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Milé čtenářky, vážení čtenáři
i v tomto vydání Týnec-
kých listů Vám přinášíme 
zprávy z města i radnice. 
Začínají se rozbíhat nové 
akce a projekty. Opravu-
jeme balkony v bytovém 
domě čp. 275, pokračuje 
přístavba školy, bude se 

měnit střecha na městském muzeu a zateplo-
vat radnice i středisko. Na většinu akcí se daří 
získat dotace. Významnou dotaci jsme získali 
na stavbu tělocvičny. Čeká nás rekonstruk-
ce Benešovské ulice. To bude velká kompli-
kace v dopravě, ale prostě musí se to udělat. 
Za přečtení stojí článek o Zdravém městě, 
o oslavách Dne země nebo o Čisté řece Sá-
zavě. V oblasti odpadů máme stále ještě co 
zlepšovat. Toto číslo Týneckých listů vychází 
na začátku jednoho z nejkrásnějších měsíců 
roku. Jaro je tady, kvetoucí stromy snad přeži-
ly krátký návrat mrazů a před námi je období, 
na které se většina z nás těší celou zimu. Přeji 
Vám, ať jsou Vaše očekávání naplněna a ať se 
Vám opravdu daří. 

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice
•  Středočeský kraj připravuje pokládku nového 

povrchu Benešovské ulice od hřbitova k hote-
lu. Město musí před tím provést výměnu vo-
dovodu a opravu dešťové kanalizace. Práce bu-
dou prováděny za provozu (od 15. 5. do 8. 7.),  
na krátký čas bude silnice zcela uzavřená  
(od 9. 7. do 20. 7.).

•  Další dopravní omezení nás čeká u Netvořic 
v době od 15. 5. do 30. 9. 2017. Bude probíhat 
oprava mostu. Silnice od Dunávic do Netvořic 
bude neprůjezdná.

•  1. 4. proběhla revoluce v dopravním systému. 
Byla spojena pražská a středočeská veřejná 
doprava. Pro cestující to znamená ve většině 
případů snížení jízdného a více spojů. Pokud 
nějaké spoje nevyhovují, připomínky posílejte 
na radnici.

•  Stejně, jako každý rok, se město Týnec nad Sáza-
vou zapojilo do projektu Čistá Sázava. V rámci 
Dne země proběhla na Pěší zóně propagace tří-
dění odpadů - akce především pro děti 

•  Získali jsme dotace na zateplení úřadu, středis-
ka a sokolovny v Kostelci. Zateplení by mělo 
proběhnout ještě letos.

•  Získali jsme dotaci na stavbu tělocvičny. Město 
tak nebude čerpat úvěr na stavbu v plné výši.

•  Stavba školy nabrala přes zimu zpoždění. Nový 
termín pro dokončení je 6. 10. 2017.

•  Rekonstrukce lávky na Brodcích se předpo-
kládá v roce 2018. Dokončujeme projektovou 

dokumentaci a čekáme na dotaci.
•  V druhé polovině letošního roku bychom měli 

znát výsledek žádosti o dotaci na přestavbu  
autobusového nádraží. Pokud budeme úspěšní, 
stavba by mohla začít v roce 2018.

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Akci Oprava střechy muzea v Týnci nad Sá-

zavou provede firma Josef Čábelka za cenu 
885.538 Kč s DPH

•  Smlouva o poskytování právních služeb uza-
vřená se společností MT Legal s.r.o., advo-
kátní kancelář, na provedení kompletní ve-
řejné zakázky na projekt Snížení energetické 
náročnosti budovy Městského úřadu za cenu 
130.000 Kč bez DPH.

•  Smlouva o poskytování právních služeb uza-
vřená se společností MT Legal s.r.o., advokátní 
kancelář, na provedení kompletní veřejné za-
kázky na projekt Inženýrská a projektová čin-
nost za účelem řešení zásobování pitnou vodou 
a odkanalizování odpadních vod místních částí 
města Týnec nad Sázavou za cenu 130.000 Kč 
bez DPH.

Poskytnuté dary a dotace:
•  Fanklubu Sparta Týnec nad Sázavou, příspěvek 

na akci „Fotbalové utkání Fanklub Sparta Pra-
ha vs. Stará garda Sparty“ při příležitosti oslav 
10 let existence fanklubu. Dar 10.000 Kč.

•  Spolku zdravotně postižených, příspěvek 
na dopravné na rekondiční cvičení v Bechyni. 
Dar 5.000 Kč.

•  Klubu českého pohraničí, příspěvek na pietní 
a vzpomínkové akce. Dar 1.000 Kč

Byla vydána nová Vnitřní směrnice číslo 2017/4 
- Ceník nadstandardních poplatků v souvislosti 
s konáním svatebních obřadů.
Rada projednala kalkulaci pro vodné a stočné 
na rok 2017 a rozhodla, že nebude navrhovat 
změnu ceny. Cena pro obyvatele zůstává i nadále 
stejná.  Jednotlivé nákladové  položky jsou v ob-
dobné výši jako v roce 2016. Nájemné se nemění 
a to v celkové  výši bez DPH  3.719.000 Kč 
(platí VaK Týnec s.r.o. městu Týnec nad Sáza-
vou).

Z jednání zastupitelstva 
•  Zastupitelstvo schválilo návrh zadání změny  

č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou. Nyní 
se změny projektují, další schvalovací proces 
proběhne na podzim 2017.

•  Zastupitelstvo bylo informováno o přípravě 
a rozsahu projektu Zásobování pitnou vodou 
a odkanalizování odpadních vod místních čás-
tí města Týnec nad Sázavou. Obyvatelé byli 
o projektu informování na schůzkách přímo 
v místních částech.

•  Byl rozšířen osadní výbor v Krusičanech o další 
3 členy.
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POVEDLO SE! Město získalo dotaci na stav-
bu tělocvičny v základní škole ve výši 30 milionů 
korun. Díky tomu budou školáci, ale i veřejnost, 
sportovat v moderní budově, která splní nejpřís-
nější požadavky na zdravý pohyb. Nejen o nové 
tělocvičně si s místostarostou města Bedřichem 
Pešanem povídala Lenka Morávková:

Cesta k tak vysoké do-
taci, jedné z nejvyš-
ších v historii města, 
nebyla určitě jedno-
duchá. Jak se povedlo 
tolik peněz získat?

Dotace ve výši 30 
miliónů korun před-
stavuje 90% nákla-
dů na stavbu nové 
moderní tělocvičny. 

Ta nahradí tu současnou „morálně“ zastaralou. 
Abych to blíž vysvětlil, tak to znamená nízko-
kapacitní, neizolovanou proti zemní vlhkosti 

a hlavně se starou neodpruženou podlahou, 
troufnu říct ničící zdraví. Nová nás nyní vyjde 
na zhruba 3 milióny korun. A to díky dotaci Mi-
nisterstva financí, kde naštěstí rozhoduje kvalita 
a potřebnost projektu, ne známosti.

