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TÝNECKÉ LISTY

Vážené čtenářky, milí čtenáři,  
advent i rok 2016 už téměř 
končí. Je to čas, kdy se křesťané 
připravují na narození spasitele. 
Čas, ve kterém bychom se 
měli alespoň na chvíli zastavit 
a přemýšlet o životních 
prioritách. Místo toho ale 
často finišujeme a plníme úkoly, 

které ještě stojí před námi… Najděme si tedy chvíli 
na sebe, rodinu, přátele a také Týnecké listy . 
Radnice i spolky Vás informují o  dění ve městě. 
Přečíst si můžete rozhovor s paní Marií Flejberkovou, 
která rozšířila řady Významných občanů Týnce. 
Nepřehlédněte příspěvek pana Slabého z Neveklova, 
který k radostné vánoční atmosféře určitě přispěje. 
Zvu Vás také na novoroční koncert v kostele sv. 
Šimona a Judy.

Milí čtenáři, děkuji Vám za přízeň věnovanou 
Týneckým listům. Přeji Vám klidné a požehnané 
prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí 
v roce 2017.

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice
• Proběhla setkání s ředitelkami škol. Řešili jsme 

provozní a finanční záležitosti. V mateřské škole 
byla důležitým tématem údržba zahrady, zvlášť 
v souvislosti s přístavbou školy a tělocvičny. 
V základní škole se řešil především provoz v době 
stavby školy.

• Rozbíhají se práce na projektu Týnec nad 
Sázavou - zdravé město. Byly jmenovány 
pracovní skupiny pro Strategický plán rozvoje 
města, Filozoficko-architektonickou koncepci 
a Plán prevence kriminality

• Proběhlo setkání s veřejností v Kostelci 
a Peceradech na téma vodovod. Veřejnost 
vyjádřila požadavek na zavedení vodovodu 
a ochotu finančně se na stavbě podílet.

• Chystá se integrace pražské a středočeské 
dopravy. Od 4/2017. Dostali jsme návrh tras 
linek, v nejbližší době dostaneme jízdní řád. Ten 
bude předložen veřejnosti k připomínkování.

• Byl instalován nový radar na Pražské. Ten umí 
rozpoznávat registrační značky vozidel a je 
napojen na systém Policie ČR. Další radar byl 
umístěn v Čakovicích. 

• Informace o akcích: 
Dokončeno - sesuv Chrást, bezbariérový vstup 
na MěÚ, náměstí ve středu města
V realizaci - přístavby školy, obnova veřejného 
osvětlení, dosazovací nádrž na čistírně, altán Podělusy
Rozpracované projektové dokumentace: chodník 
Podělusy, chodník Zbořený Kostelec, chodník Brodce, 

lávka Brodce, přístavba tělocvičny, odbahnění 
rybníků Podělusy a Pecerady
Příprava - vodovod a kanalizace v místních částech, 
okružní křižovatka pod hotelem, zateplení úřadu

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Smlouva o dílo „Rekonstrukce řídícího automatu 

ČOV Týnec nad Sázavou“ se společností PP 
POHONY s. r. o. ve výši 512.109 Kč bez DPH.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Diostav 
s.r.o. na stavbu Sanace sesuvu půdy v Chrástu 
nad Sázavou. Dodatek navyšuje cenu díla 
o 815.058,96 Kč bez DPH a prodlužuje lhůtu 
pro dokončení díla o 10 dnů z důvodu zjištění 
odchylek ve složení podloží stavby, které nebylo 
možné v rámci přípravy projektové dokumentace 
předvídat. 

Rada odsouhlasila účast v projektu Studie 
odtokových poměrů - Sázava. Projekt je zaměřen 
na posouzení stávající protipovodňové ochrany 
v povodí přítoků Sázavy, identifikaci problémových 
míst a navržení protipovodňových opatření. 
Výstupem projektu by měl být návrh opatření, 
která sníží povodňové nebezpečí. Posuzovat se 
bude Tloskovský a Janovický potok.
Byl schválen Plán odpadového hospodářství. 
Zveřejněn je na webu města. 
Rada vyhlásila Program dotací na rok 2017 (podpora 
volnočasových aktivit, činnost spolků,…) 

Byla provedena úprava nájemného v nájemních 
bytech města Týnec nad Sázavou. Nové sazby budou 
uplatněny u nově uzavíraných nájemních smluv. 
Základní nájemné je 70 Kč/m². V pečovatelských 
domech je nájem věcně usměrňovaný, tedy 37 Kč/m².

Z jednání zastupitelstva 
• Bylo rozhodnuto o žádostech na změnu územního 

plánu města.  Žadatelé budou informování 
o výsledku a dalším postupu.

• Zastupitelstvo schválilo 5. rozpočtové opatření. 
Šlo o drobné úpravy v rozpočtu města. 

• Byl schválen rozpočet města pro rok 2017. 
Investiční část se bude projednávat v únoru 2017.

• Byla vydána Obecně závazná vyhláška o místních 
poplatcích za odpad. Cena se nemění, rozšiřuje 
se osvobození od poplatků o nemovitosti 
ve vyjmenovaných zahrádkářských lokalitách.

• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací na rok 
2017:

- Pečovatelské službě okresu Benešov ve výši 
830.000 Kč na zajištění sociálních služeb 

- RUAH o.p.s. ve výši 75.000 Kč na zajištění 
sociálního poradenství

- Posázaví o.p.s. ve výši 279.400 Kč na činnost 
společnosti

- Mysliveckému spolku Háj Pecerady ve výši 
400.000 Kč na stavební úpravy spolkové chaty

• Byl vyhlášen dotační titul na podporu výstavby 
nových studní v lokalitách bez obecního vodovodu

Termíny zasedání rady v roce 2017
9. 1., 23.1., 6. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 24. 4., 15. 5., 5. 6., 26. 6., 17. 7., 
14. 8., 4. 9., 25. 9., 9. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 18.12.
Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2017

20. 2., 10. 4., 19. 6., 18. 9., 11. 12. 

Školská rada
Školská rada jako zástupce města (zřizovatele) bude v období

17. 10. 2016 - 17. 10. 2019 pracovat ve složení: 
Jana Chroustová, Dagmar Kudrnová, Ing. Miloš Albl.
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Rozpočet města na rok 2017
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2017. 

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Do příjmů nejsou zapojeny 
přebytky minulých období. Zapojení přebytků do rozpočtu 2017 bude 
projednáno na únorovém zasedání zastupitelstva. Čeká nás dostavba 
školy a tělocvičny, zateplení úřadu a další významné projekty, na které 
bude nezbytné i čerpání úvěrů. Provozní přebytek tvoří dostatečné 
zdroje pro splátky úvěrů.

Rozpočet pokrývá obvyklé výdaje na běžný provoz města 
a údržbu majetku. Na významné opravy či investice je využito 
15,7 mil Kč. Nájemné z vodohospodářské infrastruktury ve výši 
4,1 mil Kč je využito na opravu vodovodu v Chrástu, ve starém 
Týnci a modernizaci řídicího systému na týnecké čistírně. Ve Fondu 
obnovy vodohospodářského majetku je k dispozici rezerva 1,3 
mil Kč. Fond rozvoje bydlení má k dispozici 6,2 mil. Je možné 
je využít na poskytování půjček obyvatelům, nebo jako rezervu 
na finanční spoluúčast k dotacím. Z Fondu rozvoje a rezerv bude 
uvolněno 2,1 mil Kč na pokrytí dotací na stavbu studní v lokalitách 
bez vodovodu.

Významné akce - priority pro rok 2017 - zařazené 
do rozpočtu:

• opravy komunikací a chodníků
• přístřešek hřiště Farák
• údržba bytového fondu - balkony 275, 520, 525 (I. etapa)
• opravy starých hřbitovů
• lávka Brodce - dokumentace
• proluka a vstup na veřejné WC pod čp. 13 
   ve starém Týnci - revitalizace prostranství
• rybník Pecerady - dokumentace
• markýza u obchodního domu
• zateplení úřadu a střediska (příprava akce)

Rozpracované projekty pro dlouhodobou realizaci 
(2017-2020):

• ZŠ - přístavba spojovacího krčku (učebny, šatny, spojovací chodba)
• ZŠ - nová tělocvična
• Vodovod a kanalizace v místních částech - 
   dokumentace, příprava stavby
• Dopravní terminál - rekonstrukce autobusového 
    nádraží, propojení s vlakovým nástupištěm
• Lávka Brodce
• Chodník Pražská (od přejezdu k nádraží)
• Chodníky - Čakovice, Kostelec, Podělusy
• Okružní křižovatka pod hotelem s úpravou 
     chodníků (spolupráce se Středočeským krajem)
• Zateplení budovy MěÚ
• Zateplení sokolovny v Kostelci
• Zateplení zdravotního střediska
• Sokolák - rozšíření klubovny s terasou
• Rybník Pecerady a Podělusy - oprava, čištění
• Nová střecha na městském muzeu
• Rekonstrukce myslivecké chaty v Peceradech
• Rekonstrukce skládka Vánovec v Krusičanech
• Dopravní terminál - projektová dokumentace 
    rekonstrukce autobusového nádraží
• Chodník Podělusy, Kostelec - projektová 
    dokumentace pro stavbu
• Chodník v Čakovicích (III. etapa) - pokračování 
    výstavby (spoluúčast k dotaci)
• Základní škola - stavba učeben, šatny, tělocvičny 
    - příprava projektu, zahájení stavby
• Odbahnění a oprava rybníku Krusičany 

Stručný přehled schváleného rozpočtu:
O konkrétních akcích financovaných z rozpočtu města Vás budou Týnecké 
listy průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpočtu můžete sledovat na 
internetových stránkách města v Rozklikávacím rozpočtu a vývoj rozpočtu 
je zobrazen v aplikaci MONITOR na portálu Ministerstva financí.

Martin Kadrnožka
starosta
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Voda, voda, voda
V listopadu proběhla dvě setkání představitelů 

města s obyvateli Zbořeného Kostelce a Pecerad 
na téma nedostatek pitné vody. Starosta Martin 
Kadrnožka Týneckým listům řekl: 

Město nabízí dvě cesty, jak řešit zásobování 
pitnou vodou. První z nich je rychlá, 
a to vybudování individuálních studen. 
Zastupitelstvo vyhlásilo dotační titul na podporu 
výstavby studní. Příspěvek byl schválen ve výši 
30 tisíc korun na nemovitost připojenou 
k novému zdroji vody. Ideální by bylo, kdyby 
se dohodlo více majitelů na vybudování 
společného vrtu. Pak by každý z nich mohl 
získat zmiňovanou dotaci. Tím by se spoluúčast 
stavebníka  významně snížila. Podmínkou 
pro získání dotace je mimo jiné lokalita bez 
vodovodu, trvalé bydliště v nemovitosti 
minimálně po dobu pěti let a nemovitost musí 
být určená k trvalému bydlení. Podmínek je 
víc a zveřejněny byly zároveň s vyhlášením 
dotačního titulu. 

Druhou  variantou  je  výstavba  vodovodu. 
Je zřejmé, že jde o náročnou akci, a to nejen 
finančně, ale i z časového hlediska.

Ano, druhá cesta, jak dostat vodu 
do místních částí, ve kterých chybí, je 
složitější. Nejprve je potřeba projednat 
souhlasy vlastníků pozemků, kudy vodovod, 
případně i kanalizace povede, spolu se všemi 
stupni stavební dokumentace. Další věc jsou 
investiční náklady. Už nyní máme připravenou 
studii, která náklady na vybudování vodovodu 
do Pecerad, Zbořeného Kostelce, ale i Krusičan 

a Čakovic porovnává s variantami výstavby 
vlastních studní. Na stavbu vodovodu je 
možné čerpat dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí ve výši cca 60%. K podání 
žádosti o dotaci je však zapotřebí územní 
rozhodnutí, optimálně stavební povolení 
a nejlépe i vysoutěžená firma. Toto jsme 
schopni dokončit v časovém horizontu 
dva a půl až tři roky. Teprve poté může 
přijít na řadu samotná stavba vodovodu. 
Dofinancovat jeho výstavbu znamená 
zaplatit zbylých 40% nákladů. Na každou 
zmiňovanou místní část to vychází na 20 až 
30 miliónů korun. To je obrovský finanční 
náklad pro město a dotčení obyvatelé by se 
na něm museli podílet. Na každou nemovitost 
předpokládáme 50 tisíc korun na přípojku. 
Tím bychom měli vybrat zhruba čtvrtinu 
investice na vodovod, druhou čtvrtinu by 
dalo město, zbytek by pak pokryla dotace. 

Jak tyto informace veřejnost na listopadovém 
setkání  ve  Zbořeném  Kostelci  a  Peceradech 
přijala?

Setkání proběhla v přátelském duchu, 
reakce byly vesměs pozitivní. I požadavek 
na spolufinancování přijatelný. Důvod je docela 
zřejmý. Standardní vodovodní přípojku při 
stavbě domu si dnes platí majitel nemovitosti 
a vyjde ho na 40 až 80 tisíc korun. Z toho 
pohledu příspěvek 50 000 korun se zdá jako 
přiměřený. Obyvatelům jsme představili 
i postup prací. Nejprve připravíme územní 
rozhodnutí, tedy dokumentaci, kudy vodovod 
povede. Na základě toho budeme vědět, kolik 

bude stát a kdy se bude stavět. Poté bychom 
se obyvatel ptali, zda jsou ochotní se podílet 
na spolufinancování. Podle závazného zájmu 
obyvatel by mělo zastupitelstvo rozhodnout 
o dalším postupu. Pokud bude dostatečný počet 
zájemců, tak by se stavba mohla rozběhnout. 
Časově by mohl být vodovod za 5 let  dokončen, 
pokud tyto okolnosti a předpoklady budou 
splněny.

