál s nabídkou aktivit pro volný čas. Souhrnné zápisy 
z obou setkání, včetně závěrů a úkolů z nich vyplývajících, najdete 
na webových stránkách města, v sekci radnice – zprávy. 

lm
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Rekonstrukce nádraží
Železniční stanice v Týnci nad Sázavou 

prochází kompletní modernizací. V jejím rámci 
bude provedena rekonstrukce železničního 
svršku a spodku a také vybudováno nové ostrovní 
nástupiště. Stavbu provádějí pro Správu železniční 
a dopravní cesty společnosti STRABAG Rail a.s. 
a AŽD Praha s.r.o.

Práce jsou naplánovány následovně: 
1. etapa (1. 2. – 4. 3. 2016)
Práce budou probíhat na rekonstrukci železničního 
svršku, spodku a nově zřizovaném ostrovním ná-
stupišti. Bude demontováno sypané nástupiště 
mezi 1. a 2. kolejí. Přístup na nástupiště k vlakům 
směr Čerčany a Praha je po vyznačené provizorní 
přístupové cestě. V dopravní budově budou pro-
bíhat stavební úpravy. 
V této etapě vlaky jezdí dle platného jízdního řádu. 
2. etapa (4. 3. – 25. 3. 2016)
Dne 4. 3. 2016 bude zahájena výluka v úseku 
Čerčany – Týnec nad Sázavou a výluka 3. koleje 
v železniční stanici Týnec nad Sázavou. Pokračovat 
budou práce na rekonstrukci železničního svršku, 
spodku a nově zřizovaném ostrovním nástupišti 
a kabelových trasách. Přístup na nástupiště 
k vlakům směr Praha bude po vyznačené 
provizorní přístupové cestě. V dopravní budově 
budou nadále probíhat stavební úpravy. 
V této etapě budou vlaky jezdit dle platného 
jízdního řádu pouze ve směru z/do Prahy. 
Vlaky ve směru z/do Čerčan budou nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou.
Po skončení této etapy bude uvedeno do provozu 
nové ostrovní nástupiště v délce 170m se 
zvýšenou hranou 550mm nad niveletou koleje. 
Přístup na nástupiště bude po nové bezbariérové 
přístupové cestě.
3. etapa (26. 3. – 29. 4. 2016)
Dne 26. 3. 2016 začíná výluka úseku Týnec n. 
S – odb. Skochovice. V této etapě budou sneseny 
všechny staniční koleje v žst. Jílové u Prahy a Davle 

a 5. a 7. kolej v žst. Týnec nad Sázavou. Práce 
budou probíhat na rekonstrukci železničního 
svršku, spodku a nově zřizovaném ostrovním 
nástupišti, kabelových trasách, sdělovacím 
a zabezpečovacím zařízení. 
V této etapě bude rovněž provedena oprava 
železničního přejezdu v Týnci nad Sázavou, 
což si vyžádá uzavírku komunikace.
V průběhu 3. etapy budou vlaky jezdit dle 
platného jízdního řádu pouze ve směru z/do 

Čerčan. Vlaky ve směru z/do Prahy budou 
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
V provozu již bude nové ostrovní nástupiště.

Za nepříjemnosti, které jsou nevyhnutelným 
průvodním jevem stavební činnosti, se všem 
dotčeným předem omlouváme.

Strabag Rail a.s.
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kumentů potřebných 
pro vydání územního 
rozhodnutí, o které 
bychom chtěli požá-
dat na začátku příštího 
roku,“ uvedl.

„Následovat by měly 
diskuse se zástupci obcí 
o přesném vedení trasy 
dálnice a výkupy po-
zemků,“ upozornil ná-
městek pro regionální 
rozvoj Karel Horčička 
(ČSSD), který se jed-
nání za Středočeský kraj 
rovněž zúčastnil. 

Jednání ,  j ehož 
závěrem byla všeobecná shoda na současném 
postupu přípravných prací, svolal Spolek pro 

výstavbu D3 a R4. 
Hejtman Miloš Petera 
v této souvislosti jednal 
s vedením spolku o tom, 
že by Středočeský 
kraj měl mít zástupce 
v dozorčí a správní radě, 
aby se mohl aktivněji 
podílet na přípravách 
jedné z nejvýznamněj-
ších dopravních staveb 
v kraji.

Budoucí dálnice D3 
bude spolu s dálnicí 
D8 součástí význam-
ného celoevropského 

koridoru, který spojuje Švédsko s Řeckem v délce 
přes 3 000 kilometrů. Zásadní význam má ale 
i z hlediska České republiky a Středočeského kraje. 
„Vybudováním dálnice D3 dojde k významnému 
poklesu dopravy na dálnicích D1 a D5,“ připomněl 
hejtman Petera.

Stávající koridor dálnice je tvořen pěti úseky: 
Praha – Jílové, Jílové – Hostěradice, Hostěradice 
–Václavice, Václavice – Voračice a Voračice – 
Nová Hospoda. V rámci jednotlivých úseků se 
počítá s vybudováním osmi tunelů a jedenácti 
mimoúrovňových křižovatek. Výstavba by měla 
stát 57 miliard korun. Spolu s dálnicí D3 bude 
nezbytné uvést do provozu i další související stavby 
jako Václavickou spojku nebo tunel Prostřední 
vrch. ŘSD souběžně s přípravou stavby dálnice 
D3 pracuje i na vylepšení stávající komunikace 
I. třídy č. 3

Příprava dálnice D3 pokračuje
Hejtman Miloš Petera (ČSSD) a další zástupci 

Středočeského kraje jednali v pondělí 18. ledna 
2016 se starosty obcí a měst dotčených výstavbou 
dálnice D3 ve Středočeském kraji o pokračování 
příprav této stavby.

„Pro Středočeský kraj je výstavba dálnice D3 
jednoznačnou prioritou. Jsem rád, že se nám 
v červenci minulého roku podařilo schválit 
aktualizaci Zásad územního rozvoje, ve kte-
rých je již vymezen koridor dálnice D3. Chceme 
se co nejaktivněji podílet na přípravách této 
stavby a maximálně podporovat její zahájení 
v co nejkratším termínu,“ uvedl hejtman Miloš 
Petera.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) Jan Kroupa poděkoval Středočeskému 
kraji za vymezení dálnice D3 v Zásadách 
územního rozvoje a shrnul současný stav 
příprav: „Momentálně probíhá příprava do-

Drony – malé bezpilotní letouny
V poslední době jsme svědky zvyšujícího se 

výskytu bezpilotních letounů tzv. dronů kroužících 
nad našimi hlavami a příbytky. 

Používají se jednak na komerční úrovni, kdy 
majitel dronu musí vlastnit licenci, platné pojištění 
a povolení k létání od Úřadu pro civilní letectví, 
dle § 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, 
a jednak se používají pro rekreační létání, kterému 
bych rád věnoval více prostoru. 