Potřební jsou ale určitě i jinde a tolik peněz nedo-
stanou. Co tedy bylo tím rozhodujícím měřítkem, 
že se právě našemu městu podařilo tak vysokou 
dotaci získat a nová tělocvična Týnec vyjde lev-
něji než malý rodinný domek?

Slyšel jsem: „No, tak jste to podali a měli štěstí.“ 
Ano, štěstí jsme měli, ale jen to určitě nestačilo. 
Pokud by nebyla kvalitně podaná a připravená 
žádost, včetně projektu, tak ani štěstí by nám 
nepomohlo. Zároveň bylo podstatné, že jsme 
se rozhodli, díky podpoře 11 zastupitelů, stavět 
i bez dotace. Tím jsme přesvědčili poskytovatele, 
že novou tělocvičnu opravdu potřebujeme. Takže 
když nám konečná podpora ušetří 90% nákladů, 
takovou podporu považuju opravdu za smyslupl-
nou, skutečnou podporu. 

Peníze na novou tělocvičnu tedy už město má. 
V jaké fázi je nyní příprava stavby? 

Blíží se dokončení výběrového řízení na doda-
vatele stavby tělocvičny a vnitřních úprav areálu 
školy. Stavba by mohla být zahájena v průběhu 
června, a tím bude provoz školy zatížen ne-
jen výstavbou nových učeben, ale i tělocvičny 
a celého vnitřního areálu. Stávající tělocvična 
a šatny nebude možné pravděpodobně použí-
vat. Respektive šatny určitě ne, a u tělocvičny 
bychom se rádi domluvili s dodavatelem stavby 
na omezeném provozu. Pokud by z technolo-
gických důvodů nebyla dohoda možná, škola 
bude muset vyřešit výuku tělesné výchovy prav-
děpodobně venku, což dětem určitě neuškodí, 
možná právě naopak. Některé se díky tomu do-
stanou od počítače taky do přírody. V této sou-
vislosti se mi vybavuje konstatování známého, 
který smutně prohlásil: „ Mě rodiče trestali do-
mácím vězením, pro moje děti je největší trest, 
když jim zakážu počítač a pošlu je ven.“ Přitom 
si vůbec neuvědomil, tak jako spousta jiných 
rodičů, že problém není v dětech, ale v jeho vý-
chově vlastních dětí.

Kdy nový sportovní svatostánek děti i ostatní 
sportu chtiví zájemci vyzkouší?

U veřejných zakázek je dost nešťastné, že se 
nedá výrazně omezit výběr dodavatele, a v pod-
statě se soutěží na nejnižší cenu. Do výběrového 
řízení tak může podat nabídku kdokoliv, kdo 
splňuje přiměřené reference dané zakázky. Cenu 
podsekne, tedy záměrně uvede nižší, než za kolik 
je opravdu schopný stavět. Pak dělá maximální 
obstrukce a vymýšlí důvody, proč to nejde, proč 
nemůže stavět a jaké vícepráce musí ještě udě-
lat. Je si vědom toho, že dotaci musíte prostavět 
vždy v tom období, na které vám byla přiděle-
na. Pokud se nedohodnete a skončíte například 
soudním sporem, tak pak o dotaci z důvodu 
nevyčerpání přijdete. Nicméně chci věřit, že ví-
tězná firma nebudou zlatokopové a budou mít 
chuť stavbu za vysoutěženou cenu včas a kvalitně 
postavit. Takže na jaře by nová tělocvična měla 
stát a škola bude mít zároveň nové vnitroareá-
lové komunikace, parkoviště a zeleň. 

Děkuji za rozhovor
lm

„Vyběhali“ jsme 30 milionů na tělocvičnu

Projekty a dotace
SCHVÁLENÉ DOTACE:
Stavba tělocvičny při základní škole – dotace z Ministerstva financí 30,489 mil. Kč
Zateplení polikliniky – dotace z OPŽP 1,9 mil. Kč
Zateplení sokolovny ve Zbořeném Kostelci – dotace z OPŽP 1,2 mil. Kč
Obnova střechy muzea –  dotace z Ministerstva kultury, celkové náklady akce  

885 tis. Kč, dotace 150 tis. Kč
PODANÉ ŽÁDOSTI:
Chodník v Čakovicích – poslední etapa
Oprava zvoniček – Čakovice, Větrov, Podělusy
Oprava křížků – Čakovice 2x, Krusičany
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Přístavba Základní školy Týnec nad Sázavou - II. etapa

MĚSTO
TÝNEC
NAD SÁZAVOU

MĚSTO
TÝNEC
NAD SÁZAVOU www.tyneckevlneni.cz www.facebook.com/tyneckevlnenif

TÝNECKÉ LISTY

INFORMACE O PROJEKTU

Realizace:     2017 - 2018
Investor:      Město Týnec nad Sázavou
Projektant     Sladký & Partners s.r.o.
Odhadované náklady:  38 000 000 Kč

Na základě analýzy kapacity a funkčnosti školního areálu a s ohledem na všechny předešlé projekty se
město Týnec nad Sázavou rozhodlo vybudovat novou tělocvičnu základní školy. Školní areál má v
současnosti nedostatečně kapacitní tělocvičnu. Tělocvična je morálně i technicky zastaralá, povrch navíc
způsobuje dětem a dalším sportovcům zdravotní problémy. Výstavba nové tělocvičny je II. etapou v
rámci revitalizace areálu základní školy.

Zhodnocení současného stavu areálu a tělocvičny:
- zcela nedostatečná kapacita stávající tělocvičny,
- morálně zastaralá budova tělocvičny,
- nevhodný povrch pro výuku tělesné výchovy,
- nevhodné komunikace ve školním areálu,
- chybějící vstup pro veřejnost.

Navrhované řešení:
Projekt ve II. etapě navrhuje umístění nové tělocvičny s využitím a rozšířením stávajícího zázemí. Nová
tělocvična obsahuje sportovní víceúčelovou plochu, novou nářaďovnu propojující obě tělocvičny,
technickou místnost, tribunu a přístupovou chodbu.
Původní objekt nebude dotčen výraznými úpravami vnějšího vzhledu. Vznikne nový vstup z jižního dvora.
Vnitřní úpravy objektu zahrnují zejména nové umístění kabinetu tělocvikářů a správců, zvýšení kapacity
WC, zvětšení šaten a umýváren pro uživatele tělocvičen. Všechny místnosti včetně původní tělocvičny
jsou navázány na školní vnitřní koridor.
V rámci II. etapy bude zároveň řešeno bezbariérové užívání jižního školního pavilonu a komplexně se
vyřeší školní parkoviště, krajinářské úpravy a zpevněné plochy pro pěší.
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Opravy střechy, do které zatéká, začnou 
15. května. Smrkový šindel bude vyměněn 
za bezúdržbový modřínový. Součástí akce je 
i výstavba hromosvodu, dojde k oplechování 
komína a ke zhotovení odvětrávacích průdu-
chů. Výměnu provede odborník se zkušenost-
mi z oboru obnovy kulturních památek Josef 
Čábelka z Týnce nad Labem, vítěz výběrového 
řízení. Celkové náklady rekonstrukce střechy 
jsou 885 538 Kč včetně DPH, z toho dotace 
z programu Ministerstva kultury činí 150 ti-

síc. Hotovo by mělo být do 20 dnů od zahá-
jení oprav. 