Děkuji za rozhovor

lm

Podpora výstavby nových 
studní

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání 12. prosince schválilo 
dotační program na podporu výstavby nových studní. Důvodem dotace je 
pomoc při zajištění vody pro domácnosti.

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných pro 
tento program je 2 100 000 korun. Výše dotace je 30 tisíc korun včetně 
DPH. Žadatelem mohou být fyzické osoby, které mají minimálně 5 let 
trvalé bydliště v nemovitosti, která má být zásobována vodou z nové 
studny. Další podmínkou je, že nová studna bude v lokalitě bez vodovodu 
a rozpočet projektu musí být minimálně 60 tisíc korun včetně DPH. 
Pokud se na nově vybudovanou studnu připojí více nemovitostí, určených 
k trvalému bydlení, bude dotace poskytnuta každé z nich. Dotace lze 
uplatnit na studny zkolaudované od 1. 1. 2016. V případě výstavby 
obecního vodovodu, ze kterého by bylo možné nemovitost napojit, je 
žadatel (nebo jeho právní nástupce) povinen se na vodovod napojit nebo 
vrátit dotaci. Přesné podmínky získání dotace a další důležité informace, 
včetně formuláře „Žádost o poskytnutí dotace“, najdete na webových 
stránkách: 

www. mestotynec.cz

Lhůta pro podání žádosti je od 15. 1. 2017 do 15. 12. 2017 nebo 
do vyčerpání vyčleněných prostředků v rozpočtu města. Peníze budou 
poskytnuty v roce 2017! 

lm
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Udržitelné město 2016

Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, 
obcí a regionů 1. a 2. prosince 2016

Konference se koná pravidelně 1x ročně 
u příležitosti ocenění nejpokročilejších Zdravých 
měst v metodě kvality místní Agendy 21 a je 
jednou z mnoha akcí Národní sítě Zdravých měst 
ČR zaměřených na sdílení osvědčených postupů 
v obcích, městech a regionech. Hlavními tématy 
jsou udržitelný rozvoj, kvalita a otevřenost 
úřadů, plánování s občany, udržitelné finanční, 
strategické a procesní řízení, osvětové akce 
k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí atd.

Na konferenci představilo svoje aktivity několik 
Zdravých měst. Jednalo se o burzu inspirací a diskuzí 
na různá témata a cíle udržitelného rozvoje. Každé 
město či obec řeší svoje problémy na místní úrovni 
dle svých potřeb, možností a schopností. Udržitelný 
rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, 
který uvádí v soulad hospodářský a společenský 
pokrok s plnohodnotným zachováním životního 
prostředí budoucím generacím v co nejméně 
pozměněné podobě. Je postavený na sociálním, 
ekonomickém a environmentálním pilíři. 
To znamená, že udržitelný rozvoj je pojem 
zasahující do všech oblastí lidského života tak, 
aby byly vzájemně v souladu, doplňovaly se 
a propojovaly.

Malá obec Křižánky vyvíjí lokální měnu, 
v Dačicích uspořádali zastupitelstvo mladých, 
v Jihlavě zpracovávají strategii pro kulturu, volný 
čas a cestovní ruch, v Litoměřicích se pravidelně 
koná podnikatelské fórum, v Kopřivnici pořádají 
různé tematické akce pro seniory, na Praze 8 
mají pocitovou mapu, ve Vsetíně spolupracují 
s Agenturou pro sociální začleňování, v Chrudimi 
realizují projekty v rámci Programu švýcarsko-české 
spolupráce na téma výchova k udržitelnému rozvoji, 
kraj Vysočina aktualizuje Program Zdraví 2020, 
v Jilemnici plánují s veřejností koncepční úpravy 
sídlišť. To je jen malý inspirativní výčet možných 
aktivit v rámci Zdravého 
města představených 
na konferenci.

D o  k a l e n d á ř e : 
E v r o p s k ý  t ý d e n 
udržitelného rozvoje 30. 
5. až 5. 6.

V rámci Úřadu vlády 
ČR funguje Rada vlády 
pro udržitelný rozvoj, 
která zpracovává strategii 
Česká republika 2030, 
kde jsou hlavními té-
maty: Lidé a společnost, 

Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce 
a regiony, Globální rozvoj, Dobré vládnutí.

Strategii na místní úrovni si každé město, obec či 
region vytváří sám s ohledem na svoje požadavky 
a možnosti. Jsou oblasti, které chceme více rozvíjet 
nebo problémy, které nás tíží a chceme je vyřešit. 
V rámci projektu Zdravé město budeme hledat 
cestu k udržitelnému rozvoji v místě, kde žijeme 
ve spolupráci s lokálními aktéry (se školami, 
s podnikateli, s neziskovými organizacemi, se 
spolky, s občany).

Více informací na www.nszm.cz 

Projekty a dotace

Projekt Zdravé město
V dubnu 2016 schválilo zastupitelstvo města 

členství v Národní síti Zdravých měst (NSZM ČR) 
a zároveň byla podána žádost o dotaci na projekt 
Týnec nad Sázavou zdravé město pro všechny. 
Z Operačního programu Zaměstnanost byla 
schválena dotace ve výši 3,7 mil. Kč a od ledna 
2017 začínáme s realizací.

Projekt je naplánovaný na rok a půl a během 
této doby bude zpracován strategický plán 
rozvoje města, plán prevence kriminality 
a filozoficko-architektonická koncepce města. 
V rámci posílení strategického řízení a udržitelného 

rozvoje bude za podpory Národní sítě Zdravých 
měst ČR zavedena metoda kvality „místní Agenda 
21“. A v neposlední řadě je v projektu zahrnuto 
i zvyšování kvalifikace zaměstnanců úřadu 
v oblastech dle jejich působnosti.

Cílem projektu je rozvoj strategického řízení, 
zavedení metody kvality a aplikování principů 
udržitelného rozvoje do praxe na místní úrovni. 
Zdravé město by se mělo zabývat zdravím 
a kvalitou života, a proto budou pravidelně 
probíhat i osvětové akce se zaměřením na zdraví 
a životní prostředí „Den zdraví“ a „Den Země“.

Metoda kvality místní Agenda 21 je 
zaměřena na systematické zapojování veřejnosti 
do plánování udržitelného rozvoje, a komunikaci 
s veřejností a sdílení zkušeností a dobré praxe.

Výzva k účasti na projektu:
Během následujícího roku budou probíhat veřejná 

představení dílčích částí strategických dokumentů, 
setkání s občany na různá témata udržitelného 
rozvoje města např. regenerace sídliště, městská 
zeleň a úpravy veřejných prostranství. Očekáváme 
aktivní účast a zapojení do procesů plánování, 
pravidelné setkávání a diskuze nad důležitými 
oblastmi rozvoje města a kvality života v místě, 
kde žijeme.

Podrobnější informace budou od nového roku 
dostupné na webových stránkách města.

Dále bude ustanovena Komise pro Zdravé 
město, která bude aktivně spolupracovat na rozvoji 
zdravého města a zavedení místní Agendy 21 
a prezentovat výstupy.

Přístavba školy začala
Propojením pavilonů prvního a druhého stupně vzniknou tři učebny, šatny 

a spojovací chodba. Celková cena je zhruba 26 miliónů korun. Současný 
stav na staveništi popisuje místostarosta města Bedřich Pešan:
„Nyní probíhají práce na hrubé stavbě.  Stávající přívod elektřiny do školy 

vede v místě základového pasu. Jsme trošku „brzděni“ dodavatelem ČEZu, který 
musí školu přepojit a udělat nový přívod. Z toho důvodu jsme vlastní stavbu 
rozdělili na dvě části. V zadní části se už v tuto chvíli dělají základové konstrukce, 
výstavba přední části by měla začít v průběhu ledna. Termín dokončení je podle 
dotačního titulu do konce srpna. My předpokládáme, že budeme hotovi v červnu. 
Navíc v březnu by také měla začít stavba nové tělocvičny, která je nyní ve fázi 
výběrového řízení na zhotovitele. Pokud vše půjde tak jak má, tělocvična bude 
dokončena do konce roku 2017.“

Součástí akce je i úprava okolí školy. Před jídelnou vznikne nové 
parkoviště, opraví se chodníky, a také přístupy v areálu školy.

lm
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Dokončené projekty

Cena 1,6 mil. Kč, dotace 0,9 mil. Kč. 

Sanace sesuvu půdy v Chrástu nad Sázavou
K sesuvu půdy došlo při přívalových deštích v roce 2013. V rámci stavby byly odstraněny následky, 
provedeno zpevnění svahu a další opatření vedoucí ke stabilizování svahu. Celková cena díla se 
vyšplhala na 3,1 mil. Kč, dotace z Ministerstva životního prostředí pokryla 80 % celkových uznatelných 
nákladů.

Plánované projekty
Jsme připraveni požádat v příštím roce o dotace na:
dopravní terminál (rekonstrukce autobusového nádraží)
vybudování chodníku v ulici Pražská (od přejezdu k nádraží)
rekonstrukci uzavřené skládky Vánovec v Krusičanech
odbahnění a opravu rybníku v Peceradech 
obnovu střechy muzea
vybudování parkoviště P+R u městského úřadu
Dále se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci lávky k Jawě, 
na kterou se také budeme snažit získat dotaci.

Programové období 2014 – 2020 je v plném proudu. Snažíme se 
maximálně využívat možností financování projektů z dotací dle aktuálních 
potřeb a připravených akcí. 

V roce 2017 se také plánuje vyhlášení výzev na realizaci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje přes Místní akční skupinu Posázaví, 
do kterých také připravíme projekty dle možností. Podporované oblasti 
budou: školství, doprava, agroturistika, sociální podnikání, komunitní centra, 
podpora místních výrobků a neproduktivní investice v lesích (turistické 
stezky, odpočívadla, přístřešky, naučné stezky, informační tabule atd.).

Dotační rekapitulace za rok 2016 
Podané žádosti o dotace na projekty města Týnec nad Sázavou, Svazku 

obcí Týnecko, místních sborů dobrovolných hasičů a spolků:

Martina Höhnová,
projektová manažerka

Odpočinková plocha - Střed města

Na úpravu prostranství, které leží na rozhraní 
starého a nového Týnce, tedy opravdu ve středu 
města, jsme získali dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj. Celkové náklady na rekonstrukci 
jsou zhruba ve výši 1 640 tisíc korun, a z toho 
900 tisíc korun je dotace. V rámci úprav byla 
celá plocha předlážděna, opraveny chodníky, 
vysazeny stromy a přidán mobiliář. Nové jsou 
lavičky, pítko, stojan na kola a rekonstrukce 
se dočkalo i osvětlení. Odpočinkové místo leží 
na cyklotrase, pěší turistické trase, v těsné 

blízkosti řeky a městské naučné stezky. Uprostřed 
náměstíčka je připraven podstavec pro umělecké 
dílo, které má být poctou Františku Janečkovi. 
Osazeno bude během příštího roku. Podstatné 
informace, včetně mapy Týnce i regionu, najdou 
obyvatelé města i turisté na informační tabuli. 
Starosta Martin Kadrnožka řekl: „Je to další 
prostor, který se podařilo zrekonstruovat tak, 
aby město bylo skutečně na úrovni 21. století 
a místním obyvatelům i návštěvníkům se v něm 
líbilo.“

lm



6 strana Týnecké listy prosinec 2016 

Tříkrálová sbírka 2017
V Týnci nad Sázavou 

a přilehlých obcích bude 
od pondělí 2. ledna 
do pondělí 9. ledna probíhat 
Tříkrálová sbírka. Její výnos 
je tradičně z největší části 
věnován na podporu záměrů 
pro lidi v nouzi na území ČR. 
Jde o různé formy podpory 
a pomoci pro nemocné, lidi 
se zdravotním postižením, 
seniory, matky s dětmi v tísni 
a pro další jinak sociálně 

potřebné. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku. 
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. 
Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Z daru, 
který vhodíte koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo v našem městě nebo 
regionu, 15 % využije na své projekty místní diecézní Charita, 10 % pomůže 
potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky. 

Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. 
Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné 
krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit 
novorozenému Ježíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené 
Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkazka koledníka 
obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. 
Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, 
který si dárce může taktéž vyžádat. Kasička, do které koledníci vybírají, musí 
být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem 
nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. 
Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity. 

lm

Výzva na podání žádostí o dotace
Město Týnec nad Sázavou 
vypisuje program dotací na 
rok 2017.

V rámci podpory sportovní, tělovýchovné, 
umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže 
vypisujeme dotace pro program podpory:

• PROGRAM 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 a podpora 
aktivit škol (okruh podpory - pronájmy, cestovné, 
startovné, odměny trenérům, ceny, sportovní 
pomůcky) 

• PROGRAM 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 

• PROGRAM 3 - Údržba a modernizace sportovišť - 
pomoc při provozu sportoviště ve vlastnictví spolku 
nebo jeho pronájmu (okruh podpory - provoz, údržba 
a modernizace sportoviště, energie, voda,…) Lhůta 
pro podání žádosti: od 19. 12. 2016 do 15. 1. 2017 
Žádost musí být v jednom písemném vyhotovení 
doručena poštou nebo osobně do podatelny 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 
257 41 Týnec nad Sázavou.