Ačkoli používání malých dronů pro rekreační 
létání není svázáno tolika povinnostmi jako 
komerční, je nutno mít na paměti dodržování 
následujících pravidel:

Dron – nesmí létat výše než 100 m (dron 
o váze do 910 gramů) a 300 m (nad 910 gramů 
váhy); nesmí létat po setmění, v prudkém větru, 
v blízkosti letišť, v bezletových zónách (v okolí 
jaderných elektráren, vojenských objektů, dálnic, 
vodních zdrojů, významných památek – Pražský 
Hrad apod.), jakož i ve vzdálenosti menší než 
100 m od osob a 150 m od budov. V bytové 
zástavbě je tak dron prakticky nepoužitelný.

Drony je možno používat nad volnou krajinou 
jako jsou pole, louky, lesy, avšak za předpokladu, že 
se po nich právě nepohybují lidé. Pilot obsluhující 
dron nesmí ztratit s dronem oční kontakt.

Vzhledem k tomu, že většina dronů má 
nainstalovánu vysokorozlišovací kameru 
k pořizování obrazových záznamů, musí jeho 

majitel respektovat soukromí osob, které jsou 
náhodně natočeny (viz. zák.č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů). Bez jejich souhlasu 
nesmí zveřejňovat záběry např. na sociálních 
sítích. Pokud je zobrazí, musí rozmazat obličej tak, 
aby nebylo možno dotyčnou osobu identifikovat. 
Zásahem do soukromí je pak i natočení 
soukromého domu se zahradou, které by bylo 
obdobně zveřejněno. Pro případ, že by někdo 
učinil tyto záběry veřejně přístupnými, může 
se natočená osoba domáhat ochrany u Úřadu 
na ochranu osobních údajů a zjištěný majitel se 
vystavuje pokutě. 

Při používání dronu může dojít i k nešťastné 
události, kdy se dron z důvodu neodborné 
obsluhy či technické závady zřítí a způsobí 
škodu na majetku či zdraví. V takovém případě je 
majitel dronu, popř. osoba, která jej do vzdušného 
prostoru vypustila, odpovědný za škodu, kterou 
dron způsobil a tedy ve vlastním zájmu by měl 
mít uzavřenu pro tento případ pojistnou smlouvu.

Létání s dronem je lákavé i zábavné, nicméně 
každý majitel musí mít na paměti pravidla, 
kterými se létání řídí a tyto bez výjimky dodržovat. 

Vladimír Krejčík
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Zápis do 1. třídy školního roku 2016/2017
Ve dnech 15. a 20. ledna 2016 se konal v obou budovách Základní školy 

Týnec nad Sázavou zápis do 1. tříd, k němuž se dostavilo 84 dětí. Rodiče 5 
dětí požádali o odložení povinné školní docházky a 12 dětí čeká na vyšetření 
školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně.

Při zápisu byla posuzována připravenost a zralost dětí na vstup 
do školy. Paní učitelky zjišťovaly úroveň zrakového a sluchového vnímání 
u dětí, povídaly si o barvách, geometrických tvarech, zjišťovaly jejich 
slovní zásobu, správnou výslovnost, soustředění, navazování kon-
taktu, komunikaci s ostatními, samostatnost v jednání a uvažování, 
matematické představy a kresbu postavy. Všechny děti se moc snažily 
a většina z nich prokázala dobrou připravenost a zralost na školní 
povinnosti, některé ale musí ještě docvičit správnou výslovnost hlásek. 
Nakonec si každý budoucí prvňáček vybral dárek, který vyrobili žáci 
školní družiny.

V květnu 2016 navštíví předškoláci vyučovací hodinu v některé z 1. 
tříd. V červnu 2016 pak proběhne informační schůzka rodičů budoucích 
prvňáčků s vyučujícími 1. tříd a zápis do školní družiny. Pozvánka bude 
zveřejněna v mateřské škole a na webových stránkách základní školy.

Věra Maňasová

Rok 2015 v MC Motýlek
Mateřské centrum je živý organismus, který se 

neustále vyvíjí a jeho tvář je odrazem lidí, kteří 
se v centru nachází. Ať už těch aktivních, kteří 
se snaží vymyslet a zrealizovat zajímavý a lákavý 
program pro děti a jejich rodiče, tak i těch, kteří 
se do centra chodí jen bavit a užívat si volného 
času. Každý rok nastávají v řadách aktivních 
maminek změny, některé odcházejí a jiné zase 
přicházejí. Každá aktivní maminka musí jednoho 
dne nastoupit zpět do práce, a proto dochází 
ke změnám na úrovni nabídky pravidelných 
i nepravidelných kroužků a aktivit. Tento nový 
vítr, jež nové maminky přinášejí každý rok, nám 
umožňuje stále se posouvat a přizpůsobovat 
novým potřebám našeho okolí.

Co se týče konkrétního programu, pokračovali 
jsme v již nastavených oblíbených aktivitách 
z předešlého roku. Nechyběly proto pohybově 
a tématicky laděné kroužky Tanečkování 
a Hračkování. Větší děti se mohly zabavit 
na hudebním kroužku Zpívánky, anebo 
na Keramice. Naopak pro ty nejmenší fungoval 
Mimiklub. Pro batolátka, která již mimiklubu 
odrostla, nabízíme již druhým rokem navazující 
herničku Cvičeníčko. Přes zimu samozřejmě 
nechyběla velice oblíbená Zimní herna. Atletický 
kroužek založený v roce 2013 se těšil velké 
oblibě a naplnil se prakticky přes noc. V tomto 
roce dokonce zaznamenal 40 % nárůst zájemců. 
Na jaře jsme pokračovali v kroužku Čtení do ouška 
určeným pro děti od 2 let. Jednalo se o specifický 
kroužek, který se snaží dětem přiblížit radost 
z četby pohádek a ukázat jim, že kniha může být 
radostí. V dnešním světě, kde vládne televize a po-
čítače to vidíme jako zajímavou a tolik potřebnou 
alternativu.

Město Týnec nás v roce 2014 požádalo 
o spolupráci při integraci dětí se speciálními 
potřebami, které nemohly být zařazeny do běžné 
mateřské školky z důvodu potřeby individuálního 
přístupu. My jsme rádi, že jsme mohli pomoci 
z našich řad a kroužek speciální pedagogiky 
pokračoval do června 2015. Dětem byl poskytnut 
individuální přístup a vzdělávací program se 

zaměřením na rozvoj specifických vzdělávacích 
potřeb a socializačních dovedností. V současné 
době oba chlapci, kteří kurzem prošli, navštěvují 
mateřskou školku.

Tradiční jarní a podzimní bazárky, které 
organizujeme již několik let, se těší velké oblibě 
maminek. V roce 2015 jsme změnili celkový 
koncept prodeje a přesunuli konání do místní ZŠ. 
Maminky si nově své zboží prodávají sami, což 
umožnilo rozšířit a přiblížit nabídku a poptávku. 
Na podzim bylo novinkou nabídnutí dětského 
koutku, který pomohl s hlídáním dětí, aby ma-
minky mohli v klidu nakupovat.