PROVOZ NEBUDE  
PŘERUŠEN

Hrad s rotundou včetně jeho areálu, jehož sou-
částí je i muzeum, je kulturní památkou pochá-
zející až z 11. století.

lm

Diskuse obyvatel s představiteli města na téma 
nedostatek pitné vody a výstavba kanalizace 
proběhla v březnu v Čakovicích a Krusičanech. 
Řešilo se, jak dostat pitnou vodu lidem domů. 
Možné jsou dvě cesty. První je rychlá, a to vý-
stavba individuálních studen. Město nabízí 
příspěvek ve výši 30 tisíc korun na nemovitost 
připojenou k novému zdroji vody. Podmínky 
pro získání příspěvku, mezi něž mimo jiné patří 
trvalé bydliště v obci minimálně po dobu pěti 
let, jsou zveřejněny na webu města.

Druhou variantou je výstavba vodovodu. 
V současnosti je připravená studie. K samotné 
akci by v nejoptimálnějším případě mohlo dojít 
nejdříve za tři roky. 

Podle starosty Martina Kadrnožky a mís-
tostarosty Bedřicha Pešana obě setkání s oby-
vateli Čakovic a Krusičan proběhla v přátelské 
atmosféře a reakce přítomných lidí na poskyt-
nuté informace byly vesměs pozitivní.

lm

Od 1. dubna 2017 došlo k rozšíření praž-
ské integrované dopravy i do našeho regionu. 
Změny se týkají spojů z Prahy do Benešova, 
Týnce nad Sázavou, Neveklova, Netvořic, Sedl-
čan a Nového Knína a zpět, a také spojů mezi 
jednotlivými městy. Bylo zavedeno 9 nových 
autobusových linek PID a rozšířen provoz  
6 stávajících linek PID. Například nově od-
jíždí poslední autobus z Benešova do Týnce až 

ve 22.20. Přibyly nové víkendové spoje. Vzhle-
dem k přečíslování linek a novým jízdním řá-
dům se vyplatí zkontrolovat časy odjezdů a pří-
jezdů Vámi preferovaných spojů. V případě, že 
například chybí návaznost na další dopravu, 
školu, zaměstnání apod., své připomínky pošle-
te na adresu: radnice@mestotynec.cz. K nové 
úpravě jízdních řádů dojde v červnu.

Na všech linkách platí dosavadní jízdní dokla-

dy – kupóny, elektronická peněženka, ale i praž-
ská lítačka pro konkrétní pásma. Rozšířena je 
také platnost jízdenek PID na železnici o úsek 
Čerčany – Benešov u Prahy, a to včetně rychlíků 
ČD linky R17 na trase Praha – Benešov u Prahy. 
Více informací získáte na webových 
stránkách společnosti ROPID. 
www.ropid.cz

lm

Muzeum bude mít novou střechu

Voda se řešila v Čakovicích a Krusičanech

Změny v dopravě

Obnova veřejného osvětlení v Týnci je rozvr-
žena do let 2016 až 2018. 

V jejím rámci již proběhly některé úpravy stá-
vajících zařízení (demontáže, výměna výložníků) 
a hlavně výměny dožívajících stožárů ve starém 
Týnci-Kozlovicích, v Chrástu sídlišti a na hlav-
ní silnici z Týnce do Chrástu. Probíhá výměna  
stožárů v týneckém sídlišti, která se bude tý-
kat ulic Družstevní, Okružní, K Náklí, U Tra-

ti, Ing. F. Janečka, Komenského a Na Hlin-
kách. Během května proběhne výměna stožárů  
v Jílovské ulici od křižovatky s Příčnou až ke sběr-
ně. Při této výměně budou doplněna svítidla pro 
osvětlení nové cyklostezky. Do konce května bu-
dou natřeny stožáry v ulicích Benešovská, Ing.  
F. Janečka a v Jílovské až po křižovatku s Příčnou.

Do tzv. obnovy je zařazeno i několik akcí,  
při kterých bude vybudováno nové veřejné 

osvětlení. Jde o dostavbu 3 stožárů a zapínací-
ho bodu u hájenky Hlinka, osvětlení cesty kra-
jem lesa od hájenky do lokality nových domů 
v Chrástu, o výstavbu nového zapínacího bodu 
v horní části Chrástu u trafostanice, dostavbu 
veřejného osvětlení v ulici U Janovického poto-
ka, nad hřištěm v Peceradech a osvětlení komu-
nikace z Čakovic směrem na Krhanice. 

Zdeněk Březina,Osvětlení Týnec, k.s.

Obnova veřejného osvětlení v Týnci nad Sázavou

Vzhledem ke změnám v autobusové dopravě, si dovoluji zaslat Vám pár důležitých poznatků. Měly by pomoci lépe se ve změnách orientovat. 
1.  V současné době jezdí přes Týnec nad Sázavou linky 452, 453, 458 a 339. Staré označení je zrušeno. Např. E54 do Jílového, E88 do Netvořic.
2. Zastávky zůstávají nezměněné.
3.  Podrobné jízdní řády jsou vylepené na autobusových zastávkách, ze kterých autobus jede.
4.  V Benešově na autobusovém nádraží je nástupiště č. 3 pro linky 452 i 453. Z nástupiště č. 11 již do Týnce nic nejede. Dříve jezdil autobus, co 

jel přes Pecerady.
5. Cestující od 70 let mají dopravu ZDARMA. Pro ověření totožnosti předloží občanský průkaz.

Jiřina Kafková

Připomínky k autobusové dopravě, linky 452 a 453

Autor: Deník / Zdeněk Kellner
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Během března byl v Peceradech k vidění neob-
vyklý stroj. Silně se z něj kouřilo a hustý dým byl 
pod tlakem vháněn do kanalizačního potrubí. 
Na význam této akce se ředitele Vak Týnec s.r.o., 
Zbyňka Peši, ptala Lenka Morávková:

K čemu slouží takový stroj, proč se kouří do po-
trubí?