• PROGRAM 4 - Podpora výstavby nových studen 
- podpora řešení problému v lokalitách s klesající 
hladinou spodní vody pro trvale žijící občany v 
Týnci nad Sázavou a jeho místních částech
Lhůta pro podání žádosti na PROGRAM 4: od 
15. 1. 2017 do 15. 12. 2017
Žádost musí být v jednom písemném vyhotovení 
doručena poštou nebo osobně do podatelny 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou, K Náklí 
404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Více informací najdete na webu města: 
www. mestotynec. cz

Alena Kořínková,
Kancelář starosty

 Týnec  nad 
S á z a v o u  s e 
stará o ty, kteří 
potřebují pomoc 
- ve Zdravotním 
středisku v Týnci 

nad Sázavou je otevřena sociální poradna.

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.

Sociální poradna v Týnci nad Sázavou
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 
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
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Radar
Dopravu v ulici 

Pražská v Týnci 
nad Sázavou nově 
monitoruje „chytrý“ 
radar. Nepřetržitě 
pořizuje videozáznam 
provozu, a to včetně 
SPZ projíždějících 
vozidel .  K této 
evidenci má přístup 
pouze Policie ČR. 

Radar také zaznamenává statistiku provozu 
v obou směrech. Původní radar byl z ulice Pražská 
přemístěn do Čakovic, na silnici vedoucí z Babic 
do Týnce. Zobrazuje okamžitou rychlost vozidel 
a pořizuje statistiku provozu v obou směrech. 
Při montáži obou monitorovacích zařízení byla 
vyčištěna krajnice a proveden ořez stromů. Tím se 
řidičům zlepšil výhled, a mohou tak lépe reagovat 
na přizpůsobení rychlosti dopravním předpisům.

lm

Na jednu jízdenku autobusem i vlakem do Prahy
Více spojů pražské integrované dopravy pokryje 

oblast Týnecka, Neveklovska a Netvořicka. 
Ke změně by mělo dojít už v dubnu 2017. 
Současný plán počítá se zapojením autobusových 
linek z Jílového u Prahy přes Týnec nad Sázavou 
do Benešova, z Jílového u Prahy do Netvořic 
a Neveklova, z Benešova do Neveklova, Netvořic 
a Štěchovic a do dalších obcí v této oblasti.

Zapojení do jednotného systému Pražské 
integrované dopravy přinese nejen cenově 
výhodnější cestování, ale díky lepším návaznostem 
i širší možnosti kombinování jednotlivých druhů 

dopravy mezi sebou. Tím dojde k rozšíření 
stávající nabídky spojení nejen ve směru do Prahy 
a Benešova, ale i mezi jednotlivými obcemi 
navzájem. 

Linky PID dosud zasahují do Týnce nad 
Sázavou, Jílového či Krhanic jen okrajově a nejsou 
využitelné například pro cesty do Benešova. 
Zároveň vedle sebe na mnoha místech fungují 
linky zapojené do různých tarifních systémů, 
takže cestující nemohou naplno využívat stávající 
dopravní nabídku. 

V současné době probíhají jednání organizace 
ROPID a Středočeského kraje s jednotlivými 
městy, obcemi a dopravci. Ladí se nejen linkové 
vedení a jízdní řády, ale i tarifní záležitosti. 
Přibližně od dubna 2017 bude cestování vlakem, 
autobusem i pražskou MHD možné s jedinou 
jízdenkou. Pozitivní změna se týká i pravidelných 
cestujících. Výhodné předplatní jízdenky budou 
platit ve všech dopravních prostředcích PID 
v rámci zvolené časové a pásmové platnosti.

lm

Komunální odpad v roce 2017
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu se v roce 2017 nemění. Nově jsou od poplatku 
osvobozeny stavby - chaty v zahrádkářských osadách („Dolnice“ - katastrální území Pecerady, 
„Kozlovice“, „U ČOV“ Týnec nad Sázavou, Chrást nad Sázavou (parcelní čísla 4251/2-9), 
Višňovka“ - katastrální území Týnec nad Sázavou a Podělusy). V těchto lokalitách nejsou 
umístěny nádoby na odpad ani pro ně nejsou určena svozová místa.

Chatové lokality
Svoz odpadu z chatových oblastí, tzv. sběrná místa – 15 stanovišť, 
bude probíhat od 28. 2. 2017 do 31. 10. 2017. 
Svoz bude prováděn v režimu 1x týdně - v úterý, a to celkem 36x.

Svozu BIO odpadu – nové termíny 
1. Svoz bude probíhat v období 3 – 11/2017
2. Prakticky bude prováděn 1/14 dní počínaje dnem 23. 3., dále: 
    6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 
    7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11. 16. 11. a 30. 11.
3. Požadavky – objednávky je nutno podat u Technických služeb Týnec, s. r. o., 
    nejpozději do 31. 1. 2017.
4. Začlenění případných dalších objednávek podaných po 31. 1. 2017 bude realizováno 
    až od 5/2017, případně 7/2017 a 9/2017, podle termínu podané objednávky. 
5. Nádoby na BIO odpad z domácností jsou 240l pro rodinný dům 
    a 770l pro bytový dům (bytovky).

Ing. Jaromír Diblík, 
ředitel TS Týnec nad Sázavou, s.r.o

Uzavírka silnice 
II/107 z Čakovic 
do Kamenice se 
protáhne o 5 měsíců

Původní termín dokončení rekonstrukce dvou 
mostů byl naplánovaný na konec roku 2016. 
Nyní se na žádost prováděcí firmy o 5 měsíců 
prodloužil. Až do konce května tak budeme jezdit 
objízdnou trasou přes Babice a Ládví. 

lm

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA 
23. 12.   17:00 - 18:00

Tradiční předávání vánočního plamínku z Betléma se uskuteční v Týnci nad Sázavou u 
brány u rotundy a před obchodním domem Hruška členy místního skautského oddílu TYSAN.

Pořadatel: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kamenice
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Významný občan 2016
Slavnostní večer se odehrál v pátek 28. října 

na týnecké radnici. Ocenění Významný občan 
převzala jeho nová nositelka. V letošním roce 
ho za celoživotní přínos pro občany Týnce nad 
Sázavou získala paní Marie Flejberková. V 17 hodin 
bylo zahájeno ve slavnostně vyzdobené obřadní 
místnosti předávání ocenění. Nejprve zaznělo z úst 
Bedřicha Pešana, místostarosty města, poděkování 
dárcům krve. „Darování je pro zdravého člověka 
tím nejmenším, ale zato tím nejvzácnějším darem, 
který může druhému člověku dát. Darování 
nestojí žádné peníze, ale na druhou stranu nejde 
tento dar ničím rovnocenným zaplatit. Vážení 
dárci krve, děkujeme za Vaši obětavost, kterou 
druhým pomáháte zachránit život a navrátit 
zdraví.“ Po předání symbolické rudé růže, lahve 
červeného vína a pamětního listu bylo přistoupeno 
k samotnému předání ocenění nové Významné 
občance. 

Starosta města Martin Kadrnožka seznámil 
přítomné se životopisem paní Marie Flejberkové. 
Mimo jiné také řekl: „Mezi přáteli se ví, že Marie 
vše dělá naplno. Milují jí babičky a dědečkové 
v pečovatelském domě. Tam s nimi každý 
týden cvičí a vymýšlí hry pro jejich rozptýlení. 
Má vždy čas si s nimi sednout a popovídat, 
dát si čaj a probrat, jak život jde. Ve Spolku 

zdravotně postižených a seniorů zastává funkci 
důvěrnice, a i tam pomáhá, kde je třeba. Je také 
dlouholetou a zkušenou instruktorkou v odboru 
sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z. s. 
Její cvičitelskou specializací je cvičení a pobyt 
v přírodě. Desítky let jezdila jako doprovod 
s dětmi i dospělými na různé sportovní akce. Je 
milovnicí lyžování a turistiky. Mnoho let pracuje 
ve Spolku týneckých zahrádkářů a dokonce je 
i zástupce této organizace v územním sdružení 
Benešov. Paní Marie Flejberková za pár dní 
oslaví významné životní jubileum. Elánu má 
tolik, že by ho mohla rozdávat. Její životní 
krédo zní – Kde mohu, tam pomohu. My všichni 
jí za to děkujeme.“ Poté starosta města Martin 
Kadrnožka paní Flejberkové předal pamětní list, 
kytici a zlatý dukát. Místostarosta Bedřich Pešan 
přidal jako překvapení loď Queen Mary 2, na které 
se oslavenkyně chystá obeplout svět. Sice zatím 
jen zmenšený model, ale je dobré někde začít:). 
Zazněly i Mariiny oblíbené country skladby 
v podání hudebníků Romana Haase a Miroslava 
Tauše. A pak už se gratulovalo. Marii Flejberkové 
přišli poblahopřát přátelé i celá rodina. Květinové 
dary provoněly zcela zaplněnou obřadní síň 
týnecké radnice. Slavnostní atmosféru doplnilo 
také připravené pohoštění pro všechny přítomné. 

Závěrem velmi děkujeme oceněným a také 
všem návštěvníkům za příjemné chvíle v jejich 
společnosti. Zaznít musí také velké poděkování 
za bezchybný průběh tohoto výjimečného 
večera všem, kteří pomáhali s jeho přípravou 
a organizací. Už se těšíme na příští rok. 

lm

Kde mohu, tam pomohu …
S paní Marií Flejberkovou, novou Významnou 

občankou města Týnce nad Sázavou, si povídala 
Lenka Morávková:
Maruško, vy jste holka křtěná Sázavou. Té jste 

zůstala celý život věrná. Pocházíte z Kamenného 
Újezdce. Pokračujte, prosím.

Pak jsem skoro 40 let žila v Podělusích. Vyučila 
jsem se kuchařkou a v Metazu 37 let vařila. To 
mě opravdu bavilo. Já totiž vařím strašně ráda, 
a tak také ráda zkouším různé experimenty. Lidem 
to naštěstí chutnalo. Ještě dnes mě zastavují 
a vzpomínají, co ode mne třeba jedli úplně poprvé 
v životě a dnes to vaří sami. To mi dělá radost. 
Radost mi dělá i moje rodina. Mám dvě úžasné 
děti Ilonku a Richarda a nádherná vnoučata. 
Musím říct, že děti se o mě starají úplně vzorně 
a jsem s nimi šťastná. Víc už nepište, všichni mě 
znají, tak co o mně mluvit.
Já bych přece  jen napsala víc. Maruško,  jste 

novou  týneckou  Významnou  občankou.  Toto 
ocenění nedostane každý. Vy jste toho pro lidi, 
kromě vynikajících závodních obědů, dělala a děláte 
mnohem více.

No tak, co já dělám? Mám ráda lidi. Teď třeba 
vedu v pečovatelském domě cvičební hodiny 
pro seniory. My vymýšlíme různé hry, co se dají 

zvládnout i v hodně pokročilém věku. Dost se 
u toho nasmějeme a všechny nás to baví. Po cvičení 
si sedneme a hlavy si namáháme u nějakých 
stolních her, mastíme karty, pijeme čaj a povídáme 
si o životě. Taky jsem zahrádkářka, dokonce mám 
i funkci. Jsem zástupce nás týneckých v organizaci 
v Benešově. S turisty chodím na vycházky a miluji 
netřesk. Ten mám úplně všude.
Vaše  kamarádka,  Věra  Junová,  mi  na  Vás 

prozradila, že jste mnoho let jezdila s dětmi jako 
vedoucí na tábory, vedla kurzy plavání, pracovala 
a pracujete jako instruktorka Sportu pro všechny.

To je pravda. Na tábory jsem jezdila jako 
zdravotnice, instruktorka, cvičitelka, i jako 
kuchařka. Mě baví úplně všechno. V zimě lyže, 
v létě voda. Děti pořád okolo mne. Já s sebou 
vozila i děti bývalého manžela z jeho nové rodiny. 
Dobře spolu vycházíme, tak proč ne.
Také jste už zkušená cestovatelka. Málokdo z nás 

toho ze světa poznal tolik, co Vy.
Já bych cestovala pořád. Byla jsem týden 

v Africe, cestou tam projela 12 zemí včetně 
Španělska, Portugalska, jižní Francie. Viděla 
jsem ta úžasná místa, o kterých se píše v knihách. 
Také jsem v pralese létala na laně. Bylo hezké 
poznat, jak tam ti lidé žijí. 14 dní jsem strávila 

na lodi v Karibiku. Ten zájezd mi koupil můj syn. 
Vnučka Barunka mě doprovázela. Potápěla jsem 
se s rejnoky a večeřela s kapitánem. Kdybych 
vyhrála, sednu na Queen Mary a obepluju svět. 
Anebo se naučím anglicky, odstěhuju se do Nevady 
na ranč a budu zpívat country písničky. Ty miluju. 
Johny Cash, Jitka Vrbová, Pavel Žalman Lohonka. 
Každý týden se s přáteli sejdeme a zpíváme si je.
Maruško, dovolte mi ještě poslední otázku. Kde 

na ty všechny Vaše aktivity berete sílu? 
Víte, já se celý život řídím heslem: „Kde mohu, tam 

pomohu.“ Pak jde všechno samo, anebo skoro samo. 
lm
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Hana a Petr Ulrychovi v Týnci nad Sázavou
V sobotu 12. listopadu se ve Společenském centru v Týnci nad Sázavou 

uskutečnil koncert Hany a Petra Ulrychových. Už první tóny nádherných skladeb 
sourozeneckého dua téměř čtyři stovky návštěvníků odměnily nadšeným 
potleskem. Nechoď do kláštera, Jízda králů, Spoutej mě – písně se posluchačům 
zapisovaly hluboko do srdcí a v mnohých z nich probouzely dávno zapomenuté 
pocity. Písnička střídala písničku, potlesk střídal potlesk a 90 minut uteklo jako 
voda. Po několika přídavcích zazněla opravdu poslední skladba. Hana Ulrychová 
jen za tichého doprovodu kytary zazpívala tak procítěně zamilovanou písničku, 
že v sále asi nebyl nikdo, kdo by v tu chvíli v lásku nevěřil. Za výjimečný 
zážitek lidé poděkovali umělcům dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Domů se 
nechtělo nikomu a ještě dlouho zaznívalo po chodbách Společenského centra: 
„Bylo to krásné.“ 

lm

Rozsvícení stromu
V sobotu 26. listopadu jsme v Týnci nad Sázavou 

společně rozsvítili náš vánoční strom. A opravdu 
společně, protože se nás sešly stovky. Slavnost 
zahájila vánočními písničkami děvčata z týnecké 
kapely Czech IT. Následovala krásná vystoupení 

dětiček z mateřinky, která s nimi nacvičily paní 
učitelky Jitka Jalovecká, Eva Toušová a Dana 
Kellnerová. Pak přišlo na řadu skoro profesionální 
:) pěvecké vystoupení malých školáků a školaček, 
které nás za doprovodu klavíru a pod vedením 

paní učitelky Pavlíny Kleinové dovedlo až k 17. 
hodině. A to byl ten okamžik, na který jsme čekali. 
Nejprve starosta města Martin Kadrnožka popřál 
nám všem krásné Vánoce, více času na rodinu, 
sebe i zamyšlení nad smyslem nadcházejících 

svátků. Zaznělo i poděkování školce a škole 
za krásný program, a také za nádhernou 
výzdobu města vánočními stromečky. Děkovalo 
se i školní jídelně za každoroční vynikající 
vánočky a čaj. A pak už to přišlo. 
„Pomůžete mi, prosím,“ požádal přítomné 