Nový školní rok s sebou vždy nese spoustu 
očekávání. Jsme velice rádi, že jsme od podzimu 
2015 rozšířili nabídku našich kroužků a přednášek 
o témata pro kojící maminky a jejich mnohdy 
čerstvě narozená miminka. Zrealizovali jsme před-
nášky na téma kojení a šátkování a v podobném 
duchu budeme pokračovat i v roce 2016. V létě 
jsme se zúčastnili oblíbené akce Týnecký střep.

Obrovskou radost nám činí fakt, že jsme obnovili 
širokou veřejností oblíbenou akci Pohádkový les, 
který se s pomocí skautského oddílu Tyssan konal 
v září. Akce se velice zdařila a také návštěvnost 
byla nemalá.

Od podzimu jsme obnovili tvořivé dílny, 
tématicky zaměřené podle ročního období. 
Maminky i děti zde malují a vyrábí, zkrátka 
tvoří své vlastní výrobky, které si pak na památku 
odnášejí domů. Tvořivé aktivity jsou důležitým 
nástrojem pro výchovu dětí a stmelují je s rodiči 
i ostatními vrstevníky.

Na podzim jsme nabídli nově i aktivitu pro 
maminky – večerní cvičení, které se však pro 
nedostatek zájemců nepodařilo naplnit.

Do programu mateřského centra patří kromě 
pravidelných aktivit v podobě heren a kroužků 
i pořádání dalších akcí. Většinou jde o outdoorové 
akce, které jsou oblíbené a často navštěvované. 
Standardní program často oživujeme speciálním 
programem, tzn., že herny jsou například 
tématicky zaměřené a program se vztahuje buď 
k ročnímu období anebo nějakému významnému 

dni, výročí či období. Dále organizujeme, anebo 
se zapojujeme do akcí podporující naši přírodu, 
město a okolí.

V roce 2015 se nám podařilo zorganizovat 
a zrealizovat tyto akce:

• Outdoorové akce: Cesta za mlékem, Výlet 
benešovským EKOvláčkem za medvědem, 
Pohádkový les, Večerní putování za světýlky, 
Svatomartinský průvod, Vánoce v lese

• Indoorové akce: Pohádkový maškarní karneval, 
Velikonoční tvoření, Velikonoční hračkování, 
Oslava dne matek a dne rodiny, Dětská 
miniolympiáda, Šátkování 1 a 2., Podpůrná 
skupina kojících matek, Podzimní tvořivá dílna 
vůně jablíček, Oslava 15 let MC Motýlek, Vá-
noční tvořivé odpoledne pro rodiče a děti, Mi-
kulášská besídka, Vánoční setkání

• Přednášky: Aromaterapie
• Aktivity zkvalitňující naše okolí: i v roce 2015 

jsme se tradičně připojili k akci Posázaví o.p.s. 
Čistá řeka Sázava, sešlo se nejvíce účastníků 
v historii

• Jarní a podzimní bazárek dětského oblečení 
a potřeb

A co nás čeká teď v zimě a na jaře?
Březen:
 –  5.3. Bazárek jarního a letního oblečení a věcí 
pro děti
 –  8.3. Den pro maminky
 –  23.3. Velikonoční tvoření

Duben:
 –  1.4. Noc s Andersenem
 –  7.4. Čistá řeka Sázava
 –  30.4. Pálení čarodějnic
Všechny informace budou včas uveřejněny 
na webových stránkách a facebooku, takže nás 
sledujte, těšíme se na Vás.

Kateřina Pikousová, organizační koordinátorka 
MC Motýlek
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co nabídnout a je o něj mezi lidmi stále větší zájem. 
Základní škola nyní prochází registrací, aby se zapo-
jila do oficiálního vzdělávacího systému. Školka bude 
vybavena dalšími pomůckami a děti s rodiči čeká 
ještě před koncem školního roku společný pobyt. 

Dění ve školce můžete sledovat na facebookovém 
profilu „Mateřská škola Montessori Týnec nad Sá-
zavou“.

Jarmila Lomozová

Týnečtí turisté v roce 2015
Ve čtvrtek 7. 1. 2016 se konala výroční členská 

schůze KČT Týnec nad Sázavou. Hlavním bodem 
byla zpráva předsedy o činnosti za uplynulý rok. 
Ten začal Novoroční vycházkou na Medník, kde 
jsme u kamenné mohyly zavzpomínali na minulé 
výstupy. V dubnu byl pořádán 38. ročník dálkového 
pochodu Posázavím. Poslední sobotu v květnu jsme 
uspořádali, nejen pro členy KČT, autobusový zájezd 
do Sezimova Ústí, kde jsme navštívili Benešovu vilu 
a pokračovali jsme do Bechyně. Tady jsme si pro-

Montessori školka očima rodičů
Malý kolektiv, individuální přístup, zapálené 

učitelky, pestrý program ve školce i mimo ni. To jsou 
hlavní přednosti, které rodiče ocenili na Mateřské 
škole s prvky Montessori v Týnci nad Sázavou. 
Na začátku února se rodiče sešli na pravidelné 
schůzce, aby společně s pedagogy zhodnotili první 
pololetí a vyjádřili své priority pro další rozvoj školky.

Montessori školka s menším kolektivem 
dětí vytváří podmínky, v nichž může učitel 
přistupovat k dítěti individuálně. „Každé dítě má 
své portfolio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory 
a zaznamenáváme podrobný přehled o jeho osobním 
rozvoji a učení,“ říká ředitelka Adéla Svobodová. 
Rodiče díky tomu vidí konkrétní pokroky dítěte 
v oblastech jako je motorika, sebeobsluha, 
verbální komunikace, pozornost či respektování 
pravidel. „Každé dítě ve třídě dobře známe a podle 
toho, k jakým dovednostem je právě nejvíce vní-
mavé, nabízíme vhodné hračky, resp. pomůcky,“ 

vysvětluje Adéla Svobodová princip Montessori 
pedagogiky. 

Školka s pestrým programem
Individuální přístup není jedinou předností, 

kterou rodiče na Montessori školce oceňují. Během 
schůzky rodiče diskutovali o celkovém fungování 
školky. Sami sestavili toto hodnocení:

„Učitelky mají k dětem individuální, vstřícný 
a partnerský přístup. Školka nabízí pestrý program: 
tematickou výuku, pohybové aktivity, angličtinu, hru 
na zobcovou flétnu, pravidelná divadelní představení 
ve školce a mnoho dalšího.

Děti tráví hodně času venku, a to téměř za každého 
počasí. Školka má velmi prostornou hernu a zahradu, 
která je pro děti bezpečným zázemím. Je obklopena 
přírodou.“

Plány do budoucna
Montessori školku a školu v Týnci nad Sázavou 

čeká další rozvoj, protože alternativní vzdělávání má 

hlédli zámek a prošli se po naučné stezce kolem 
Bechyně.

V září už tradičně pořádáme dálkový pochod Přes 
čtyři zámky, jehož 51. ročník navštívili v roce 2015 
pochodníci z celých Čech. 