V roce 2008 byla nemalým nákladem v obci 
Pecerady vybudována splašková kanalizace. 
Odvádění splaškových odpadních vod je řešeno 
gravitačně v kombinaci s přečerpáváním, které 
je zajištěno pomocí tří přečerpávacích stanic. 
Od začátku vše fungovalo bezproblémově, bo-
hužel tak 2 až 3 roky zpátky jsme zaznamenali, 
že přečerpávací stanice u železničního přejezdu 
se vždy při deštích hlásí jako přeplněná. Tento 
stav nastává přibližně do 5 až 10 minut od spad-
nutí prvních dešťových kapek. Záleží na inten-
zitě deště. Po prověření těsnosti kanalizace jsme 

zjištěný provozní poznatek nakonec 
vyhodnotili tak, že do splaškové ka-
nalizace je z některých nemovitostí 
odváděna i voda dešťová. Proto jsme 
objednali revizi kanalizace pomocí 
kouřostroje. Proběhla 23. března v do-
poledních hodinách v celé obci Pecera-
dy. Funguje na principu vhánění nezá-
vadného bílého kouře do kanalizačního 
potrubí. Pokud se u některé z nemovi-
tostí začne kouřit z okapů, je jasné, že 
právě z této nemovitosti jsou do splaš-

kové kanalizace dešťové vody vypouštěny. A to 
je špatně. Ačkoliv jsem si to nepřál, provedenou 
revizí bylo zjištěno, že z 5 nemovitostí je dešťová 
voda do splaškové kanalizace skutečně vypouš-
těna. Na druhou stranu jsem velmi rád, že počet 
zjištěných případů je relativně malý, a že většina 
obyvatel Pecerad dešťovou vodu do splaškové ka-
nalizace nevypouští. Naopak ji využívá na svých 
pozemcích a zahrádkách. Za tento zodpovědný 
přístup všem peceradským děkuji. 

 
Jak si vysvětlujete těch pět případů, jde o záměr 
nebo neznalost?

Jsem přesvědčen, že to neznalostí věci není. Ma-
jitelé nemovitostí, které jsou na kanalizaci v Pe-
ceradech připojeny, byli při uvádění jednotlivých 
kanalizačních přípojek do provozu seznámeni 
s tím, že do splaškové kanalizace se dešťové vody 
ze střech domů, zpevněných ploch a obsah z ba-
zénů vypouštět nesmí. Všichni toto ujednání po-

depsali. Přesto jej někteří nedodržují. Způsobuje 
nám to vážné provozní problémy a zvyšuje se tím 
např. spotřeba elektrické energie při přečerpání, 
nadměrně se opotřebovávají čerpadla a zbyteč-
ně je zatěžována technologie čistírny. Nemluvě 
o nesprávném a neefektivním způsobu nakládání 
s vodou v období, kdy je jí tak vážný nedostatek. 

Co tedy nyní provinilce čeká?
Majitelům nemovitostí, u kterých jsme vypou-

štění dešťových vod zjistili, v současné době ro-
zesíláme dopisy s výzvou a závazným termínem 
pro odpojení dešťových svodů a zjednání nápra-
vy. Po uplynutí tohoto termínu provede technik 
provozu kanalizace kontrolu, zda odpojení deš-
ťových svodů bylo skutečně provedeno.  

V případě, že oslovení majitelé nemovitostí 
ve stanoveném termínu nápravu nezjednají, bude 
s nimi zahájeno vodoprávní řízení, ve kterém jim 
může být uložena pokuta až do výše 200 tisíc Kč.

Budete v podobných kontrolách pokračovat?
Ano, podobné revize budeme v nepravidelných 

termínech nadále provádět a opakovat. Nejenom 
v Peceradech, ale i v ostatních obcích, kde je 
splašková kanalizace vybudována. Cílem těchto 
kontrol však není „někoho nachytat“, ale snaha 
o to, aby se i s dešťovou vodou jako s životodár-
nou tekutinou šetrně zacházelo a efektivně na-
kládalo, a to především v době, kdy je jí akutní 
nedostatek.

 lm

V Peceradech se kouřilo z okapů

Rekonstrukce vodovodního řadu v Benešovské ulici začne 15. květ-
na. Práce, předcházející kompletní rekonstrukci povrchu komunika-
ce, a to v úseku od křižovatky pod hotelem po křižovatku u hřbitova, 
budou probíhat za částečné uzavírky pravého jízdního pruhu ve směru 
do Týnce. Doprava bude řízena semafory. V místě u bývalé hospody 
U Heřmanů dojde na nezbytně nutnou dobu na uzavírku úplnou. Více 
informací najdete v přiložených mapách.  

Termín úplné uzavírky se předpokládá  
na dobu od 9. 7. - 20. 7. 2017. 

Uzavřeno bude od 15. května také parkoviště u hřbitova. 

Žádáme všechny řidiče a především vlastníky přilehlých nemovitostí 
o pochopení nutnosti těchto oprav, a také trpělivost a toleranci. 
Děkujeme za pochopení

Zbyněk Peša, jednatel, VaK Týnec s.r.o.

Rekonstrukce Benešovské

Uzavírka silnice do Netvořic
Do Netvořic od 15. května budeme jezdit přes Břežany. Z důvodu 
úplné rekonstrukce mostu ležícího na silnici číslo III/1057 je až 
do 30. září v tomto úseku komunikace zcela uzavřena. 
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Den Země jsme v Týnci nad Sázavou oslavi-
li 5. dubna na Pěší zóně, a to v rámci projektu 
Zdravé město Týnec.

Připojili jsme se tak k celosvětovým oslavám 
dne věnovanému planetě Zemi, který si připo-
mínáme 22. dubna. Původní oslavy jara, vzta-
hující se k jarní rovnodennosti, tak dostaly jiný 
rozměr. V současnosti jde o ekologicky motivo-
vaný svátek, který nás má upozornit, že tím jak 
si ničíme životní prostředí, si vlastně podřezá-
váme pod sebou a našimi dětmi větev. Zároveň 
nám má ukázat, jak můžeme přispět k tomu, 
abychom další devastaci naší planety zabránili. 

I u nás, v našem městě jsme si připomněli, jaké 
nám planeta Země poskytuje podmínky pro ži-
vot, a jak bychom se o ni měli starat.

Během celého dne byl připraven pro děti i do-
spělé program společnosti EKO-KOM, zamě-
řený na třídění a zpracovávání recyklovatelných 
surovin jako je plast, papír, sklo nebo nápojové 
kartony. Děti se mohly zábavnou formou do-
zvědět spoustu zajímavých informací o třídění 
odpadu. Společnost ELEKTROWIN, která za-
jišťuje zpětný odběr elektroodpadu, poskytla pro 
akci prezentační materiály a odměny pro děti.

Zajímavá byla fakta a čísla, díky nimž jsme se 
dozvěděli, že 72 % Čechů třídí odpad, 7 z 10 
PET lahví se recykluje, a že jeden obyvatel 
Středočeského kraje ročně průměrně vytřídí 
44 kg odpadu.

Během dopoledne měly děti ze základní a ma-
teřské školy možnost vidět zblízka svozové auto 
Technických služeb Týnec, popovídaly si se zá-
stupci města a panem starostou na téma zdravé 
město, zasoutěžily si a odnesly si i nějaké dáreč-
ky, a určitě spoustu zážitků a informací.

Na závěr dne se několik dobrovolníků vybavi-

lo pytli a rukavicemi a vydali se uklízet město. 
Po úklidu jsme si opekli buřty u ohýnku v kem-
pu a popovídali o proběhlé akci.

Děkujeme všem účastníkům, kteří přijali 
naše pozvání. Doufám, že se jim Den Země lí-
bil a splnil jejich očekávání. Dále bychom rádi 
poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravách 
akce a materiálním zajištění. Jmenovitě školní 
jídelně a Bistru Příběh za sladké občerstvení, 
panu Šebkovi za buřty a Technickým službám 
Týnec za prezentaci svozového auta.