Martin Kadrnožka. „Začneme odpočítávat od tří. 
Tři, dva,  jedna, …“ Rozsvícený stromeček, 
do daleka zářící hvězda na jeho špičce, bílé 
sněhové vločky, betlém s Ježíškem, dětský 
smích, … Vánoce jsou za dveřmi. Tak šťastné 
a veselé!

lm
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Vítání občánků
Dne 15. října proběhlo v obřadní síni Městského 

úřadu v Týnci nad Sázavou Vítání občánků.
Ke slavnostnímu aktu bylo pozváno celkem 

20 miminek se svými rodiči a dalšími příbuznými. 
Program začal představením dětí a jejich 
rodičů. Následovalo vystoupení žáků Základní 
školy v Týnci nad Sázavou. Uvítání miminek 
se ujala Mgr. Hana Váňová. Poté se rodiče 

podepsali do pamětní knihy města, maminky 
byly obdarovány květinou a obdržely poukaz 
v hodnotě 3 tisíce korun. Setkání bylo zakončeno 
fotografováním v tradiční kolébce.

V Týnci nad Sázavou bylo v roce 2016 
přivítáno celkem 61 dětí.

Marta Vrkoslavová,
Kancelář tajemníka

Agáta Ditrichová

15.10.2016

Alena KrálováAdam Vojíř

Ali Ella Mustafa Emma Mikeštíková Jiří Vesecký

Jonáš Hynek Karolína Havelková Klaudie Schůtová

Martin Gabrhelík Nina HöherováMarek Otta

Oliver Jáchym Petra Vivien Šírová Rozálie Šmejkalová
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Sebastian Strnad  Slávka Zikmundová Šimon Hendrych

Tomáš Dvořák

Z listopadové svodky městské policie
2. 11. 2016  –  Zjistili strážníci MP odstavené vozidlo Škoda Felicia červené barvy bez RZ v obci Čakovice, 
u pomníku. Na vozidlo byla nalepena výzva k odstranění vraku 
vozidla. V případě, že poznáte svoje vozidlo, kontaktujte 
strážníky městské policie.
4. 11. 2016 - Řešili strážníci stížnost pracovnice technických 
služeb na znečištění jejího vozidla při parkování před 
provozovnou TS, kde došlo k polití přední části vozu zřejmě 
rostlinným olejem.

4. 11. 2016 - Beseda 
s dětmi v mateřské školce v Týnci nad Sázavou. 
7. 11. 2016  –  V ranních hodinách řešeno špatně zaparkované 
vozidlo za prodejnou Vlasák, při kterém byla částečně 
omezena průjezdnost ulice. Strážníky zjištěn majitel, který 
si automobil přeparkoval.
9. 11. 2016  –  Přijali strážníci stížnost pracovnice České pošty 
na volné pobíhání psa v Chrástu sídlišti, při kterém dochází 
k jejímu napadání. Celá záležitost byla řešena s majitelem 
psa, kterému bylo doporučeno lepší zabezpečení. 
9. 11. 2016  –  Převzali strážníci dva zaběhnuté psy v obci 
Čakovice. Ti byli následně převezeni do kotce MP a posléze 
předáni svému majiteli z Těptína. 
11. 11. 2016  –  Ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec byla řízena 
doprava v ulici Jílovská, Františka Janečka, Na Chmelnici, 
Benešovská z důvodu pořádání Svatomartinského průvodu. 
15. 11. 2016  –  Bylo přijato telefonické upozornění občana 
Pecerad na odstavené vozidlo Škoda Felicia za Podhajským 
rybníkem. Od provozovatele vozidla zjištěno, že zde pouze 
opravoval poškozený vůz. Ještě tentýž den bylo vozidlo 
z těchto míst odstraněno. 
16. 11. 2016  –  Ve večerních hodinách řešili strážníci MP 
na žádost operačního důstojníka PČR nedovolené parkování 
dvou vozidel v ulici Františka Janečka.
22.11.2016  –  Proběhla spolupráce s hlídkou PČR Týnec při 
zabezpečení odcizeného vozidla v sídlišti Kněžina.
22.11.2016  –  V Chrástu sídlišti odchyceni dva volně 
pobíhajíci psi, kteří napadali kolemjdoucí. Odchyceni 
a převezeni do kotce MP. Po zaplacení blokové pokuty byli 
předáni svému majiteli.

Tomáš Klenovec,
vedoucí městské policie

Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na obsazení funkce 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE 
Předpoklady: 

- státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR) 
- věk nad 21 let 
- bezúhonnost a spolehlivost 
- zdravotní způsobilost 
- znalost jednacího jazyka 
- vzdělání úplné střední  
- řidičský průkaz skupiny  B 
- praxe výhodou 
- znalost práce na PC 
- organizační předpoklady 
- ochota dále se vzdělávat 
- umění jednat s lidmi 
 

Přihláška musí obsahovat: 
- jméno, příjmení a titul uchazeče 
- datum a místo narození uchazeče 
- státní příslušnost 
- místo trvalého pobytu uchazeče 
- číslo občanského průkazu 
- potvrzení o zdravotní způsobilosti 
- profesní životopis 
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- datum a podpis uchazeče 
 

Co nabízíme: 
- platové zařazení v tarifní třídě 7 (dle zákona č. 564/2006 Sb. v platném znění) 
- dobré pracovní prostředí 
- stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání 
 

Konečný termín pro podání přihlášek je 16. 01. 2017 do 14:00 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE  - NEOTVÍRAT.“ 
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Ing. Miloše Albla, 
tajemníka MěÚ, K Náklí 404,  257 41  Týnec nad Sázavou. 
Vybraní uchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům dne 26. 01. 2017. 
Město  si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit. 

 

Kontakt: Městský úřad   Týnec nad Sázavou   Městská policie 
  Ing. Miloš Albl      Tomáš Klenovec 
  tajemník      vedoucí městské policie 
  tel.: 317 701 612     tel.: 721 285 073 
  e-mail: albl@mestotynec.cz    mp@mestotynec.cz 

 

 
 
Mgr. Martin Kadrnožka  
starosta         V Týnci nad Sázavou dne 30. 11. 2016 
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Doutnající místní části města Týnce nad Sázavou
Rád bych se krátce pozastavil nad nešvarem 

podzimních dnů. V relativně slunečných podzimních 
dnech nás počasí táhne ven na zahrady nebo 
na procházky po okolí. Najdou se i takoví 
spoluobčané, kteří v těchto krásných podzimních 
dnech zahajují podzimní úklid např. spadaného 
listí. Někteří listí shrabou na malé hromádky, 
toto zapálí a nechají doutnat celý den. Vlhké listí 
zkrátka nehoří. Ostatní, kteří by rádi byli ještě chvíli 
venku, a také něco dělali na čerstvém vzduchu, musí 
buďto odejít, anebo pracují v dýmem zamořeném 

prostředí. Ve vesničce jako jsou Čakovice, pokud 
vítr dým neodfoukne, ten zde v údolí vydrží celý 
den. Jsem přesvědčen, že tento nešvar se neděje 
pouze v Čakovicích, ale i v jiných lokalitách. Neděje 
se to jen při pálení listí, ale i v době, kdy některé 
domácnosti zatopí pevnými palivy a z komínů jim 
vychází podobný zamořující dým. Pokud je inverzní 
počasí, tak si to opravdu všichni užíváme.

Trochu nad tím rozum zůstává stát, jak v 21. století 
většinou chataři a chalupáři, někdy i místní 

spoluobčané, likvidují tento druh odpadu a vůbec 
jim nevadí, že zamořují okolí.

Ve vyhlášce města č.1/2015 je uvedeno, jak 
tento druh odpadu likvidovat. Na tento bioodpad 
se používá hnědá nádoba, která se dá objednat v TS 
Týnec nad Sázavou  –  info@tstynec.cz, nebo na tel: 
317 701 238. V letošním roce byl odvoz zajišťován 
zdarma. 

Petr Mergeš,
osadní výbor Čakovice 

Revize kotlů povinně do konce roku 2016
Do konce roku 2016 musí každý spalovací zdroj 

na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený 
na radiátory projít kontrolou technického stavu 
a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může 
úřad s rozšířenou působností (MěÚ Benešov) 
vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení 
povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 

20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné 
revizi kotle pravidelně zopakovat. Více informací 
najdete na webových stránkách Ministerstva 
životního prostředí.

lm

Stromeček v Peceradech už svítí
Stromeček se i přes malé technické problémy 

(nesvítí nám část světýlek) podařilo rozsvítit. 
Na příjemné sousedské setkání se v předvánočním 
čase sešlo mnoho lidí. Děti za krátkou básničku 
obdržely malý balíček. Velký dík patří všem 
zpěvákům, kteří krásnými koledami navodili 
správnou atmosféru.

 Iva Vrbová, osadní výbor Pecerady

Přijela pouť
Dne 25. 10. 2016 se žáci z prvních tříd (I. + II. oddělení ŠD) zúčastnili 

návštěvy pouťových atrakcí. Každý žák dostal volnou vstupenku 
na jakoukoliv atrakci. Tímto bych chtěla poděkovat panu Arnoštovi Bekovi 
za věnování volných vstupenek.                                    

 Barbora Dolejšová
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Podzim v MC Motýlek
Jak jsme si užili podzimní akce:
Pohádkový les  –  18. 9. 2016
I letos jsme uspořádali pravidelnou akci Pohádkový 
les. Na organizaci se podílelo nejen MC Motýlek, 
ale nově nám pomohly děti ze 7. a 8. tříd ZŠ Týnec, 
které se plně zapojily a pro děti vymyslely krásné 
soutěžní úkoly. Tímto jim patří veliký dík. Děti si 
prošly pohádkovou cestu lesem, plným nejrůznějších 
úkolů, a na konci je čekala princezna s odměnou. 
Podívejte se s námi na fotky z krásného odpoledne, 
stráveného v týneckém lese, který se proměnil 
v pohádku. Všichni jsme si to moc užili. 
4. 10. 2016 Pochod Týncem s dětmi na těle
Udělali jsme si procházku s dětmi na těle v šátku. 
Šli jsme okolo řeky k rotundě přes most až do MC 
Motýlek. Procházku jsme zakončili v herně 
na Skupince pro kontaktní rodičovství, která byla 
věnována nošení dětí. Maminky si prohlédly různé 
typy šátků a nosítek. K vidění byly obrázky nošených 
dětí z celého světa.
4. 11. 2016 Putování za světýlky
Již čtvrtý ročník večerní bojovky se opět konal 
v lese za mateřskou školkou v Týnci. V letošním 
roce byla veliká účast, kdy si přišlo vyzkoušet odvahu 
47 dětí. Letošní ročník byl zaměřen na strašidla, 
která v minulosti i dnes jsou kolem nás. Cesta byla 
lemována svíčkami a u každé byl obrázek skutečné 
strašidelné bytosti. Děti měly možnost poznat, 
o jaké strašidlo se jedná a k tomu vyslechly také 
povídání o jeho zvycích, a kde se vzalo. Cestou 
sbíraly poztrácené nehty čarodějnice. Na konci 
každý odvážlivec dostal sladkou odměnu. 
11. 11. 2016 Svatomartinský lampiónový průvod 
„Svatý  Martin  přijíždí  na  bílém  koni.  Prastaré 
pořekadlo značilo, že v době, kdy tento světec slaví svůj 
svátek, padal sníh a neodvratitelně se blížila královna 
mrazivých večerů a dlouhých nocí  –  Paní Zima.“
11. 11. v 17 hodin navštívil již po patnácté Týnec 
nad Sázavou Svatý Martin na bílém koni. V čele 
lampionového průvodu se vydal Týncem na svou 
krátkou pouť směrem od Mateřského centra Motýlek 
k zahradě Společenského centra. V letošním roce 
přišel sníh o den dříve a příjezdem Martina potvrdil, 
že letošní zima již definitivně začala. První sníh sice 
nepřivezl, a bohužel po většinu trvání akce přinášel 

déšť, ale to nikomu z přítomných nevadilo a tváře 
dětí zářily stejně jako jejich krásné lampióny.