Během celého roku se členové KČT zúčastňují 
individuálně akcí, které pořádají jiné odbory KČT 
v ČR. Závěr roku jsme společně ukončili vycház-
kou Za jmelím na Neštětickou horu. Pro účastníky 
z Týnce, Benešova, Neveklova, ale i odjinud, týnečtí 

turisté připravili jmelí pro štěstí, které si každý mohl 
odnést domů.

členka KČT Týnec nad Sázavou
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Z pera zastupitele
 (Redakčně neupravováno)
SWOT můžeme říkat rozbor, ale takto to 

zní učeněji. V souvislosti s ANKETOU, kterou 
zpracovávám, chci občany seznámit se souvislostmi 
a s přípravou strategického plánu rozvoje města. 

Ta podivná zkratka jsou počáteční písmena 
anglicky popsaného způsobu posouzení současného 
stavu systému.
SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno 
identifikovat
Silné = Strengths
Slabé = Weaknesses stránky
Příležitosti = Opportunities a

Hrozby = Threats spojené s určitým projektem
Jejím postupem je možné co nejpodrobněji vyhodnotit 
a nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je 
využívána zejména v oblasti (dlouhodobého) plá-
nování rozvoje. 

Pro ilustraci uvádím tabulku, která zobrazuje 
výše zmíněné z úvahy, předložené panem Tomášem 
Jiráskem. 

Berme to, jako jednu možnost a příklad k tomu, 
abyste si udělali představu, o co mi jde. Jen na okraj 
uvádím, že řada měst má již strategické plány 
zpracovány a také je berou v úvahu při přípravě 
krátkodobých /volebních/ programů. Jsou to 

nedaleké Čerčany, Říčany i např. Jesenice atd. Jde 
zejména o to, aby nastala širší shoda v tom, kam 
město směřuje, aby pak při každé změně na radnici 
nebylo popřeno vše předchozí.

Zkuste najít silné a slabé stránky, příležitosti 
i hrozby, které cítíte vy. Výsledek pošlete rovnou 
na povolnam@seznam.cz nebo mi zavolejte 
na 732 913 376 a dohodneme předání.

Děkuji za čas, který jste věnovali přečtení a také 
za každou odezvu

S užitím podkladů pana Tomáše Jiráska
Milena Povolná

Silné stránky Slabé stránky

+ Dobrá dopravní dostupnost města a připojených obcí 
(autobus, vlak, automobil),

–  Utlumená průmyslová výroba a z toho vyplývající 
nedostatek pracovních příležitostí,

+ Výhodná poloha v blízkosti měst okresů Benešov, 
Praha – východ a západ a hlavního města Prahy, 

–  Nedokončená výstavba inženýrských sítí v některých částech 
připojených obcí (vodovod, kanalizace, plyn, kabelová TV),

+ Historicky silné chatové osídlení a oblíbená turistická oblast 
(vodáctví, cyklistika, pěší turistika),

–  Nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod, bránící další 
individuální bytové výstavbě,

+ Množství turistických cílů v místě i okolí, –  Relativně nízká míra občanské angažovanosti obyvatel 
na dění ve městě a připojených obcích,

+ Existence územního plánu s prioritou pozemků pro bydlení, 
včetně plánu nárůstu počtu obyvatel,

–  Minimální možnosti řešení rostoucí dopravní zátěže v centru města (most T. 
G. M a komunikace směrem na Benešov, tvoří neuralgický bod dopravního toku),

+ Fungující infrastruktura služeb (nákupní, zdravotní, sociální 
a další servisní služby) včetně školství (předškolní, základní),

–  Sezónnost turistického ruchu 
(od podzimu do jara není co turistům nabídnout),

 + Fungující spolky a organizace, umožňující dobré kulturní, 
sportovní a společenské vyžití,

–  Minimální ubytovací kapacita pro dlouhodobější pobyt a náročnější turisty 
(převažuje turistika jednoho dne),

+ Aktivní zapojení do činnosti regionálních orgánů a organizací 
(o.p.s. Posázaví, Týnecko, atp.),

–  Pozvolný nárůst obyvatel starších 60 let,

+ Nízká kriminalita na území města a připojených obcí, –  Dlouhodobě neřešené problémy veřejné dopravy (ceny jízdného),

+ Částečně dokončená síť inženýrských sítí 
(vodovod, kanalizace, plyn, kabelová TV),

–  Chybí dlouhodobá strategie rozvoje města (na 15 až 20 let),

+ Zkušenosti s čerpáním zdrojů z různých dotačních titulů,

Příležitosti Hrozby
+ Vytvoření podmínek pro nárůst počtu obyvatel, –  Nabídka pracovních míst v Praze a jejím okolí, způsobující 

odliv obyvatel, zejména produktivního věku,

+ Vytvoření podmínek pro důstojný život obyvatel důchodového věku, –  Odchod mladých lidí pro nedostatečné mimopracovní vyžití,

+ Podpora mladé generace výchovou ke zdravému patriotismu, –  Vliv pasivního životního stylu, orientace na konzumní styl života,

+ Aktivní pomoc obyvatelům, hledajícím pracovní zařazení,  –  Nezájem o řešení problémů města a přilehlých obcí, 
protože město je pro řady obyvatel jen noclehárna,

+ Rozvoj technické i sociální infrastruktury v souladu 
s rostoucím počtem obyvatel,

–  Riziko dalšího útlumu výroby ve zbývajících průmyslových podnicích,

+ Aktivní a pravdivé informování občanů o dění ve městě 
a připojených obcích,

–  Riziko dalšího nárůstu nezaměstnaných, žijících jen z dávek a příspěvků,

+ Rozvoj ubytovacích kapacit a tomu odpovídající doprovodné služby, –  Vyšší věk praktických lékařů a tím i jejich možný brzký odchod do důchodu,

+ Vytvoření smysluplného a dlouhodobého návrhu dalšího rozvoje města 
a připojených obcí
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Historie střediska a oddílu „TYSAN“ 
Týnečtí skauti oslavili sedmdesát let od svého 

vzniku. O historii střediska a oddílu Tysan si 
s jeho členem Janem Jiráněm povídala Lenka 
Morávková: 

V úvodu se vydejme na samotný počátek 
skautingu – kde a jak vznikl? 

Začátky světového skautingu lze sledovat již 
v době druhé búrské války, která probíhala v jižní 
Africe v letech 1899–1902. Jedním z generálů 
zde byl sir Robert Baden-Powel. Ten jako generál 
viděl nedostatky v britské armádě, a proto sepsal 
příručku, která se věnovala hlavně vyzvědačské čin-
nosti (v originále scouting). Po návratu do Velké 
Británie zjistil, že jeho příručky jsou populární 
hlavně u mladých chlapců, kteří se snažili podle 
nich chovat, a proto se rozhodl je pro ně upravit. 
Některé věci si chtěl ale nejprve vyzkoušet v praxi, 
a tak se v roce 1907 konal první tábor na ostrově 
Brownsea, který se nachází na jižním pobřeží Velké 
Británie. Chlapce pro tábor získal tak, že podal 
inzerát do novin. 