Den Země byl uskutečněn také za podpory 
z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 
projektu Týnec nad Sázavou – zdravé město pro 
všechny.

Martina Höhnová, koordinátorka projektu 
Zdravé město

Oslav dne Země, které proběhly v Týnci nad 
Sázavou 5. dubna, se zúčastnil také starosta města 
Martin Kadrnožka. S dětmi ze základních a ma-
teřských škol si povídal, jak ony vidí zdravé město. 
„Děti měly velmi zajímavé názory. Zdravé město 
vnímají jako místo, kde se dobře žije, kde se dobře dý-
chá, kde nesmrdí komíny, kde jsou uklizené odpadky. 
Podle dětí je zdravé město zelené, tedy má hodně zele-
ně, hodně ploch na hraní v trávě, blízko je les i voda.“ 

Děti zároveň měly i spoustu nápadů, jak udělat 
Týnec ještě zdravější. Martin Kadrnožka dopl-
ňuje: „Nejčastěji zmiňovaly aquapark nebo bazén. 
Také hodně zajímavě zněl nápad postavit dům 
na blbnutí. Myslím, že minimálně ve strategickém 
plánu se tyto aktivity objeví a doufám, že dětem je-
jich přání časem splníme.“

lm

Zdravé město a Den Země 

Čistá řeka Sázava

Vernisáž výstavy

Jen jeden den v roce věnovaný naší Zemi je 
ale málo. Proto se po celý týden stovky dob-
rovolníků vydávaly uklízet i okolí naší řeky, 
a to v rámci akce Čistá řeka Sázava. V Týn-
ci nad Sázavou si rukavice navlékly a velké 
pytle sesbíranými odpadky z celého města 
až po okraj naplnily děti ze základní ško-
ly, členové TJ Týnec nad Sázavou, TJ Jawa 
Pecerady, skautský oddíl, Mateřské centrum 
Motýlek, Mateřská škola a základní škola 
GAIA. Uklízeli i myslivci z peceradského 
mysliveckého spolku. Ti do akce povolali 25 
lidí a vyčistili úsek od Větrova ke Svárovu, 
a také v Bukovanech Na Vrchách.
Všichni se do úklidu zapojili s obrovským 
nasazením. Bylo zcela patrné, že motto celé 
akce: „Zajímáme se o místo, kde žijeme“, je 
naprosto výstižné.

Ti nejmenší vědí, že odpadky na zem nepatří, 
že máme modré, žluté, zelené, červené, hnědé 
popelnice, že v přírodě je krásně a bez nepo-
řádku ještě krásněji. Umí o tom také malovat. 
Děti ze školky i školy už od února pilně pra-
cují na svých výtvarných, literárních či mode-
lářských dílech s tématem „Čistá řeka Sázava 
očima dětí“. Srdečně Vás zveme na vernisáž 
výstavy jejich děl. Uskuteční se 26. května. 
Kde, to ještě řešíme, ale včas dáme vědět. 
Na vernisáž naváže tradiční závěrečný večer 
k Čisté řece Sázavě, organizovaný společností 
Posázaví o.p.s., s prezentacemi od jednotli-
vých týmů přímo z místa akce. Návštěvníci 
si tak budou moci poskládat mozaiku všech 
proběhlých aktivit, které spojuje myšlenka: 
„Zajímáme se o místo, kde žijeme“.

Zdravé město Týnec nad Sázavou očima dětí

Ve středu 5. dubna jsme 
byli na Pěší slavit Den 
Země. Byly tam různé 
soutěže o třídění odpa-
du. Jezdili jsme na ko-
loběžkách a cestou jsme 

třídili odpad, skládali jsme 
velké puzzle, na kterém jsme se dozvěděli 

koloběh odpadu. Kreslili jsme obrázek, na kterém 
mělo být, co bychom v Týnci nad Sázavou chtěli 
mít. Mohli jsme se také podívat do popelářského 
auta a dozvěděli jsme se mnoho věcí o třídění od-
padu. Moc se nám tam líbilo.

Karolína Žabová, Lucie Petrášková (3.D)
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Řeka Sázava je opět o něco čistší. Postarali se 
o to dobrovolníci, kteří se o uplynulém víkendu 
v rámci 12. ročníku projektu Čistá řeka Sázava 
vydali uklidit její břehy a okolí. Pod heslem „Drž 
rytmus s Čistou řekou Sázavou“ přiložilo ruku 
k dílu v 90kilometrovém úseku mezi Kácovem 
a Pikovicemi, kde akci organizovala společnost 
Posázaví o.p.s., kolem 1 500 dobrovolníků, kteří 
podle předběžných výsledků sesbírali 15 tun od-
padků. 

Řeka Sázava se počtvrté uklízela už od pra-
mene až po soutok s Vltavou, tedy kolem 200 
kilometrů. Celkové počty dobrovolníků a se-
sbíraného odpadu zatím nejsou známy. Sečte-
no a podtrženo: nepořádku kolem řeky ubývá, 
ale přibývá rukou ochotných pomoci s úklidem 
břehů.

„Čistá řeka Sázava už není jen honbou za tuna-
mi odpadků. Je to nástroj, jak měnit myšlení lidí 
ve prospěch přírody,“ řekla manažerka projektu 
Denisa Cibulková ze společnosti Posázaví o.p.s. 

Poděkovala dobrovolníkům nejen za odvedenou 
práci při samotném úklidu, ale také za jejich vel-
kou pomoc s šířením myšlenky projektu, jíž je 
přirozená ohleduplnost k přírodě a k místům, 
kde žijeme. Denisa Cibulková s povděkem zjisti-
la, že z většiny byly letos mezi sebranými odpad-
ky naplaveniny nebo staré černé skládky, které 
se přes veškeré úsilí dobrovolníků v uplynulých 
letech nepodařilo odstranit. „Trápí mě také velké 
množství přírodního materiálu, tedy ořezaných 
větví a shrabaného listí, který se hromadí na bře-
zích a při povodních by mohl být velmi nebez-
pečný,“ dodala.

Podobné zkušenosti z letošního úklidu má 
také Martin Moravec, který s partou dobrovol-
níků pomáhal řece mezi Týncem nad Sázavou 
a Pikovicemi. „U Vojenského technického mu-
zea v Lešanech jsme opět uklízeli staré sklád-
ky. Každý rok se tu snažíme přírodě odlehčit, 
přesto je tu práce ještě na hodně let. Doufáme, 
že se nám do toho jednou podaří zapojit i vojá-
ky,“ řekl. Černé skládky, které se na březích řeky 
stále nacházejí, většinou odkryje velká voda nebo 
přívalový déšť. I letos se tak na korbě nákladního 
auta, které odpad odváželo na skládku, objevily 
pneumatiky, zbytky železných konstrukcí, staré 
kolo, kamna nebo kusy pletiva. 