U vstupu do zahrady se po otevření obou bran 
netvořily velké fronty, za což vděčíme především 
týneckým skautům, kteří nám i letos přišli 
na pomoc. Kromě výběru vstupného také pomáhali 
s rozdáváním teplého čaje a svatomartinských 
rohlíčků, které byly opět výborně upečené. V zahradě 
na děti čekal bohatý program. Moderátoři akce 
Marek Svoboda a Markéta Vyskočilová byli skvěle 
připraveni. Návštěvníky vítali profesionálně a děti 
vesele provázeli celým večerem. 

Program na pódiu, které perfektně ozvučil 
a osvětlil jako každoročně Pavel Vilímek, zahájila 
zpěvačka Kateřina Ševidová. Ta svým krásným 
zpěvem zaujala nejen děti, ale na své si přišli 
i dospělí. Po vystoupení Kateřiny Ševidové jsme si 
mohli odpočinout od vykřičených hlasivek během 
tanečního vystoupení souboru Čiperky pod vedením 
Markéty Paulusové. Již podruhé měly děti možnost 
svézt se na Martinově bílém koni. Ti byli letos 
dokonce dva. O svezení byl stejně jako v loňském 
roce velký zájem. V letošním roce nám Martinovy 
koně přivezl Michal Jakubů z Čakovic. Novinkou byla 
možnost svezení na ponících. Ačkoli se v zahradě 
pohybovali čtyři koně, byli neustále v permanenci. 
Kdo měl chuť, mohl si opéct na ohni buřtík nebo se 
jen ohřát u plamenů. S ohněm nám pomáhali jako 
každý rok týnečtí hasiči. 

Celé akce se zúčastnilo téměř tři sta dětí a o něco 
více dospělých, což svědčí o její oblíbenosti a vlastně 
už tradici v našem městě. 

Velké poděkování patří Městu Týnec nad Sázavou, 
které akci podpořilo, a také městským i státním 
policistům, kteří zastavili při průchodu průvodu 
městem dopravu. To velmi pomohlo bezpečnosti 
celé akce. 

A CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2017?
Kromě pravidelného rozvrhu se budete moci těšit 
na následující mimořádné akce:

Všechny informace budou včas uveřejněny 
na webových stránkách a facebooku.

Tak vzhůru do nového roku, přejeme vám 
hlavně hodně zdraví a šťastný úsměv vašich dětí. 
Těšíme se na Vás u nás v Motýlku!

Kateřina Pikousová, 
organizační koordinátorka MC Motýlek
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PROSINEC

Pá 23. 12. ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA 17.00 - 18.00

Tradiční předávání vánočního plamínku z Betléma v Týnci nad Sázavou u 
brány u rotundy a před obchodním domem Hruška členy místního skautského 
oddílu TYSAN. Pořadatel: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kamenice

Ne 25. 12. VÁNOČNÍ DISKOTÉKA 80. – 90. léta Zač 20.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Přijďte si zařádit na hity 80. - 90. let. Hrají 
DJ Marek Kučera a Ladislav Pála. Vstupné: 100,- Kč. Předprodej vstupenek od 
21. 11. 2016: Informační centrum Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 
290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

LEDEN

Ne 1. 1.  NOVOROČNÍ KONCERT Zač. 16.00 hod

Kostel sv. Šimona a Judy. Vystoupí: Dagmar Vaňkátová - sólistka opery 
Národního divadla, Josef Kšica  - varhany, Josef Zámečník - trubka. Pro-
gram:J. S.Bach, G.F. Händel, J. Clarke, Jan Křtitel Vaňhal, F. X. Brixi, 
A. Dvořák. Pořadatel: Římsko-katolická farnost Týnec nad Sázavou.

Ne 1. 1. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA MEDNÍK Zač. 20.00 hod.

Odjezd okolo 9.00 hod. (dle aktuálního jízdního řádu) z vlakového nádraží. 
Bližší informace: J. Raková, email: jaroslava.rakova@bri.cz. 
Pořadatel: Klub českých turistů Týnec nad Sázavou

Čt 12. 1. VÝSTAVA - EPIGRAMY Zač. 18.00 hod

V prostorách Městského úřadu. Výstava epigramů Jana Slabého. Výstava 
potrvá od 12. 1. do 15. 2. a je přístupná v otevírací době podatelny, tj. Po, St 
7.00 - 17.00, Út, Čt 7.00 - 15.15, Pá 7.00 - 14.15. 
Pořadatel: Městský úřad Týnec nad Sázavou

St 25. 1. PŘEDNÁŠKA  - ZABRÁNO PRO SS Zač. 17.00 hod

Zasedací místnost Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Přednáška historika 
Tomáše Zouzala. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Čt 26. 1. PŘEDNÁŠKA VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU Zač. 17.30 hod

Zasedací místnost Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Téma bude upřes-
něno v Kalendáři akcí na webových stránkách www.mestotynec.cz. Pořadatel: 
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou a okolí

Ne 29. 1. PIRÁTSKÁ KARNEVALOVÁ DISKOTÉKA Zač 14.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. Diskotéka pro děti v pirátských dekoracích. 
Chybět nebudou soutěže a drobné odměny. Na závěr dostanou všechny děti 
zdarma časopis Dráček. Jednotné vstupné: 100,- Kč. Předprodej od 9. 1. 2017 
v Informačním centru Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, 
email: ic@centrumtynec.cz-. Pořadatel: Historický klub, z. s.

ÚNOR

Út 7. 2. VEČER S LOVECKOU HUDBOU Zač. 19.00 hod.

Hotel Týnec - Společenské centrum. BENEŠOVSKÉ HORNY - lovecké dechové 
trio Okresního mysliveckého spolku v Benešově u Prahy, lovecká hudba ba-
rokní, tradiční lovecké fanfáry, současný i vlastní tématický repertoár. Vstupné: 
100,-. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

Čt 23. 2. PŘEDNÁŠKA VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU    Zač. 17.30 hod.

Zasedací místnost Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Téma bude upřesněno 
v Kalendáři akcí na webových stránkách www.mestotynec.cz. 
Pořadatel: Vlastivědný klub Týnce nad Sázavou a okolí
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Plavání na Měříně se Spolkem zdravotně postižených a seniorů
Také v letošním roce uspořádal Spolek 

zdravotně postižených a seniorů pro své členy 
jarní a podzimní zájezdy (vždy 5x) na plavání 
do bazénu na Měříně. Na autobusovém nádraží 
nastoupili účastníci z Týnce a blízkého okolí. 
Po cestě pak přistupovali další, např. v Chrástu, 
Krhanicích, Lešanech a Netvořicích. V jarních 

měsících byl průměr zúčastněných 32 osob 
a v podzimních měsících 40 osob. Na Měříně si pak 
každý užil dle svého výběru. Velký bazén, vířivku, 
rychlou vodu a různé proudy na masírování. 
Spokojeni jsme se pak vraceli domů.

Závěrem bych chtěla poděkovat vedení 
města, které nám poskytuje finanční příspěvek 
na dopravu při této akci.

Za výbor SZP a seniorů, 
Jiřina Kafková

Členská schůze Spolku zdravotně postižených a seniorů
Ve středu 30. 11. 2016 se ve Společenském 

centru v Týnci nad Sázavou konala členská schůze 
SZP a seniorů. Velký sál se zaplnil účastníky 
z Týnce a širokého okolí.

V úvodu nám zazpívaly děti z mateřské 
školky pod vedením paní učitelky Jalovecké. 
Dále seznámila přítomné Jarka Zdražilová 
(předsedkyně SZP a sen.) s akcemi, které 

proběhly v průběhu letošního roku. Informovala 
i o akcích, které se připravují na příští rok. 
Následně pak proběhl tah oblíbené tomboly 
a v závěru se přítomní mohli přihlásit na některý 
z připravovaných pobytů v příštím roce.

V předsálí byla také pro účastníky připravena 
na dvou panelech výstavka fotografií z akcí, které 
byly pořádány v minulosti.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se 
podíleli na přípravě a průběhu této akce, a také 
všem sponzorům za jejich příspěvky do tomboly.

Za výbor SZP a seniorů,
Jiřina Kafková

Řídit se srdcem
V dnešní uspěchané době, kdy vše i mezi přáteli 

vyřizujeme po telefonu, sms nebo mailem, se 
stává dopis skoro něčím výjimečným. O to více si 
vážíme, pokud takové psaní dostaneme. Nemyslím 
teď dopis z banky nebo obálku s reklamními 
letáky. Mám na mysli klasický dopis. Ten nedávno 
přišel do naší společnosti RUAH. Přesněji řečeno, 
doprovázel malý balíček. Velmi dojemný, perem 
napsaný příběh. 

Paní Olga reagovala na náš článek 
v časopisu, kde jsme informovali o činnosti 
naší společnosti a zároveň vyzvali čtenáře, 
že nám mohou také pomoci. Naším hlavním 
posláním je podporovat rodiny, které právě 
procházejí velmi těžkým obdobím a starají 
se doma o nemocného nebo umírajícího 
a dávají mu tak možnost prožít poslední 
okamžiky života doma mezi svými blízkými. 
Pomoci nám mohli tak, že nám zašlou anděla 
v jakékoliv podobě. Nezáleží na tom, jestli 
je malý, velký, keramický, háčkovaný nebo 

dřevěný. Všechny tyto shromážděné andělíčky 
od lidí, kteří nám je darují, pak budeme 
prodávat a takto vydělané peníze přispějí 
na provoz naší organizace a my budeme dále 
moci nabízet naše služby domácí zdravotní 
a hospicové péče. Pomáhat tak budou jak ti, 
kteří darují, tak ti, kteří kupují. 

Ale zpátky k dopisu. Paní Olga se nám svěřila 
s tím, jak ona sama si zažila na vlastní kůži 
nelehké období, kdy pečovala o svoji nemocnou 
maminku a snažila se ze všech sil, aby jí dopřála 
prožít poslední okamžiky svého života důstojně. 
Jako poděkování za naši práci nám zaslala šest 
krásných háčkovaných andílků, kterých si moc 
vážíme a věříme, že pomohou někomu dalšímu. 
Důležité je, uvědomit si, že není potřeba stále jen 
někam spěchat. Měli bychom si užívat naplno 
každou chvíli života a řídit se srdcem, tak jako 
paní Olga.

Děkujeme v předvánočním čase všem, kteří stojí 
za námi a pomáhají nám naši službu přinášet 

i do Týnce nad Sázavou. Děkujeme všem, kteří 
nejsou vidět, ale bez nich bychom nemohli 
pomáhat my. Děkujeme všem, kteří se umí zastavit 
a vidět důležité věci v životě a především těm, kteří 
mají odvahu starat se o své blízké i v nejtěžších 
chvílích. Budeme tu pro ně i v dalším roce.

Hana Sochůrková, 
RUAH o.p.s.
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Zahrádkářská výstava 2016
Každý sudý rok o týneckém posvícení 

představují zahrádkáři na tradiční výstavě své 
výpěstky a aranžérské umění. Letos to bylo již 
po devatenácté. Návštěvníci si tak mohli alespoň 
na chvíli odpočinout od hlučných pouťových 
atrakcí ve společnosti hezkých i užitečných 
přírodnin. Motto letošní výstavy tvořila dvě 
témata:
Zahrádkáři cestují
Česnek, cibule a med pomohly postavit 
egyptské pyramidy 

Velkou, stupňovitou pyramidu, hlídanou 
krokodýlem, zhotovili žáci 9. tříd týnecké školy, 
pod vedením pí. uč. Glazarové. Žáci prvního 
stupně ZŠ a družiny doplnili pyramidu o velbloudí 
karavanu, sovičky, hady a krásné obrázky. Školní 
výtvory vkusně naaranžovala vedoucí družiny 
Irena Jalovecká.

Celkem předvedlo své výpěstky a aranžmá 
27 vystavovatelů. Nejpočetnější kolekci 
naaranžovaných přírodnin zhotovila pí. Klímová 
(celkem 18 aranžmá). Velice působivé byly její 
košíčky s houbami. Stejně tak pí. Alblová vtipně 
a hezky nazdobila obyčejné hrábě. Nápaditá byla 
i pařezová zákoutí pí. Janouškové a také šiškové 
závěsy pí. Žilinské. Hezká aranžmá připravila 
i pí. Okénková. Již tradičně představili své 
bonsaje p. Potůček a pí. Vyskočilová z pozůstalosti 
pí. Šteigerové. Kromě venkovních bonsají vystavil 
prvně jmenovaný také pokojové bonsaje z tlustic 
a vzácné sukulenty z Madeiry.

Návštěvníci si nemohli nevšimnout, že ovoce 
a zeleniny na výstavě mnoho nebylo, zejména 
v důsledku sucha. Kromě toho se ukázalo, že 
„nejlepším pěstitelem“ je obchodní řetězec LIDL. 
Přesto byla radost pohledět na zeleninovou 
úrodu pěstitelů Šafratové, Dudkové, Janouškové, 
Tomanové, Chvojky, Janouška, Ouřady, Korce 
a Vilímka. Červené a žluté jazyky mangoldu 
pí. Hnátkové vypadaly přímo pekelně.

Přehlídku ovoce zachraňovali stálí pěstitelé  –  
Potůček, Korec, Vyskočilová, Jalovecká i Chvojka.
Pan Korec předvedl deset různých odrůd včetně 
dvou druhů hrušek. Pan Němec vystavil zajímavou 
odrůdu jablka „Plzeňský soudek“ a pan Fr. Fiala 
velké vlašské ořechy „papíráky“. Na poslední 
maliny ze zahrady pí. Flejberkové se všem sbíhaly 
sliny a vzniklo nebezpečí, že se nedočkají konce 
výstavy.