Skauting se do Čech dostal záhy, a to v roce 
1912. Mohl za to Antonín Benjamin Svojsík, který 
viděl, jak je populární skautské hnutí ve Velké Bri-
tánii, kterou předtím navštívil. Inspirací pro český 
skauting, pro který vymyslel název Junák, se mu 
stalo také podobné hnutí ve Švédsku a činnost 
Ernsta Thompsona Setona ve Spojených státech 
amerických. Již v roce 1913 se skauting dostává 
do Benešova, a to zásluhou Svojsíkova přítele 
Františka Konáše, profesora na benešovském 
gymnáziu. Avšak jeho rozvoj je zastaven první 
světovou válkou. Skauting v Benešově v době první 
republiky zažil velký rozvoj, ale byl zastaven v roce 

1940, kdy byl skauting již v protektorátu Čechy 
a Morava zakázán. 

O začátcích skautingu ve světě i u nás tedy něco 
víme, ale co bylo impulsem k založení oddílu TYSAN 
v Týnci? 

Počátky skautingu v Týnci nad Sázavou lze 
sledovat již na počátku druhé světové války. 
V té době vycházel časopis Mladý hlasatel, který 
vydával Jaroslav Foglar. Již v této době se podle 
tohoto časopisu organizuje skupinka kolem Lumíra 
Richtera. Zatím se nejednalo o žádnou oficiální 
skupinu. Tito kluci si říkali „Strážci Zlaté řeky“. 
Zlatou řekou samozřejmě byla Sázava, která je 
takto nazývaná v knize Stopař Cassidy, vydané 
v roce 1941 a napsanou Bobem Hurikánem, vlast-
ním jménem Josef Peterka. Lumír Richter, Miloslav 
a Vilém Urieovi si společně s Karlem a Ladislavem 
Balejovi natáhli drát mezi svými domy, žili v do-
mech na Benešovské ulici č. p. 13 a 19, a používali 
jej k vysílání Morseovy abecedy. A právě Karel Balej 
zjistil, že se v Benešově obnovil skautský oddíl, tak 
do něj v červenci 1945 vstoupil. To se ale nelíbilo 
ostatním členům, protože se báli, že odejde do Be-
nešova a ostatní tu zůstanou bez něj. Karel Balej 
byl z této skupiny nejstarší. Zájem o podobnou 
činnost byl totiž mezi mládeží všeobecný. To ale 
přineslo i starosti o to, kdo týnecký skautský oddíl 
povede. První ho začal vést Jaroslav Krch, který 
vedl již první třídenní tábor v srpnu roku 1945 
kousek od Krusičan. Dalším vedoucím byl Zdeněk 
Mališ z Týnce, o kterém se zjistilo, že byl skaut 
v Benešově již před válkou a bylo mu 20 let. Dalšími 
se stali Oldřich Havránek a Václav Albrecht, čerství 
absolventi průmyslovky a noví zaměstnanci firmy 
JAWA, též bývalí skauti z Pardubic. Následujícím 
byl Jiří Hora „Řach“, pocházející ze Sedlčanska. 
Tito byli prvními vedoucími, kteří začali skautskou 
činnost v Týnci nad Sázavou. 

Středisko se jmenuje TYSAN. Ukrývá tento název 
v sobě nějaký skrytý význam, symbol? Jak jméno 
vzniklo? 

Jméno TYSAN vzniká přesmyčkou prvních pís-
men Týnec nad Sázavou. Středisko TYSAN ofici-
álně vzniklo 10. srpna 1945, kdy byl založen oddíl 
skautů. “1. schůzka se konala v pátek 10. VIII. 1945 
v rekreačním táboře SČM. Sešli jsme se v 7 hod. večer 

a tu nastává ten kýžený okamžik, okamžik, kterým 
začne zde v Týnci žit skauting. Chápeme dobře váž-
nost toho okamžiku a čekáme s napětím na slova 
našeho prozatímního vedoucího Karla Baleje. Pro-
mluvil! „Bratři zahajuji činnost naší první družiny 
a děkuji všem, kteří se dostavili, a tím se stali prvními 
skauty v Týnci“.“ To se píše o počátku skautování 
v Týnci v jedné z jeho mnoha kronik. O devět dní 
později vzniká první oddíl skautek, na jehož vedení 
se podílely Eva Rusová (roz. Dlabová) a Libuše Re-
nertová. Od jara 1946 pak dívčí oddíl vede Maryša 
Šlenkrtová (Dvořáková), světlušky Eva Žížalová (Ši-
mová), Jiřina Litvanová (Boříková), a Marie Ma-
tějková (Havelková). Další oddíl skautů a smečka 
vlčat vznikly 6. listopadu 1945. Na jejich vedení 
se podíleli Václav Merkl, Antonín Matějka, Karel 
a Ladislav Balejovi, Jiří Zelenka, Ferdinand Marek 
a Lumír Richter „Ripin“. Počet členů střediska se 
v prvních letech pohyboval mezi 80 a 100 členy. 
Na podporu skautské činnosti bylo v roce 1946 usta-
noveno Sdružení přátel Junáka, jehož předsedou 
byl ředitel měšťanské školy Josef Kraif. 

To už je opravdu vysoké číslo – 80 až 100 členů. 
Co první týnečtí skauti dělali? 

Často se chodilo na výpravy kolem Janovického 
potoka, kde se stanovalo u Krusičan. K tomu se 
využívaly staré armádní stany, které byly po válce 
dobře dostupné. Oddíly v rámci své činnosti pořádaly 
veřejné táboráky na sokolském hřišti u mostu (nyní 
tenisové kurty), v zimě besídky v sále kina Sokol 
nebo Vánoční stromy republiky s charitativními sbír-
kami, které se konaly na parkovišti nad sokolským 
hřištěm. V této době se skauti scházeli ve skautské 
klubovně, která byla na levém břehu Janovického 
potoka. Důležitou součástí činnosti byly letní tábory, 
které se konaly v roce 1946 na Sázavě u Hvězdonic 
a Dojetřic, v roce 1947 na Lužnici u Bechyně, v roce 
1948 na Otavě před soutokem s Vltavou a v roce 
1949 na Sázavě u Vilémovic u Ledče nad Sázavou. 
O vysokém zaujetí pro skauting svědčí výsledky zá-
vodu hlídek ve skautských dovednostech, konkrétně 
stavba stanu signalizace, uzlování, první pomoc, 
vaření aj., na oblastním sjezdu skautů z Benešovska 
mezi 24. a 25. květnem 1947 na Konopišti. Účast-
nilo se ho 16 hlídek a hlídky ze střediska TYSAN 
dopadly následovně: první se umístila družina ve-
dená Lumírem Richterem, druhá byla hlídka vedení 
Ferdinandem Markem a šestá byla hlídka Václava 
Merkla. Týnecké hlídky tak v měření sil dopadly 
velmi dobře, protože je potřeba vzít do úvahy, že 
v Benešově a ve Vlašimi probíhala skautská činnost 
již před druhou světovou válkou. V roce 1948 musela 
řada vedoucích odejít na základní vojenskou službu. 
Do roku 1949 se ale podařilo činnost udržet. V roce 
1949 došlo k zákazu Junáka v Československu, což 
byl důsledek komunistického převratu, který se usku-
tečnil o rok dříve. 