Málo odpadků si pochvalovala také starost-
ka Kácova Soňa Křenová, která se do úklidu 
v městysu a jeho okolí zapojila spolu se žáky 
zdejší základní školy. „Dřív jsme měli místa, kde 

jsme každoročně nasbírali několik 
pytlů odpadků, ale v letošním roce 
jsme tam už nic nenašli,“ popsa-
la. Vyzdvihla přitom právě účast 
dětí na úklidové akci. „Zanechá to 
na nich následky v dobrém slova 
smyslu. Už vnímají, co je správné, 
a co ne, a to přenášejí i domů, takže 
tím vlastně vychovávají i své rodi-
če,“ dodala Soňa Křenová.

Začít s ekologickou výchovou 
u nejmenších je sázka na jistotu 

také podle starosty Týnce nad Sázavou Martina 
Kadrnožky. Utvrdily ho v tom rozhovory s dětmi 
během Dne Země, který uspořádali v uplynulém 
týdnu v rámci projektu Čistá řeka Sázava a kam-
paně Zdravé město Týnec nad Sázavou. Školáci 
podle něj kladně hodnotili, že je ve městě hodně 
zeleně, že v něm nekouří žádné komíny, nebo že 
se třídí odpad. 

Zlepšení vztahu lidí k prostředí, v němž žijí, 
zaznamenala v poslední době také patronka pro-
jektu Čistá řeka Sázava Aneta Langerová. „Jsem 
idealista, takže věřím, že lidem dochází, jak je 
příroda důležitá, a hlavně je to na ní vidět – ne-
vznikají nové černé skládky,“ popsala zpěvačka 
dojmy ze své účasti při letošním úklidu.

Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční akti-
vitou financovanou z dotací od obcí, z příspěvku 
sponzorů a dalších dárců. V prvních ročnících 
se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava 
a obcí Pikovice. V současnosti se už čistí napříč 
dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Spolu 
s Posázavím o.p.s. akci organizují společnos-
ti MAS Lípa pro venkov z.s., Královská stezka 
o.p.s a Havlíčkův kraj o.p.s. S úklidem více než 
200 kilometrů řeky Sázavy a jejích přítoků loni 
pomáhaly bezmála 3 000 dobrovolníků, kteří se-
sbírali přes 30 tun odpadků.

Partnery projektu, který se od loňského roku 
koná pod heslem „Drž rytmus s Čistou řekou 
Sázavou“, jsou Povodí Vltavy, státní podnik, spo-
lečnosti Bisport s.r.o., ČEPS, a.s. a Lesy ČR, s.p.

 Jaroslava Tůmová

Čistá řeka Sázava 2017: Lidem není lhostejné, v čem žijí

Ve dnech 5. a 7. dubna 2017 se konal na obou 
budovách Základní školy Týnec nad Sázavou zá-
pis do prvních tříd. Celkem se dostavilo 82 dětí, 
z nichž jich bylo 64 přijato do 1. třídy a 18 dětí 
dostalo odklad povinné školní docházky. 

 Při zápisu byla posuzována připravenost 
a zralost dětí na vstup do školy. Paní učitelky 
zjišťovaly úroveň zrakového a sluchového vní-
mání u dětí, povídaly si o barvách, geometric-
kých tvarech, zjišťovaly slovní zásobu, správnou 
výslovnost, soustředění, navazování kontaktu, 
komunikaci s ostatními, samostatnost v jedná-
ní a uvažování, matematické představy a kresbu 
postavy. Všechny děti se snažily a mnohé pro-
kázaly dobrou připravenost a zralost na školní 
povinnosti. Největším problémem ale byly vady 
řeči, kdy téměř polovina dětí musí ještě docvi-
čit výslovnost některých hlásek. Rodiče dostali 
protokol ze zápisu s přehledem, jak si jejich dítě 
vedlo a co je ještě třeba procvičovat. Nakonec si 

každý budoucí prvňáček vybral dárek, který vy-
robili žáci školní družiny.

V květnu 2017 navštíví předškoláci vyučova-
cí hodinu v některé z 1. tříd. Začátkem června 
2017 pak proběhne  informační schůzka rodičů 
budoucích prvňáčků s vyučujícími 1. tříd a zápis 
do školní družiny. Pozvánka bude zveřejněna 
v mateřské škole a na webových stránkách zá-
kladní školy.

 Mgr. Věra Maňasová

Poděkování za  
Den otevřených dveří 
Děkujeme za uspořádání Dne otevřených  

dveří na Základní škole Týnec nad Sázavou  
28. března. Veliké díky patří všem pedagogům, 
kteří nás ochotně vzali do výuky v 1. až 5. třídě. 
Pro nás, rodiče, to byla příležitost uvědomit si, 

co všechno obnáší práce učitele. 
Eva Hrubá a Zuzana Švestková - rodiče

Zápis do 1. třídy školního roku 2017/2018
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V pátek 31. 3. jsme měli Noc s Andersenem. 
Moc jsem se těšil, nemohl jsem ani usnout. Když 
jsem přijel do školy, tak jsem si hned vybalil 
věci. Potom, co jsme si vybalili věci, tak jsme šli 
jako každý rok do knihovny. Tam na nás čekal 
program, zvonečkem jsme přivolali Myšpulí-
na a také Mimoně. Když skončil program, šli 
jsme do tělocvičny, kde na nás čekala pohádka  
O Červené Karkulce. Ta skončila asi v půl de-
váté večer a přišel čas jít na bojovku. Ta začínala  
okolo 9. hodiny večer. Na bojovku jsem se těšil,  
protože jsem jí připravoval. Bojovka skončila  

v 10 hodin večer. 
Po bojovce jsme šli 
zpátky do školy pro 
špekáčky a šli jsme 
si je opéct na hřiště. 
Po opékání špekáč-
ků jsme šli na hrad. 
Na hradě na nás če-

kal úkol a hodně strašidel. Nakonec jsme šli 
do školy, kde jsme si zahráli společně hru. Poté 
jsme šli spát. Andersenova noc se mi moc líbila.

Daniel Mokráň, 5.C

Jednoho dne jsme se vydaly s paní učitelkou Blankou Schůtovou 
do školky do oddělení Zajdů k paní učitelce Daně Kellnerové. Pro děti 

jsme měly připravenou anketu ohledně 
třídění odpadů, kdy jsme jim říkaly otáz-
ky a ony podle sebe vybíraly odpověď. 
To zvládaly na jedničku. Byly šikovné 
a věděly toho nejspíš více než spousta 
lidí v dnešní době. Ukázaly nám také, 
jaké mají koše a jak třídí ony. Poté jsme 
pro ně měly připravenou aktivitu, kdy 
ke kontejnerům děti přiřazovaly věci, 
které tam patří. To jim šlo úžasně. A na-
konec jsme dvěma dětem položily pár 
otázek, a ony nám odpověděly, jak chtěly. 
Když se mrňata naučila novou věc, tak si 
jí zapsala za uši, a na konci se poplácala, 
že jsou šikovná. Děti byly úplně úžasné, 
hodnější než děti ve škole. Věděly toho 
o třídění odpadů opravdu hodně. Moc 

děkujeme za příležitost 
se tohoto rozhovoru pro 
náš časopis zúčastnit, 
bylo to naprosto skvělé! 
Článek vyjde v našem 
školním časopisu Soví 
žurnál, a s tímto číslem 
se za dětmi do školky 
opět vypravíme.