Nemalá část zahrádkářů se věnuje pěstování 
koření a léčivých bylin. Ještě čerstvé bylinky 
i s popisem jejich léčivých účinků představila 

pí. Iva Vilímková. Co všechno se dá z bylinek 
vyrobit, předvedla pí. Adriana Bursová. V její 
expozici byly k vidění sušené byliny, bylinné 
oleje, likéry, vína, masti, tinktury stejně jako čaje.

Výstavě vévodila velká oranžová větev rakytníku 
p. Jaroše a červený pryšec nádherný p. Vilímka.
Ve staré památeční míse se vyjímaly mezi bílými 
kamínky netřesky pí. Flejberkové. Cestovatelskými 
suvenýry se pochlubili p. Bobek a pí. Vyskočilová. 
Všechny návštěvníky jistě zaujala ohromná šiška 
borovice Coulterovy.

Hloubavější pozorovatelé mohli odhalit rozdíly 
mezi kdouloní a kdoulovcem, aloe vera a aloe 
arborescens a zeravem západním a východním.

Velký zájem vzbudil svými včelími produkty 
p. Stejskal a mnozí se zahřáli jeho medovinou.
Určitým zpestřením výstavy byla také ochutnávka 
a  h o d n o c e n í 
nakládaných okurek. 
Sálem se vinula vůně 
láku a rozhodování 
nebylo snadné. Všech 
deset vzorků mělo 
vynikající chuť, takže 
rozdíly v bodování 
byly těsné. Nakonec 
návštěvníci dali nejvíce 
bodů okurkám pí. Po-
tůčkové, Chvojkové, 
„Znojmii“, pí. Hnátkové 
a Zd. Jandové. K chuti 
přišly i křížaly, nasušené 
pí. Klímovou.

Letošní výstava 
byla prodloužena 
do pondělí, aby ji mohli 
navštívit žáci prvního 
stupně ZŠ a děti ze 
školní družiny. Celkem 
jich přišlo 123. Žáci se 
kromě jiného dozvěděli, 
od čeho je odvozen 
název „netřesk“ a co 
jedli stavitelé pyramid 
při těžké práci. Nakonec 
soutěžili a jako odměnu 
si odnesli jablíčko, 
časopis Zahrádkář či 
Rukojeť zahrádkáře.

Výstavu navštívilo 
614 návštěvníků. 
Poděkování patří všem 

vystavovatelům i organizátorům a v neposlední 
řadě též vedení města, jež poskytlo ZO zahrádkářů 
peněžní dar na vylepšení výstavy.

Doufejme, že tato úspěšná spolupráce bude 
pokračovat i nadále, abychom se mohli těšit 
na další, jubilejní - 20. ročník zahrádkářské 
výstavy. Již nyní přemýšlíme nad jejím zaměřením. 
Zdá se, že nosným tématem by mohlo být spojení 
„kámen a dřevo“ a určitou kuriozitu by měla 
představovat výstavka hrábí.

Takže budeme vděčni, pokud příznivci 
zahrádkářů prohlédnou své sklepy, půdy a kůlny 
a přinesou nějaké exponáty, abychom mohli příští 
výstavu lépe připravit a těšit se na setkání při 
jubilejním ročníku, v říjnu 2018.

Mgr. Eva Vyskočilová
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Jak jsem potkal svou dceru
Je to již pár pátků, jak se v české kotlině říká, 

kdy na setkání naší studijní skupiny Vysoké školy 
zemědělské v Praze, které mimochodem díky 
pečlivosti jedné z kolegyň pořádáme každý rok, 
vystoupil kamarád Jarda Šmucer, takto úspěšný 
podnikatel v oboru zpracování brambor, že si 
na dálku osvojil děvčátko v Indii. Každý dopis 
od ní mu působí velkou radost.

Často jsem se ve svých myšlenkách k jeho 
vystoupení vracel. Nejen proto, že my „Slabáci“ 
jsme, co paměť sahá samí kluci, pohříchu i moji 
synové a vnuci. Také proto, že Indie mi vždy voněla 
tajemnou exotikou hrdinného kapitána 
Korkorána, tygřicí Jiskrou, princeznou 
Sítou a knížetem Holkatem. Postavy 
známého románu si dodnes pamatuji 
z doby, kdy mi moje matka jako malému 
chlapci z této, mnou velmi oblíbené 
knihy, předčítala.

Rozhodnutí ve mně zrálo velmi rychle, 
a tak jsem celou věc probral se svoji 
zákonitou manželkou. Ta odpověděla 
bez váhání: „A proč ne, holčičku jsi 
přece chtěl vždycky.“ Nutno dodat, 
že mne celé naše manželství častovala 
větou: „Ty budeš mít doma Klapzubovu 
jedenáctku, než se dočkáš dcerky.“ Věc 
byl jasná.

Na portále Adopce na dálku 
Arcidiecézní charity Praha mi padlo 
do oka sedmileté děvčátko v bílých 
šatičkách. Ostatní děti takto oblečené 
nebyly. Blesklo mi hlavou, že mám co dělat se sice 
chudými, ale zato pořádnými rodiči. To mi vzápětí 
potvrdila charitní anamnéza. Začaly tedy pravidelné 
každoroční příspěvky, jejichž výše mimochodem 
nezmění život ani toho nejchudšího Čecha. Hlavně 
však každého půl roku přišel dopis opatřený 
orientálními známkami a krásným obsahem téměř 
obrázkového písma jazyka kanada, kterým se mluví 
ve státě Karnataka v jižní Indii.

Zpočátku dětsky naivní otázky a jednoduché 
věty se s přibývajícími léty měnily v popis činností 
ve škole a indických národních tradic a zvyků. 
Z pamětí mi nevymizí druhý dopis, kde bylo doslova 
napsáno: „Milý strýčku, až budeš mít cestu kolem 
Indie, tak se zastav, ráda Tě přivítám ve svém domě.“ 
No, vlastně domku, který nechala vybudovat charitní 
organizace v části Jothinagar ve městě Mangalore. 
Do té doby žila tato rodina na ulici velkoměsta pod 
stanovým přístřeškem z bambusu a plastové fólie. 
Doslova miliony podobných tak žijí dodnes, což mi 
bylo souzeno v budoucnosti poznat. Kdo neviděl, 
neuvěří. Ale zpět ke korespondenci. Nádherná věta 
v tomto druhém dopise mi stále zněla v hlavě, 
častoval jsem jí mnohokrát své okolí se slovy 
a smíchem: „No, až budu mít zase někdy cestu 
kolem Indie, tak určitě zajdu.“

Netušil jsem ovšem, že cesta do Indie se jednou 
stane realitou. Jako starosta města se poměrně často 
setkávám s různými veličinami a osobnostmi.

Při návštěvě jednoho z církevních hodnostářů 
v našem městě jsem se zmínil o své indické dcerce, 
s otázkou jaké jsou v tomto ohledu možnosti. 
Odpověď byla pragmatická a nadějná, a tak jsem 
kontaktoval vedení Arcidiecezní charity Praha, 
respektive pana ředitele Jaroslava Němce. To bylo 
někdy zkraje tohoto roku. Odpověď jsem dostal 

příznivou, ač se přiznám k tomu, že jsem moc 
nedoufal při vědomí faktu, co může způsobit chování 
neznámého člověka v daleké zemi s jinou kulturou 
a zcela odlišnými zvyky. A pak přišel e-mail. Šestého 
listopadu jedeme do Indie. V tu chvíli začaly horečné 
přípravy, očkování, víza a konečně vysněný výlet 
A třistaosmdestátkou do Dubaje a pak do Delhi.

Popisovat jednotlivé dny by dalo na knihu, a tak 
za vše jen několik postřehů. Památky hlavního 
města, staré Dillí, ale především jeho tep, nesmírná 
lidnatost, všudypřítomný nepořádek, slumy i podél 
hlavních ulic. Krávy, jež jsou posvátné, volně 

na komunikacích. Masivní provoz s neustálým 
troubením a proplétáním, ve kterém Evropan 
marně hledá jakýkoliv systém a žasne nad tím, 
že se ty rychle řítící auta a tříkolky (jednoduchá, 
levná a nesmírně efektivní forma taxislužby) nikdy 
nesrazí. Úchvatný Taj Mahal, velkolepá pevnost 
Agra, hinduistické chrámy v Helebitu, socha 
boha Šivy s celým náboženským komplexem 
v Murdrešváru, to nikdy z paměti návštěvníka 
vymizet zkrátka nemůže.

Hlavním posláním mise byla návštěva míst, kde 
jsou z peněz českých dárců podporovány sociální 
programy, především školy a zdravotnická zařízení. 
Navštívili jsme jich několik při biskupstvích Karwar, 
Udupi a Mangalore. Všude jsme zažili velmi nadšené 
přivítání dle místních tradic květinami kolem krku 
a nádherný kulturní program. Jeho hlavní doménou 
je tanec v pestrobarevných starobylých krojích. To 
vše spojené s vynikající indickou kuchyní. Jen třeba 
dodat, že hlavním hybatelem rozvíjených programů 
je sestra Maria Goretti z Hanovaru, velmi příjemná, 
ale také přísná a sebevědomá žena.

A nyní konečně k samé podstatě celé věci, týkající 
se mé osoby. Hlavní meritem této daleké cesty krom 
nového poznání, bylo setkání s mojí adoptivní 
dcerkou, dnes již velkou slečnou. Ta má za sebou 
deset let základní školy a dvouletou nástavbu. 
Jmenuje se Hanumantha Veena. V současné době 
si dělá kurz šití a návrhů šatiček pro děti s následnou 
výukou tradičních indických výšivek. Setkání bylo 
připraveno pražskou charitou přes partnera, kterým 
je konvent svaté Anny v Mangalore. Řádové sestry 
jej na místě připravily velkolepě. Partnerkou, 
tlumočnicí a také podporou, proč to nepřiznat, 
neboť nervozita byla značná, byla pracovnice charity 
slečna Natálie Podolcová. Bez ní bych tam mnoho 

nesvedl a tímto jí zcela upřímně a srdečně děkuji. 
Za branou nás čekaly sestry se žačkami, pak matka 
představená Carmel Ritta, jejíž obličej jsem znal 
z charitního webu. Po tomto krásném přivítání jsem 
se začal netrpělivě rozhlížet se slovy: „Tak kde jí 
holku vlastně mám?“ Obličej známý ze zaslaných 
fotografií a hlavně oči zvědavě na mne upřené, jsem 
nemohl mezi přítomnými přehlédnout. Opětované 
krátké zamávaní, podané ruce, nezbytný strýčkův 
polibek na čelo, a pak dlouhé objetí za naprostého 
ticha všech přítomných.

S mojí dcerkou přišla také její matka Sujatha 
a malá sestřenice. Pak již měly 
věci svůj velice spontánní spád. 
Předtančení novicek, nezbytné 
dárečky (já náhrdelník a náramek 
z českého křišťálu vyrobené 
v Jablonci nad Nisou, ostatně jak 
jinak) a hlavně neustálé focení 
s žačkami a sestrami konventu, 
naprosto nadšené a nestrojené 
úsměvy, dokreslovaly velmi emotivní 
prostředí. A pak ještě něco. Slzy 
a moje!

Těch čtyřicet minut v konventu sv. 
Anny v Mangalore nelze z paměti 
vymazat a já jsem si uvědomil, že 
jsem právě dostal velký dar od života. 
Při loučení se mně i mojí partnerce 
Natálii dostalo gesta nejvyššího 
uznání podle staré indické tradice. 
Velmi mne potěšil i velký zájem 

účastníků celé mise a tento zážitek jsme večer 
vyprávěli na společném setkání ještě plni emocí 
z odpoledne. Cesta do vlasti proběhla klidně 
v přátelském duchu a já mám po Indii zase pár 
nových dobrých přátel. 

EPILOG: Děkuji Adopci na dálku, bez které bych 
takovou cestu do Indie nikdy nezažil

Jan Slabý, 
t.č. starosta města Neveklova

Veena v roce 2005

Má adoptivní dcerka Veena, já a matka Sujatha
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Advent na hradě v Týnci 2016
Pro všechny, kdo milují vánoční atmosféru, jsme 

i letos na hradě v Týnci připravili bohatý kulturní 
program. Scházeli jsme se každou adventní neděli. 
Pro návštěvníky bylo vždy připraveno minitržiště 
s možností zakoupení vánočních dekorací a dárků. 
Nechyběla keramika, bižuterie, vonné oleje, 
čokoládové pralinky, mýdla a krémy z kozího 
mléka, perníčky, adventní svícny a svíčky, skleněné 
ozdoby ze sklárny Tasice, ručně vyráběné ozdoby 
z keramiky, pedigu, šustí, háčkované, pletené 

z papíru a mnohé jiné a samozřejmě spousta 
dalších drobností pro potěšení i pod stromeček.

První adventní neděli měla vernisáž již tradiční 
výstava umělců Posázaví – letos se nás sešlo 
devatenáct. Na vernisáži přečetl svou krásnou 
povídku „Alžběta“ Tomáš Daněk, který také 
vystavoval perokresby pražských pamětihodností.

Koncert si pro nás připravily děti ze ZŠ Týnec. 
Pod vedením paní učitelky Hranostýlové nám 
zahrály na flétny a zazpívaly krásné vánoční 
písně. Pod vedením paní učitelky Vackové nám 
školní sbor zazpíval vánoční koledy a my jsme 
se moc rádi přidali.