Jak to s týneckým střediskem TYSAN vypadalo 
po roce 1949, si s Janem Jiráněm budeme poví-
dat v dubnovém vydání Týneckých listů. 

Tábor 40.léta

28.říjen 1945

Slib sokolské hřiště Tábor 1948
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Masopust v Podělusích v obraze
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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.

Jednota bratrská v Týnci nad Sázavou zve na akce 
ve společenské místnosti Bisportu:

Manželské večery 
od 28. února – 2016 – každou neděli či pondělí (dle zájmu účastníků) od 19.00 do 21.30 

Klub pro děti a mládež: „Lajk“ 
• Kroužek programování každé pondělí 17:30 – 

18:30 (vede Daniel Škvor)
• Dílna tvořivosti: místo a čas pro kreativitu, vyrábění 

šperků, drátkování, šití panáčků, malování apod. 
každou středu 16:30 – 18:30 (vede Rut Škvorová)

Povzbuzení k pohybu
Motivace 
Výměna zkušeností
praktická i morální podpora
Společné zážitky (lepe je dvěma než jednomu…)
Pro zájemce nějaký ten adrenalin

Co můžete ztratit? Čas na zavolání nebo napsání 
mailu. 

Přihlášky a bližší informace na http://www.
jbtynec.cz•, Stanislav Škvor: tel. 777 762 052, 
email: tynec.jb@seznam.cz

Spolek zdravotně postižených v Lešanech
Součástí týneckého SZP je i 15 členů z Lešan 

a okolních obcí. Dvakrát ročně navštěvujeme 
setkání členů této organizace v Týnci n. 
Sázavou, účastníme se rekreačního plavání 
i některých rekondičních pobytů pořádaných 
touto organizací. Jsme velmi spokojeni a vděčni 
za všechny tyto akce připravené pro nás, 
v důchodovém věku. Vzhledem k tomu, že se 
někteří naši členové ze zdravotních důvodů 
nemohli účastnit listopadové schůze v Týnci 
n. S., rozhodli jsme se uspořádat adventní 
posezení u nás v Lešanech. 

V podvečer dne 9. prosince 2015 jsme se sešli 
v zasedací místnosti OÚ Lešany. Za hojné účasti 
jsme ochutnávali výborné vlastní pohoštění, 
zavzpomínali na mládí a občany, kteří už nejsou 
mezi námi. Potěšit nás přišly děti místní základní 
a mateřské školy s vánočními básničkami, 
koledami a vlastnoručně vyrobenými přáníčky. 
Za to jim patří veliký dík. 

Běháme pro radost

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 700 Kč/ manželský pár (cena je za 2 
příručky pro manžele, osm večeří a květiny pro 
ženu)
Reportáž na TV Nova v magazínu Víkend z 15. 
4. 2014 zde: http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/
vikend/vikend-manzelska-terapie-ktera-ozivi-vas-
-vztah.html

I v Týnci nad Sázavou a jeho okolí jsou nadšenci, 
kteří rádi různými způsoby namáhají svoje tělo. 
Běháme, jezdíme na kole, občas na singltreky, 
jezdíme na in-linech, na lyžích, na vodu, lezeme 
po skalách, jezdíme na koloběžkách a občas si to 
vše zpestříme nějakým závodem.
A protože je zajímavější a zábavnější dělat něco 
společně, hledáme další, kteří by měli chuť třeba 
zkusit něco nového nebo nám naopak poradit.
Na věku nezáleží:

Pro náctileté...ne vždy je po ruce rodičovský servis, 
anebo není vždy žádoucí :)
Pro dříve narozené…starý je ten, kdo už nechce 
nic nového zkusit

Co můžete získat?
Povzbuzení k pohybu
Motivace 
Výměna zkušeností
praktická i morální podpora

Společné zážitky (lepe je dvěma než jednomu…)
Pro zájemce nějaký ten adrenalin

Co můžete ztratit? 
Čas na zavolání nebo napsání mailu. 

Přihlášky a bližší informace na http://www.
jbtynec.cz•, Stanislav Škvor: tel. 777 762 052, 
email: tynec.jb@seznam.cz
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Předvánoční posezení obyvatel DPS v MC Motýlek
V sobotu 5. 12. 2015 se odpoledne sešli 

obyvatelé z obou DPS (domů s pečovatelskou 
službou) na předvánočním posezení s muzikanty 
v MC Motýlek.

Přítomní si společně zazpívali a strávili 
příjemné odpoledne a podvečer v tomto 
adventním čase. Také jsme dodatečně 
poblahopřáli a předali dárky panu uč. Rezkovi 
u příležitosti jeho životního jubilea, které 
oslavil koncem října. Bylo opět připraveno 
občerstvení, dále pak balíčky s ovocem jako 
k Mikuláši a tentokrát jako překvapení byla 
i tombola. Každý z přítomných si vybral 
jeden obrázkový los, na který určitě vyhrál. 
Po ukončení se pak spokojeně všichni 
rozcházeli domů. Dodatečně pak každý ještě 
obdržel na památku nejméně jednu fotografii 
z této akce s vánočním přáním.

Chtěla bych poděkovat jednak muzikantům, 
panu Kubátovi a R. Bumbálkovi a všem ostatním, 
kteří se podíleli na zajištění a hladkém průběhu 
této akce. Dík patří i vedení města za finanční 
příspěvek (dotaci) na tyto akce v roce 2015.

Za obyvatele obou DPS Jiřina Kafková

Gratulace

Dne 20. 2. 2016 oslaví své životní 
jubileum 85 let pan Ondřej Kečkeš. 

Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně 
zdravíčka přeje syn Petr s rodinou.

Děkujeme také panu starostovi F. Vrkoslavovi 
za podporu a příspěvek na pohoštění.

Rozcházeli jsme se spokojeni s přáním 
pěkného prožití vánočních svátků a pevného 
zdraví v novém roce. Věříme, že taková setkání 
uspořádáme i v roce 2016.

Ilona Krejčí a Jarmila Harvanová
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Setkání s harmonikářem pokračují
Setkání s harmonikářem se v domě 

s pečovatelskou službou konají 4x ročně. 
Připraveno je i občerstvení a také tombola. 
Doposud vše zajišťovala paní Jiřina Kafková. 
Protože léta přibývají každému, paní Kafková 
musela ze zdravotních důvodů s touto činností 
skončit. Setkání jsou mezi seniory velmi oblíbená, 
sejdou se, popovídají, ti čipernější si i zatančí, 
takže lidem by citelně chyběla. 