Karolína Kahounová 
a Klaudie Hejzlarová, 8.A 

V pátek 31. 3. se konala Noc s Andersenem. 
Připravila jsem si vše potřebné, a pak jsme s má-
mou a sestrou vyrazily ke škole. Když jsme do-
razily ke škole, tak jsme šly do třídy, kde jsme si 
vybalily spacák a karimatku. Potom jsme s ostat-
ními spolužáky šli do knihovny, kde na nás čekal 
program s Mimoněm a po tomto programu jsme 
šli na divadlo šermu O Červené Karkulce. Potom 
jsme se šli připravit na bojovku, kterou jsme chys-
tali pro ostatní třídy. Když bojovka skončila, tak 
jsme si šli opéct buřty, a potom jsme šli do věže. 
Okolo hradu jsme hledali očíslovaná písmena, ze 
kterých jsme měli složit heslo (Strašidelná noc). 
Díky tomuto heslu jsme se pak dostali do věže. 

Ve věži na nás čekala Bílá paní, u které jsme se 
podepsali na papír a šli jsme zpátky dolů. Když 
jsme dorazili do školy, tak jsme se převlékli do 
pyžama a hráli jsme městečko Palermo. Celá noc 
s Andersenem se mi moc líbila. 

Klára Kožíšková, 5. C

Noc s Andersenem

Mateřská škola, oddíl Zajdové

Noc s Andersenem slaví 15. výročí

Dne 28. února navštívil první a druhé oddě-
lení ŠD (Benešovská) pan Jíša, který pracuje 
na Záchranné službě v Boleslavi. Pro děti měl 
připravené moc hezké povídání o jeho za-
městnání, a také si žáci mohli vyzkoušet umě-
lé dýchání, přenos zraněného, fixaci zlomené 
nohy či pohyb s krčním límcem. Tímto bych 
chtěla panu Jíšovi ještě jednou poděkovat za 
pěknou přednášku, která děti velmi zaujala.

Barbora Dolejšová

Den se záchranářem
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1. 3. –  Nastoupily do služby 4 nové posily. Tři již 
hotoví strážníci. Dva přestoupili z Bene-
šova, jeden z Jílového a jeden strážník če-
katel z Bukovan, který nastoupil do školy 
v Příbrami. 

2. 3. –  Pomáhali strážníci MP nemohoucí sta-
řence dostat se z pěší zóny zpět do svého 
bydliště.

3. 3. –  Přijali strážníci telefonické upozorně-
ní na podezřelého servisního technika 
na kotle, pohybujícího se v lokalitě nad 
benzinovou pumpou. Hlídkou kontakto-
ván, vše bylo v pořádku.

3. 3. –  Spolupracovala hlídka MP s hlídkou 
PČR Týnec při řešení řidiče podezřelého 
z požití alkoholu během jízdy.

4. 3. –  Nalezen pes Yorkshir. Po zjištění maji-
tele a zaplacení blokové pokuty se vrátil 
domů.

4. 3. –  Řešili strážníci stížnost na rušení nájem-
níků domu hlasitým štěkotem.

8. 3. –  Nalezena platební karta před OD Lidl – 
předána strážníky na pobočku.

9. 3. –  Zjištěna černá skládka v Čakovicích, 
ve spolupráci s pracovníky TS Týnec byla 
uklizena.

10. 3.  –  V nočních hodinách řešili strážníci MP 
rušení nočního klidu před OD Hruška.

15. 3. –  Odchycen volně pobíhající pes ve starém 
Týnci. Po zaplacení blokové pokuty byl 
vrácen svému majiteli.

16. 3. –  Vystěhování bezdomovce z kempu 
v Náklí.

16. 3. –  Řešeno nedovolené parkování v ulici 
K Náklí.

17. 3. –  Předán hlídce MP nalezený mob. telefon 
na dětském hřišti. Zjištěn majitel.

18. 3. –  Asistovali strážníci hlídce z OOPČR 
Týnec na Brodcích, kde neznámý řidič 
odstavil poškozené vozidlo Škoda Feli-
cia.

18. 3. –  Odchycen pes ve Zbořeném Kostelci. 
Po zaplacení blokové pokuty byl vrácen 
svému majiteli.

20. 3. –  Spolupracovali strážníci MP s hlídkou 
PČR Týnec a PČR Kamenice – Nová 
Hospoda při hledání řidiče z opuštěné-
ho vozidla, který vjel na staveniště mos-
tu za Čakovicemi. 

21. 3. –  Byli vykázáni hlídkou za OD Hruška 
osoby popíjející zde alkohol.

21. 3. –  Odchycen volně pobíhající pes ve Zbo-
řeném Kostelci. Uložena bloková poku-
ta majiteli.

23. 3. –  Řešeno nedovolené parkování v ulici 
Družstevní.

24. 3. –  Spolupracovali strážníci MP při doprav-
ní nehodě v ulici K Náklí, kde kamion 
poškodil zaparkovaná vozidla a z místa 
odjel. Strážníci kamion po oznámení 
ihned pronásledovali, a v prostoru ben-
zinové pumpy řidiče zadrželi. Použity 

záznamy z městského kamerového sys-
tému pro další vyšetřování.

25. 3. –  Spolupracovala hlídka MP při požáru 
garáže v Týnci se složkami IZS.

25. 3. –  Přijala hlídka MP upozornění na pro-
padlou vozovku v Peceradech. Strážníky 
byla díra ve vozovce řádně označena.

28. 3. –  Řešili strážníci občanské soužití v obci 
Čakovice.

29. 3. –  Řízena doprava v Chrástu osadě z důvo-
du kácení stromů.

30. 3. –  Řešeno nedovolené parkování v ulici 
Družstevní.

31. 3. –  V nočních hodinách ve spolupráci 
s hlídkou PČR Týnec řešen nezabezpe-
čený byt v Chrástě sídlišti.

31. 3. –  Řešeno rušení nočního klidu mladíky 
v lokalitě ,,U dubů“.

Tomáš Klenovec,  
velitel městské policie

Z březnové svodky městské policie

Křižovatka u Lidlu  
– zkratka pro chodce nejen  
do supermarketu

Městská policie v Týnci nad Sázavou učí lidi používat přechod pro 
chodce u Metazu. Snaží se je přesvědčit, že je to jediné správné 
místo na přecházení k supermarketu v tomto místě. Přebíhání při-
lehlé křižovatky možná ušetří čas a zkrátí cestu, zároveň však vý-
znamnou měrou zvyšuje pravděpodobnost cesty poslední…

VÁS ZVE NA

PŘEHLÍDKU DECHOVEK

www.mestotynec.cz

v Týnci nad Sázavou v sobotu 17. června 2017   

9:00 - 12:00 hodin
před DPS

vstup 

ZDARMA

Dechový orchestr 
ZUŠ J. Suka Benešov a dechovky

Poděkování 
Pane starosto, chtěl bych poděkovat Vašemu policistovi s číslem 8, 
který stojí každý den u školy na Benešovské. Vysadil jsem svoji malou 
vnučku na parkovišti a nevšiml si, že vnučka cestou klopýtla, upadla 
a zranila si kolínko. Policista vnučce ošetřil koleno a navíc jí uchlá-
cholil, že přestala plakat a měla dobrou náladu celý den. Teď pořád 
mluví, že bude policistkou. Mám radost, že jsou v Týnci tak ochotní 
policisté. Děkuji! 