Druhou adventní neděli pro děti hrála Jana 
Yngland Hrušková pohádku Legenda o hvězdě. 
Do hry se zapojily i děti – zahrály si Tři krále 
i Marii s Josefem.

V pondělí 5. prosince jsme se sešli v podvečer 
u hradu a čekali na Mikuláše s anděly. Hodné děti 
i letos dostaly balíčky se sladkostmi. Pekly se buřtíky, 
a kdo měl náladu, mohl si zatančit na čertovské 
diskotéce. Čerti letos nikoho neodnesli, nálada 
byla skvělá a malým návštěvníkům se ani nechtělo 
domů. Celé představení pro děti připravilo místní 
ochotnické divadlo Netopýr a další přátelé hradu. 
Za jejich ochotu, pomoc a mnohdy skvělé herecké 
výkony, bych jim chtěla moc poděkovat.

Třetí adventní neděle patřila lidovým tradicím - 
navštívil nás kovář, tesař a Ovčí babička. Skupina 
Subulcus nás potěšila vánočním koncertem 
středověké hudby a archeolog Jan Vizner z muzea 
v Jílovém u Prahy si pro nás připravil velice 
zajímavou přednáškou „Průvodci adventem se 
svatozáří“.

Čtvrtá adventní 
neděle byla jako již 
tradičně vyhrazena 
dětem – opět pro 
ně bylo přichystáno 
něko l ik  t vůrč í ch 
dílniček. Vyráběly 
se svíčky z včelího 
vosku, svícny, ozdoby 
ze šustí a z keramiky 
a zdobily se perníčky. 
Každý malý návštěvník 
si mohl odnést domů 
malý vlastnoručně 
vyrobený dáreček pro 

někoho blízkého. Ani letos nechyběla soutěž, 
tentokrát měla téma o NEJ vánoční cukroví. První 
tři soutěžící obdrželi věcné ceny a my jsme si 

moc pochutnali na výtečném cukroví. Na závěr 
letošního adventu nám jako každým rokem 
zahrála v rotundě skupina Agnatha.

Atmosféru na hradě dokreslovala vánoční 
výzdoba, koledy a vůně purpury. V hlavní 
místnosti hradu o tomto adventu vznikla lidová 
světnička, která byla vyzdobena podle vánočních 
tradic našich předků – nechyběl vrkoč, vánočka, 
Betlém ani čertík ze sušených švestek…

Děkujeme všem návštěvníkům, malířům 
za jejich krásnou výstavu, stánkařům za bohatou 
nabídku výrobků a všem, kteří s adventem 
na hradě v Týnci pomáhali. zase za rok.

Magdalena Timplová,
kastelánka hradu Týnec
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ALŽBĚTA
Tomáš Daněk

Příběh, který vám budu vyprávět, se odehrál za vlády císaře Rudolfa, 
toho jména druhého, v čase – jak se říkalo - „hvězd a mandragory“. 
Nečekejte v něm ani alchymisty, ani hvězdopravce, ba ani zázračný 
rabi Löwi se svým Golemem se tu neobjeví – a přece to bude příběh 
tak trochu kouzelný. Dojdeme si pro něj na hrad v Ledči nad Sázavou, 
kde tenkrát žila dívka ze staré šlechtické rodiny – panna Alžběta 
Meziříčská z Lomnice. Panna Alžběta určitě neměla „kouzelného 
mužíčka“ z mandragory a z hvězd. Kdoví, jestli by dokázala ukázat 
víc než Velkou Medvědici, jak se tehdy říkalo Velkému vozu. A přece 
uměla čarovat!

Čarovala jiskřičkami smíchu v modrých očích, leskem světlých vlasů, 
neposlušně se deroucích zpod bělostného čepečku, úsměvem, odhalujícím 
drobné, snad trochu nepravidelně narostlé zoubky. A čarovala tak 
úspěšně, že učarovala i samotnému ledečskému panu purkrabímu.

Nadbíhal jí, jak jen mohl. „Ach, ach, Pámbu dobrýtro, panenko!“, volal 
hned po ránu. „Jakpak se vyspala? Ale co se ptám, jistě dobře, veselá jako 
sýkorka, jak vlašťovička!“ A pokoušel se dívku polechtat pod bradou. Se 
smíchem se mu vysmekla a utíkala dlouhou chodbou, jen jí pantoflíčky 
pleskaly o nahá chodidla. „A nezapomněla mi umést komůrku, tak jako 
ona to žádná neumí!“, volal za ní a zálibně pomlaskával, dokud mu 
nezmizela za ohybem chodby. Šlechtická dcerka – a zametala purkrabímu 
komůrku?! Ale ano, bylo to tak. Alžbětina rodina zchudla a žila na Ledči 
jen z milosti šťastnějšího příbuzného, pana Zdeňka Adama z Ledče. 
Ten však trávil většinu času v Praze u císařského dvora a na Ledči byl 
neomezeným pánem purkrabí.

Byl urozený, po uši zamilovaný, bohatý, že by ani věno nechtěl – co 
by si mohla urozená služtička přát víc? Spíš o něco míň, odsekla by vám 
asi. Pan purkrabí byl totiž už ve věku, kdy chlapi začínají být takoví, 
řekněme… usedlejší… rozumnější… a já nevím, co proti nám ty mladé 
holky mají! Pan purkrabí to taky nevěděl a byl čím dál zamilovanější. 
„Děvče jak lusk, jak dobrá hodina!“ vzdychal večer co večer, když se 
rozhlížel po svém mládeneckém pokojíku. Když viděl čistě povlíknutou 
postel, polici s cínovými talíři, praskající polena v krbu. A pannu Alžbětu 
coby paní purkrabku, jak proti němu sedí, milostně na něj hledí a on 
na ni… to ovšem už jen v duchu! To se pak těžko usíná, pane purkrabí, 
to věřím! To vám pak přijde každá slámka v sebelíp ustlané posteli 
tvrdší než skála!

„A co myslíš, Jakube,“ vyrazil jednou večer, když mu sluha stahoval 
boty, „jestlipak by mi ji dali?“ „Koho?“ vyjevil se Jakub, že však taky 
nebyl slepý, hned mu to došlo a začal lichotit: „To jako pannu Alžbětu? 
Aby ne, milostpane, všech deset by musela oblíznout! Vždyť ona nemá 
ničehož nic, a milostpán je boháč, náramnej boháč!“ „To jo, to jo,“ 
brumlal purkrabí, „z požehnání Božího mám stateček dostatečnej. Tak 
ty myslíš, že by mi ji dali, hm… A co myslíš, mám si o ní říct jen tak, 
nebo jim to dát písemně?“ Sluha sjel ostýchavě pohledem po pánově 
více než rozložité postavě. „Já myslím, že písemně, že sem tak smělej… 
Velký páni to jinak nedělají.“ „No jo, to jo…“ ulevilo se purkrabímu.  
„A – jestli můžu - něco k tomu přidejte. Nějakej dárek. To se tak dělá,“ radil 
Jakub. „Hm… A co bys myslel?“ „Já bych řek – určitě něco na zub. To 
dycky potěší. Víte, co se říká – že láska prochází žaludkem,“ olizoval se 
věčně hladový sluha. „To by mohlo být,“ bručel purkrabí, „to jo… Tak 
víš, co? Skoč do sklepa a vyber bochník sýra, však víš kde, chodíš mi tam 
na víno, neřáde! Ale vyber nějakej pěknej, povídám, uleželej! Takovej 
k pivu! Dáš ho do tý malovaný mísy… A ještě mi podej z almárky brk 
a kalamář… a syp už do toho sklepa, co okouníš?“

Nějaký den na to přiběhla panna Alžběta domů a našla rodiče 
v nezvykle slavnostní náladě. Otec stál u stolu s nějakým lejstrem 
v ruce, maminka si dojatě utírala slzičky… „Milá Bětuško,“ začal tatínek 
obřadně: „My ti… totiž maminka a já… přejeme… samé štěstí… myslíme 
to s tebou dobře…“ „Tatínek chce říct,“ vložila se do toho maminka, „že 
máme pro tebe ženicha. A je to moc slušný pán, bohatý a urozený…,“ 
zadrhla se a podívala bezradně na manžela.

„Je to náš pan purkrabí,“ řekl tatínek a rychle dodal – „tady máš 
od něj dárek,“ a ukázal na mísu na stole. Alžběta o nějaké dárky 
zrovna od purkrabího nestála, ale ženská zvědavost jí nedala a zvedla 
pokličku. Z mísy se vyvalila vůně… ne. Zápach? Taky ne. Proč to neříct 
rovnou – z mísy se vyvalil smrad!

Smrad tak hustý, že by se dal krájet, a silný, že ho bylo málem vidět. 
A hned se rozvalil po světnici, jako že tady bude teď doma. Alžběta 
utekla první, maminka hned za ní, tatínek chvíli vzdoroval, ale pak 
utekl taky. On ten sýr byl opravdu uleželý jaksepatří! Takový k pivu!

Panna Alžběta doběhla do své komůrky, popadla pero, a že to byla 
dívka rázná, s povyplazeným jazýčkem, malujíc pěkně písmenko 
po písmenku, napsala panu purkrabímu ne sice podle pravopisu, ale 
zato pěkně od plic:

„Urozenej a statečnej rytíři, pane purkrabě milej! Pán Bůh vám dej 
dobrej den a dobrou noc! A hned se na mne nebezpečte, já vaše žena 
bejt nechci a nebudu, neb se mi nelíbíte. Ste starej, škaredej, tlustej 
a ruce tlusty a škaredy máte a šedivej ste. A tak nakrátce jinou sobě 
ptejte, neb sem já mladá a vy ste starej kmet. Protož taky si starou a vám 
rovnou babou opatřte a s tím vám dej Pán Bůh štěstí, s tou bábou, kterou 
vám přeje Alžběta Meziříčská.“ Spokojeně si lístek pročítala, a přitom jí 
na papír skanula nehorázná kaňka. Klidně ji olízla, a nejspíš jí inkoust 
přišel k chuti, protože znovu pero namočila a psala dál:

„A byste mi dávali plnou světnici červenejch dukátů, přece vaše 
nebudu! Já se vás za žádnej sejr neprosím a chcete-li světnici umetenu 
míti, zjednejte sobě nějakou bábu vám podobnou, ať vám umete.“

Tak – a bylo to. Když si pan purkrabí tohle milostné psaníčko přečetl, 
zalapal po dechu, jako by dostal klackem přes hlavu. Zaklel, až se talíře 
v polici zatřásly, četl nevěřícně podruhé, potřetí… kletby pozbývaly 
na ráznosti… když četl podesáté, už se trochu usmíval a podvanácté 
se zasmál nahlas. „Je to hloupá holka,“ pokoušel se ho utěšovat Jakub. 
„Hloupá?!“ rozkřikl se rytíř. „Jdi mi k šípku, ty… rádče! Nemá snad 
pravdu? Byla by hloupá, tisíckrát hloupější, kdyby stála o nějakýho 
plesnivýho dědka! Chytrá holka to je, na mou duši, a až se bude vdávat, 
dostane ode mne prstýnek!“, a sám nad sebou vrtěl hlavou, jak mohl 
být takový blázen. 

Schoval si ten lístek na památku, časem si ho i četl a zasmál se, ale 
někdy se do toho smíchu zaleskla i slzička. Že však měl tolik rozumu 
a dopis v prvním záchvatu zlosti neroztrhal, zachoval se v archivu až 
do našich časů, takže i my můžeme ocenit, jak rázná dívka byla panna 
Alžběta Meziříčská z Lomnice!
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SPORT

4. ročník silvestrovského 
plavání otužilců

Týnečtí otužilci Vás všechny zvou na již tradiční 4. ročník silvestrovského 
plavání. Uskuteční se v sobotu 31. 12. 2016 v Náklí. Začínáme ve 14 hodin. 
Zároveň proběhne křest nových členů a popřejeme si do Nového roku. 
Občerstvení v podobě svařeného vína, grogu a čaje bude zajištěno. 

Přijďte nás podpořit. Děkujeme.

Seniorské hry po třetí
V pondělí 24. září se v DPS necvičilo. Místo 

toho 18 seniorek plnilo pět sportovních 
úkolů v rámci už tradičních Seniorských her. 
Výjimečně nepřišel žádný muž, ale to nebránilo 
tomu, aby se nadšené závodnice dobře bavily 
při hodu nafukovacím balónkem, stolním 
golfu, kdy foukáním dopravily pingpongový 
míček do jamky a při hokeji. To zase za pomoci 
dřevěné tyčky musely dostat pingpongový míček 
do „branky“. Další disciplínou bylo navíjení nitě 
s navázaným nafukovacím balónkem na prst. 
Jako nejtěžší disciplína se ukázalo střílení 
zápalek na cíl za pomoci „flusačky“. 

I když věkový průměr závodnic byl cca 72 
let, od 62 do 91 let, všechny dámy se moc 
snažily a získávaly cenné body pro svá tři 
družstva. Po těžkém zápolení se zaslouženě 
občerstvily kávičkou nebo čajem a oplatkou. 
A protože na horším než třetím místě nikdo 
neskončil, odnesly si všechny účastnice diplomy, 
drobnou sladkou cenu, dobrou náladu a snad 
i chuť do příštího cvičení, které se koná pro 
všechny seniory a seniorky v suterénu DPS 
každé pondělí od 15:00 hodin. 

Naše motto je: „Nebudeme se cvičením 
trápit, ale bavit.“ Přijďte si to také zkusit. 