Místostarosta města, Ing. Bedřich Pešan 
k tomu uvedl: „Město takové akce jedině vítá 
a podporuje, dělá mi velkou radost, že jsou i dříve 
narození týnečtí občané tolik aktivní. Proto se 

budeme snažit najít nového, stejně schopného 
organizátora jako byla paní Kafková.“ Nakonec 
se podařilo novou organizátorku zajistit. Bude 
jí správce DPS – paní Lída Šiňorová. Takže 
dobrá zpráva je, že i v tomto roce budou 
setkání pokračovat. To první se uskuteční na jaře 
a všichni senioři se o něm dozvědí z nástěnek 
v DPS. Fotky a zprávu o něm rádi uveřejníme 
v Týneckých listech. Zároveň velmi děkujeme 
paní Jiřině Kafkové za úžasnou a bezchybnou 
organizaci setkání i práci pro své vrstevníky 
a přejeme jí hodně zdraví.                                                                  

lm

Poděkování

Děkujeme Jiřině Kafkové 
za krásnou organizaci svátků, 

narozenin a dalších kulturních akcí 
pro seniory.

p. Lerchová
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Volejbalová zima
Poslední listopadová sobota byla v týnecké 

tělocvičně ve znamení Vánočního turnaje 
smíšených družstev, jež tradičně pořádaly 
týnecké ženy. Do turnaje se přihlásila tři 
týnecká družstva a dvě družstva ze Zbořeného 
Kostelce. Všechny zápasy byly dost vyrovnané 
a bylo na co se koukat. Turnaj nakonec 
ovládl Zbořený Kostelec, který obsadil první 
dvě příčky. Na pomyslnou bednu vítězů se 
prosadilo týnecké družstvo složené převážně 
z pořádajících žen. Těsně pod pódiem se pak 
srovnala zbylá týnecká družstva. 

O čtrnáct dní později, v sobotu 12. prosince 
2015, se po pauze v prvním kole poprvé 
představilo v Okresním přeboru naše žactvo. 
Sezónu zahájilo turnajem v Postupicích, kde 
se v zahajovacím utkání představilo proti 
místnímu Sokolu. Vstup do soutěže se našim 

dětem moc nepovedl. Od úvodních výměn 
se na jejich ruce vkrádala nervozita spojená 
s nejistotou, a tak hladce prohrály ve dvou 
setech. V duelu proti Kácovu šla už hra 
týneckých volejbalových nadějí trochu nahoru, 
přesto na dobře organizovanou hru Kácova 
náš výkon nestačil. První bod do tabulky si 
děti připsaly až v posledním klání, kdy hrály 
vyrovnaný duel s Čerčany a dokázaly jim vzít 
jeden set. 
Výsledky 2. OP žactva v Postupicích:
12. 12. Týnec  –  Postupice 0:2 (18:50), Týnec  –  
Kácov 0:2 (39:52), Týnec  –  Čerčany 1:2 (55:58)

Další šanci utkat se o mistrovské body měly 
naše volejbalové naděje v sobotu 23. ledna 2016 
na turnaji v Kunicích. V prvním zápase nastoupily 
proti Kácovu, ale moc se jim nedařilo. Celkem 

hladce podlehly dětem z Kácova 13:25 a 18:25. 
Do druhého klání vstoupilo naše žactvo o dost lépe 
a v obou sadách to vypadalo, že bychom na nějaký 
ten bodík mohli opět dosáhnout. I přes velkou 
snahu našich barev se tak nestalo a týnecké děti 
těsně prohrály 22:25 a 23:25. Úspěšné nebylo 
ani poslední vystoupení na turnaji proti domácím 
Kunicím, kterým děti rovněž podlehly ve dvou 
setech.

Výsledky 3. OP žactva v Kunicích:
23. 1. Týnec  –  Kácov 0:2 (31:50), Týnec  –  
Čerčany 0:2 (45:50), Týnec  –  Kunice 0:2 (35:50)

Průběžné pořadí OP žactva po 3. kole:
1. Postupice 16 b, 2. Kácov 16 b, 3. Kunice 12 b, 
4. Čerčany 9 b, 5. Týnec 1 b

V novém roce 2016 se představily v Okresním 
přeboru i týnecké ženy společně s kadetkami. 
Obě družstva zajížděla na turnaj do Kunic. 
Ženy z Týnce A prošly turnajem bez zaváhání 
a bez ztráty jediného setu útočí na přední 
příčky průběžné tabulky. Kadetky opět dokázaly 
soupeřky potrápit a s Benešovem hrály více 
než vyrovnaný zápas. Škoda en ztráty dobře 
rozehraného tie-breaku. Nicméně po 4. kole drží 
krok s ostatními týmy v tabulce. 

Výsledky 4. OP žen v Kunicích:
16. 1. Kunice – Týnec B 2:0 (50:31), Týnec B 
– Benešov 1:2 (51:52), Týnec A – Kunice 2:0 
(50:23),
Týnec A – Benešov 2:0 (53:64)
Průběžné pořadí OP žen po 4. kole:
1. Kunice 17 b, 2. Týnec A 15 b, 3. Benešov 15 
b, 4. Čerčany 4 b, 5. Kácov 4 b, 6. Týnec B 4 b

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

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta
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Osmý ročník dobříšského čtyřboje ve sportovní gymnastice
Již tradičně se v sobotu dne 23. 1. 2016 děvčata z oddílu ASPV 

sportovní gymnastiky Týnec nad Sázavou zúčastnila závodu v Dobříši. 
Za náš oddíl bylo přihlášeno 12 závodnic ve čtyřech kategoriích. Cvičilo 
se na přeskoku, hrazdě, kladině nebo lavičce a v prostných.

V kategorii nejmladších žákyň I. si velmi dobře vedla z celkového počtu 
24 závodnic

Kmošková Markéta      obsadila 2. místo
Eichlerová Stella      obsadila 8. místo

V kategorii mladší žákyně II. – celkem 23 závodnic

Jašková Kristýna      obsadila 11. místo
Žilková Eva      obsadila 12. místo
Dundychová Eliška      obsadila 18. místo
Korcová Andrea      obsadila 20. místo
Ženíšková Karolína      obsadila 21. místo

V kategorii starší žákyně III. – celkem 16. závodnic

Havránková Lucie      obsadila 5. místo
Žáková Marie      obsadila 10. místo
Novotná Eliška      obsadila 11. místo
Semíková Julie      obsadila 14. místo

V kategorii starší žákyně IV – celkem 10. závodnic

Valentová Jana      obsadila 6. místo

Děvčata si vyzkoušela sestavy na krajský přebor a nedostatky musí ještě 
vypilovat. Děkujeme jim za dobrou reprezentaci našeho oddílu a v únoru 
to zkusí znovu na závodech v Benešově. Budeme držet palce.

Hasičky ze Zbořeného Kostelce zvítězily v Poříčské zimě 2016
V sobotu 23. ledna 2016 se na Homolce v Poříčí 

nad Sázavou uskutečnilo už tradiční taktické 
cvičení dobrovolných jednotek požární ochrany 
s názvem Poříčská zima. Zúčastnilo se celkem 
11 družstev, což znamená 120 hasičů a hasiček 
z celého regionu. Účastníci si pod vedením 
profesionálních záchranářů vyzkoušeli hašení 

auta, poskytování první pomoci, práci s ruční 
pilou i slaňování. Doplňkovými disciplínami 
byla střelba ze vzduchovky nebo závěrečná 
jízda na lanovce přes údolí závodiště. Navíc 
Poříčská zima nezůstala nic dlužna svému 
názvu – mrzlo, až praštělo. Bylo 11 stupňů pod 
nulou a hustě sněžilo. Ani sníh, ani mráz však 

na kostelecké hasičky a jednoho hasiče neplatí. 
Diana Netzoldová, Jitka Žabová, Dana Aichlerová, 
Iva Suková, Petra Tamele a Martin Salátek skončili 
v konkurenci 11. družstev celkově 5., a v čistě 
v ženské kategorii dokonce 1. Gratulujeme :)

 
lm
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Odbor sportu pro všechny Vás v r. 2016 zve na tyto akce:
23. 4. Krajský přebor v SG – tělocvična ZŠ 
20. 5. Dětský den – zahrada SC
24. 5. Roolympiáda /rodinná olympiáda/atletika RD, PD a dětí až do 2. třídy – areál ZŠ
28. 5. Tandemy – párové závody v SG v tělocvičně ZŠ
28. 9. Den pohybu a zdraví – areál ZŠ
15. 10. Předškoláci – závody předškolních dětí v SG – tělocvična ZŠ
24. 10.    Seniorské hry – suterén DPS, klubovna MC Motýlek 
10. 12. Mikulášské závody v SG – tělocvična ZŠ

Srdečně Vás všechny zveme na připravené akce i do pravidelných hodin, konaných dle rozvrhu v tělocvičně ZŠ.

Před pár dny byly spuštěny nové webové stránky tělovýchovné jednoty.
Informace o nás pro Vás, nyní najdete na adrese www.tjtynecns.iplace.cz

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 8. dubna 2016. 

Tento termín je závazný.

Gratulace

V pondělí 23. února slaví Anežka Zajícová, 
rodačka z Týnce nad Sázavou, 

své 90. narozeniny. 

Za celou rodinu přání připojuje dcera Alena:

Moje milá maminko, ty jsi naše sluníčko a my ti přejeme, aby ti sloužilo zdravíčko. 

To ti z celého srdce přeje dcera Alena, 
vnučka Šárka s Martinem, vnučka Alena s Milanem, 

pravnučka Aneta s Davidem
 a pravnoučátka Verunka a Matěj posílají velikou pusu. 
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   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 

Turnaj v mariáši 
V neděli 27. 12. se za spoluúčasti Města konal 

v hospodě v Náklí turnaj v křížovém mariáši. 
Zúčastnilo se 28 hráčů. 

Vítězem se stal Antonín Zeman z Týnce, který 
obdržel jako hlavní cenu mikrovlnnou troubu. 
Na druhém místě se umístil pan Štěpánek 
z Maršovic, který zaostal za vítězem o pouhých 
50 haléřů a vyhrál přenosné rádio s CD. Třetí 
skončil Zdeněk Toman z Mrače. Ten vyhrál 
radiobudík. Z týneckých hráčů se také velmi 
dobře umístil, a to na pátém místě, pan Jiří 
Matouš. 

Ceny vítězům věnovalo Město Týnec nad 
Sázavou. Děkujeme.

Jaroslav Žížala

Hotel Týnec - Společenské cetrum
PŘIJME na hlavní pracovní poměr

Požadujeme časovvou flexibilitu, praxi
v oboru. Životopis zasílejte na:

lucie@hoteltynec.cz

SERVÍRKU



únor 2016  Týnecké listy strana 27



28 strana Týnecké listy únor 2016 



únor 2016  Týnecké listy strana 29



30 strana Týnecké listy únor 2016 



únor 2016  Týnecké listy strana 31



32 strana Týnecké listy únor 2016 

Týnecké listy – dvouměsíčník, číslo 1/2016, ročník XXVI, vycházejí 23. 2. 2016. Vydává Město Týnec nad Sázavou, IČ: 00232904. Povoleno pod registračním číslem:  
MK ČR 10762. Distribuce ve městě Týnec nad Sázavou. Redakční rada ve složení: L. Morávková, E. Bartůšková, I. Nováková, M. Timplová,  

Mgr. M. Kadrnožka. Redakce Týneckých listů si vyhrazuje právo příspěvky dopisovatelů redakčně zkrátit, upravit, případně neuveřejnit. Adresa vydavatele: 
Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, e-mail: radnice@mestotynec.cz, www.mestotynec.cz. Náklad 2550 ks.

TÝNEC NAD SÁZAVOU
                                                             K HISTORICKÝM KOŘENŮM MĚSTA

Vážení spoluobčané,

v roce 2006 vydalo Město Týnec 
nad Sázavou knihu „Týnec nad 
Sázavou. K historickým kořenům 
města.“ 

Publikace byla velmi záhy 
rozebrána a od té doby trvá zájem 
o její dotisk či nové vydání.

Vlastivědný spolek Týnec nad 
Sázavou, dříve Vlastivědný klub 
města Týnec nad Sázavou a okolí, 
se v loňském roce domluvil 
s představiteli našeho města – 
panem starostou Kadrnožkou 
a panem místostarostou Pešanem, 
že na rok 2018, kdy si připomeneme 
700 let od první písemné zmínky 
o Týnci, připravíme s podporou 
MěÚ, 2. doplněné a přepracované 
vydání.

Chceme se proto obrátit na širokou 
čtenářskou obec Týneckých listů, 
obyvatelů a rodáků z Týnce, aby 
nám: 

1)na MěÚ písemně nebo elektronicky 
pos í la l i  své  př ipomínky 
k předchozí knize a vzpomínky, 
jež v ní podle jejich názoru chybí, 
s uvedením kontaktu, abychom 
si s nimi mohli upřesnit případné 
nejasnosti

2) na MěÚ zapůjčili k oskenování 
zajímavé dokumenty, fotografie 
a j . ,  p ř ípadně  zapů j č i l i 
k vyfotografování trojrozměrné 
předměty, které se váží k historii 
města

3)vedení a členy všech spolků 
z Týnce a jeho místních částí 
žádáme buď o aktualizaci 
a doplnění textů (především 
období 2006–2017), pokud 
již do knihy přispěli, nebo 
o zpracování své historie, 
v případě, že v knize dosud 
nejsou

4)představitele místních částí 
žádáme o totéž jako v případě 
spolků

Rozsah příspěvku by neměl 
překročit 5 normostran, to je cca 
3 strany tištěného textu (textový 
editor Word), případně strojopisu 
+ 2 – 5 fotografií  v elektronické 
podobě rozlišení alespoň 300 dpi). 
Termín odevzdání je do 30. září 
2017, ale čím dříve je dostaneme 
k dispozici, zvláště u bodu 1. a 2., 
tím je větší šance, že se nám je 
podaří do knihy zapracovat.

Předem děkuji všem Týnečákům 
a lidem z místních částí za pomoc 
a budu se těšit na další spolupráci, 
korunovanou v roce 2018 zbrusu 
novou knihou o Týnci.

S pozdravem

PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.,
předseda Vlastivědného spolku Týnec nad 

Sázavou a vedoucí autorského kolektivu knihy