Věra Junová a Marie Flejberková,
instruktorky odboru sportu 

pro všechny TJ Týnec n. S. 
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Gymnastika Týnečtí „Špindlerovští mušketýři“ 2016
Již tradičně se náš gymnastický oddíl z Týnce 

nad Sázavou zúčastnil gymnastických závodů pod 
názvem Špindlerovští mušketýři. Tento závod je 
dosti náročný, protože se závodí ve čtyřboji, a to 
v přeskoku, na hrazdě, na kladině nebo lavičce 
a na prostných. Za náš oddíl se zúčastnilo celkem 
14 děvčat v 7 kategoriích.
V kategorii dívky II. A bylo celkem 10 závodnic
1. místo obsadila Voigtová Pavlína
V kategorii dívky II. B bylo celkem 8 závodnic
4. místo obsadila Eichlerová Stella
V kategorii dívky II. mistr bylo celkem 
13 závodnic
3. místo obsadila Jašková Kristýna
6. místo obsadila Kmošková Markéta
7. místo obsadila Karešová Zuzana
8. místo obsadila Dundychová Eliška
12. místo obsadila Ženíšková Karolína
V kategorii dívky III. bylo celkem 11 závodnic
2. místo obsadila Žáková Marie
5. místo obsadila Korcová Andrea
V kategorii dívky III. mistr bylo celkem 
8 závodnic
4. místo obsadila Havránková Lucie
7. místo Koudelová Ester
V kategorii dívky IV. byla jen 4 děvčata
1. místo obsadila Semínová Julie
2. místo obsadila Minářová Lenka
V kategorii dívky V. mistr byla celkem 3 děvčata
1. místo obsadila Valentová Jana
V soutěži družstev obsadila děvčata 4. místo 
z celkového počtu 6 družstev

Všechna děvčata si vedla velice dobře 
a dobře reprezentovala oddíl i město. Všichni 
ve Špindlerově mlýně už vědí, kde Týnec nad 
Sázavou je. Děkujeme trenérům za dobrou 
přípravu děvčat na závody.

Jana Zídková

Předškoláci v Týnci nad Sázavou
Opět se konal závod předškoláků ve sportovní 

gymnastice v Týnci nad Sázavou, tentokrát 
15. října. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 
50 závodnic a 3 závodníci. Na závody přijely 
oddíly z Hodonína, Říčan, DDM Benešov, Dobříše 
a samozřejmě se účastnil Týnec.

Závodilo se na prostných, na lavičce a ve skoku 
z místa. Tato poslední disciplína dost zamíchala 
pořadím. Z našeho oddílu se závodu zúčastnilo 
celkem 6 závodnic, které nastoupily do oddílu 
v září 2016.

V kategorii mladší žákyně II. tyto začínající 
závodnice obsadily z celkového počtu 16 závodnic 
od 10 do 15. místa. 

V kategorii mladší žákyně III. za náš oddíl 
závodilo celkem 9 závodnic. Z celkového počtu 
26 závodnic se nejlépe umístila Kopáňková 
Lucie na 4 místě. Ostatní naše děvčata se 
umístila ve středu závodního pole. Dále se 
tohoto závodu zúčastnili 3 hoši z našeho 
oddílu pod vedením Blanky Hrubé, kteří 
začali trénovat také od září 2016. Nejlépe si 
vedl a 1. místo obsadil Patera Jan. Myslíme, 
že děláme dobrou propagaci našeho města 
a děkujeme trenérům za mravenčí práci 
s dětmi. 

Jana Zídková
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Volejbalový podzim
Začátkem října se rozjela v Benešově nová sezóna 

2016/2017 v okresním přeboru. V ženské kategorii 
se představily naše volejbalistky pod hlavičkou 
Týnec A a sekundovaly jim kadetky z Týnce B. 

Do zahajovacího utkání nastoupilo naše béčko 
proti domácímu KK. Na našich hráčkách byl znát 
respekt z ostřílenějšího protivníka, který měl vždy 
o trochu navíc ve dlouhých výměnách a po zásluze 
si připsal první vítězství. Nicméně pro naše 
kadetky to byla dobrá „příprava“ pro následující 
duel proti Čerčanům. Ty podlehly ve svém 
úvodním zápase našemu áčku lehce 0:2 na sety. 
Úvodní sada týneckého béčka s Čerčany měla 
jednoznačný průběh, ve kterém dominovaly naše 
volejbalistky. Ve druhém setu ovšem nezachytily 
začátek a celý set dotahovaly nepříznivý stav. 
Ten se jim s trochou štěstí v samotném závěru 
podařilo otočit a tím pádem se radovaly kadetky 
z první výhry v novém ročníku. Týnec A čekal 
v druhém zápase Kácov, který pro týnecké barvy 
nepředstavoval nepřekonatelnou překážku. Poté 
už následovalo vzájemné týnecké derby. V něm 
se prokázaly zkušenosti áčka, které si pohlídalo 
úvodní set. Ve druhém klání béčko začalo lehce 
zlobit a do půlky sady se hrál vyrovnaný volejbal. 
Pak béčko znejistilo na příjmu a Týnec A si dokráčel 
pro třetí vítězství na turnaji. V posledních duelech 

oba týnecké týmy padly po bojích v tie breacích 
a zejména nevyužité mečboly béčka mrzí ještě dnes.

Druhé kolo okresního přeboru v sobotu 22. října 
2016 proběhlo bez účasti Týnce B, jenž měl v tomto 
kole pauzu. Týnec byl i tak dost vidět, a to zásluhou 
áčka, kterému se podařil vstup do turnaje výhrou 
nad domácími volejbalistkami 2:0. Poté ovšem 
naše ženy zaváhaly v úvodní sadě proti Kunicím, 

a tak o vítězství zabojovaly úspěšně až v tie breaku. 
Na vítězné vlně vydržely i v souboji o průběžné 
první místo v tabulce proti KK Benešov. 

Na svůj první mistrovský zápas vyrazily i naše 
nejmladší volejbalové naděje. Ty reprezentovaly 
týnecké barvy v neděli 23. 10. 2016 na turnaji 
v Čerčanech v červeném a modrém minivolejbale. 
V červené kategorii se našemu týmu podařilo 
uspět z jedenácti zápasů ve čtyřech kláních, což 
nám vyneslo konečné deváté místo ze dvanácti 
účastníků. 

V modré kategorii jsme byli trošku úspěšnější. 
V té jsme udělali dvě družstva. Béčko vydolovalo ze 
třinácti duelů čtyři výhry, díky nimž se vešlo těsně 
do první desítky ze čtrnácti účastníků. To áčku 
se dařilo nad očekávání dobře. Ze zmiňovaných 
třinácti porcí zápasů proplouvala naše děvčata 
prvních jedenáct duelů bez zaváhání a v posledních 
dvou duelech proti kunickému a říčanskému áčku 
došly trošku síly a z výhry se radovaly soupeřky. 
Nicméně áčko mohlo hřát velmi pěkné druhé místo 
na turnaji.

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

Za VK Týnec nad Sázavou,
Jaromír Kuchta

Pětiboj ve Zbořeném Kostelci
První listopadovou sobotu jsme uspořádali 

v kostelecké tělocvičně tradiční míčový pětiboj. Pozvání 
přijalo šest dvojic, které soutěžily ve vyřazovacích 
bojích ve volejbalovém deblu, stolním tenisu, hodu 

na koš, nohejbalu a střelbě 
na branku. Všechny zápasy 
byly hodně vyrovnané, 
dramat ické a  bylo 
na co koukat. Největší 
všestrannost předvedly 
a po zásluze se radovaly 
z putovního poháru 
Jana Jandová s Radkou 
Mikitovou, které uhájily 
o pouhý jeden bod celkové 
vítězství před Lenkou 

Vrbatovou a Pavlem Škrabalem. Bronzový stupínek 
si poté vybojovala pražská dvojka Zdeněk a Honza 
Balounovi.

Celý turnaj jsme si náležitě všichni užili a už 
teď se těšíme na další ročník. 

Celkové pořadí: 
Jana Jandová a Radka Mikitová
Lenka Vrbatová a Pavel Škrabal
Zdeněk a Honza Balounovi
Petra Šašková a Jarda Kuchta
Verča a Radek Valešovi
Pepa Hromas a Jirka Vrbata

Nadšenci z Kostelce
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Mistrovství České republiky v TAEKWON-DO ITF 2016
V Brně, v městské sportovní hale Vodova, 

proběhlo ve dnech 12. – 13. listopadu 2016 MČR 
v Taekwon - do ITF.

Přihlášeno bylo 491 závodníků z 28 škol. Naše 
výprava dorazila s 11 závodníky.

Sobotní závodní den začal nejprve juniory. Tam 
jsme měli dva závodníky, Honzu Belovického 
a Pavlu Hvězdovou. Honza nastoupil ve třech 
disciplínách – v technických sestavách, sportovním 
boji a speciálních technikách. Ve sportovním boji, 
disciplíně, kde teprve sbírá zkušenosti, se Honzovi 
podařilo v kategorii do 51 kg dostat až do finále 
a nakonec získat stříbrnou medaili.

Pavla Hvězdová byla nominována ve dvou 
disciplínách – v technických sestavách a silovém 
přerážení. Sebevědomým výkonem, který se 
kolo od kola zlepšoval, postoupila Pavla až 
do semifinále. Nakonec se mohla pyšnit bronzovou 
medailí. 

Po obědě se konečně dočkali i žáci. Začalo se 
tradičně sestavami. Kategorie byly velmi slušně 
obsazené. Na ringu č. 1 se dařilo Elišce Vedrové 
a Veronice Havlíčkové. Ve velmi nabité kategorii 
žákyň 4. – 3. kup (modrý a modročervený pásek) 
31 závodnic, se obě naše děvčata probojovala 
až na bronzové příčky a to Elišce do finále stačil 
pouze jeden hlas. Prohrála 3:2. Nejvíce úspěšný 
byl tentokrát Marek Cholenský mezi žáky 5. – 6. 
kup (zelený a zelenomodrý pásek). Dětí v této 
skupině bylo tolik, že se musely rozdělit na dva 
ringy. Marek cvičil moc hezky od první sestavy. 

Úspěšně prošel až do finále, ani tam nezaváhal 
a zaslouženě vyhrál první místo.

Elišku Vedrovou čekala ještě jedna disciplína. 
Sportovní boj do 44 kg. Do boje šla s velkým 
srdcem a prošla až do semifinále. V boji o postup 

do finále se skóre stále otáčelo do poslední vteřinky. 
Naneštěstí Eliška v úplném závěru boje špatně 
došlápla a pohmoždila si koleno a nemohla tak 
zvrátit konec zápasu ve svůj prospěch a obsadila 

třetí místo.
Děti si mohly konečně 

oddychnout, převzít 
medaile a vyrazit 
na cestu domů.

Seniorské klání 
začalo v neděli ráno. 
V této věkové kategorii 

jsme byly za náš oddíl dvě závodnice, já 
a Veronika Kokášová. Obě jsme byly nominované 
ve sportovním boji v kategorii nad 69 kg. Naštěstí 
jsme byly nasazené v pavouku na opačných 
stranách a tak jsme se mohly potkat až ve finále. 
Obě jsme v základních kolech zabojovaly a nakonec 
se proti sobě opět ve finále postavily. Ač je Koki 
velmi šikovná závodnice, bohužel zatím nemá 
ty zkušenosti, které by jí dopomohly k vítězství, 
a tak si tentokrát musela převzít medaili stříbrnou. 
Pevně však věřím, že na příštím MČR to už bude 
medaile zlatá. 

Koki si mohla spravit chuť při své nejlepší 
disciplíně, na speciálních přerážecích technikách. 
Podařilo se jí zvládnout všechny techniky a musela 
se tak rozeskakovat s ještě jednou závodnicí. 
První vybranou techniku skočila obě děvčata. 
Vylosovala se tedy další, a tu se bohužel Kokině 
nepodařilo úspěšně překonat. Získala už v pořadí 
druhou stříbrnou medaili. Předvedla krásný výkon 
a hlavně stále dokazuje, že jí to skáče .

Ze závodů jsme si odvezli spoustu krásných 
zážitků, ale hlavně nám to přineslo ponaučení 
do dalšího cvičení. Nyní záleží jen na nás 

samotných, jak využijeme toho, co nám dopomohlo 
k výhrám nad našimi soupeři a poučíme se z chyb.

Seznam našich závodníků: Cholenský Petr, 
Cholenská Anna, Cholenský Marek, Havlíčková 
Veronika, Vedrová Eliška, Havlíčková Tereza, Fišer 
Tomáš, Belovický Jan, Hvězdová Pavla, Kokášová 
Veronika, Vomáčková Věra

Děkuji všem především za nasazení 
a medailistům moc, moc gratuluji

Věra Vomáčková

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla  

Týneckých listů je v pátek 10. února 2017. 

Tento termín je závazný.
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Řádková inzerce

Přijmeme řidiče skupiny C, profesní průkaz podmínkou.
Dále strojníka na nakladače a rypadla kolová, strojní průkaz podmínkou.
Nástup možný ihned.
Kontakt na tel.: 603 203 600, 603 209 149

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská 
odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco 
moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci 
v posledních letech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat 
už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ 
a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že 
se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku 
lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích 
zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit 
a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku 
a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský 
prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných 
území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, 
jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také 
proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí 

úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické 
podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají 
na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují 
místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat 
důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá 
za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: 
umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace 
jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) 
do přírody.

Zpětný odběr zářivek pro naše město Týnec nad Sázavou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje 
přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří městu Týnci nad 
Sázavou finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů. 

Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří  recyklovat kolem 5 miliónů kusů 
zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu 
téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte 
úsporky do koše.

Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.
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