Fr.Čermák
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Příjemně strávený čas

Dobré tradice se vracejí ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ  
 ŠKOLA J. SUKA  
 BENEŠOV

pobočka Týnec nad Sázavou
pořádá zápis žáků

na školní rok 2017 – 2018
Zápis pro HUDEBNÍ OBOR  

se koná v Benešově, v Základní umělecké 
škole J. Suka, v učebně č. 17 v 1. patře 

5. 6. a 8. 6. 2017  
od 12.30 do 17 hod.

 Budoucí žáček se podrobí talentové  
zkoušce, která se skládá:

• z rytmického cvičení (tleskání)
• intonace  (poznávat a zazpívat nižší 

a vyšší tóny) 
• zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň) 

V Týnci nad Sázavou se vyučují tyto  
nástroje: klavír, keyboard, akordeon, 

zobcová a příčná flétna, klarinet, kytara, 
saxofon, zpěv. Letos se neotevírá ročník pro 
předškolní děti. Ostatní nástroje - housle, 

violoncello, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, 
tuba, bicí nástroje, se vyučují v Základní 
umělecké škole J. Suka Benešov. Mohou 
se přihlásit i starší žáci. Taneční, literárně 

dramatický a výtvarný obor se vyučují pouze 
v Benešově.

V neděli 12. března uspořádal Osadní výbor 
v Peceradech setkání občanů v souvislosti s os-
lavou Mezinárodního dne žen. Do každé do-
mácnosti byla roznesena pozvánka a již v pátek 
probíhaly v požární zbrojnici místních hasičů 
přípravy, včetně zkoušky zvukové aparatury.

Když nastal očekávaný okamžik, začal se zapl-
ňovat připravený sál prvními návštěvníky, respek-
tive návštěvnicemi. Každá žena dostala na uví-
tanou snítku karafiátů, nejvíce žádané byly bílé 
a žluté, a k přípitku sklenku vína. Pak se již dámy, 
i jejich případný doprovod, posadily k připrave-
ným stolům. Během první půl hodiny se sál zcela 
zaplnil. Na úvod vnoučata manželů Rendlových 
zazpívala píseň Leonarda Cohena „Hallelujah“, 
a po nich trojice dívek zatančila dvě skladby 
v rytmu zumby.

Po této úvodní vložce všechny přítomné přivítal 
předseda osadního výboru, pan Ptáčník, a popřál 
všem příjemnou zábavu. A musím konstatovat, že 
byla velice příjemná. U všech stolů se vedly vášni-
vé debaty. V některých okamžicích to vypadalo, že 
se společně sešli lidé, kteří se mnoho let neviděli.

Co říci závěrem? Jednak je nutné vyslovit velké 
poděkování všem členům osadního výboru v Pe-
ceradech za tuto myšlenku sousedského setkává-
ní a rovněž za celkovou přípravu akce a zajiště-
ní jejího průběhu. A nakonec již jen si dovolím 
vyslovit přání, aby takovýchto setkání bylo více 
a navázalo se tak na tradice venkovských přástek.

Tomáš Jirásek

Ne každý den se vy-
daří, ale tentokrát, už 
možná proto, že jsme 
se dost těšili, to do-
padlo velmi dobře.

Zase jsme se sešli 
s písničkou a kytičkou, 
u příležitosti svátku 
MDŽ ve Společen-
ském centru v Týnci.

Pokud se sejdou ženy 
a pár zvídavých mužů, a také muzika, pak už je na hezké odpoledne za-
děláno.

Volba kytiček padla opět na osvědčené posly jarní nálady. Nejtěžší bylo 
vybrat si z mnoha krásných, tu nejmilejší barvu. Malé občerstvení se 
moc hodilo. Za květiny opět děkujeme městu. Už zbývá jen připome-
nout působení Bandu Posázavského, který se postaral o všechna přání 
v podobě oblíbených písniček. 

Letos to bylo již do třetice všeho dobrého, ale doufám, že příští rok 
nám to nedá a znovu oslavíme MDŽ, tak, jak si to ženy zaslouží.

Milena Povolná

 

 
 

Srdečně vás zveme na dětské letní vystoupení 
 

            
 

Přijďte podpořit nás  
-děti-  

                    
           z pěveckého       a      dramatického  

kroužku 
pod vedením Mgr.Terezy Kadlecové. 

                  
Kdy :  v neděli 21.5. 2017 od 15:00 

Kde : na sále Společenského centra TÝNEC  
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Blahopřání 
26. května se naše maminka Marie Povolná,  

rodačka z Kamenného Přívozu, dožívá 90. let. 
Přejeme jí hodně zdraví a ještě mnoho šťastných let s námi. 

Přejí dcery Liduška, Martina, Lenka s rodinami. 
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Blahopřání
Dne 29. 3. 2017 oslavila své životní jubileum paní Zdeňka Rendlová z Pecerad.

Léta jako voda běží.
Dne 29. 3. ses dostala k zajímavému místu, v knize života už k 70. listu.

Přijmi naše blahopřání, ať štěstí a radost Tě provází,
zdravíčko ať Ti neschází, šťastný úsměv na tváři,

ať se denně rozzáří.
Za Tvou lásku, péči a starostlivost děkujeme a ze srdce přejeme mnoho šťastných chvil do dalších let  

– manžel Vladimír, děti Vlaďka, Josef a Andrea s rodinami.
 

Vzpomínky  
pamětníků

Výstavu věnovanou vystěhování  
Neveklovska si můžete v prostorách  

městského úřadu prohlédnout  
15. - 30. května. Přichystal ji pan Kolář  

z Klubu přátel českého pohraničí.

I letos uspořádal Spolek zdravotně postižených 
a seniorů pro své členy relaxační pobyt v Lázních 
Bechyně. Opět se jelo ve dvou termínech. Prv-
ní skupina, 36 účastníků, od 20. do 25. února. 
Druhá skupina, 41 účastníků, od 27. března do  
1. dubna. 

V průběhu pobytu účastníci absolvovali lázeň-
ské procedury, například přísadovou koupel, pla-
vání, cvičení v bazénu, vířivou koupel, parafínový 
zábal na ruce a masáž zad.

Celý pobyt ve druhém termínu nám přálo krás-
né, slunečné počasí. Mnozí vyráželi na delší túry, 
jiní zase například k řece Lužnici, nad kterou se 
zde klene architektonicky zajímavý most. Někte-
ří si sedli na lavičky v parku a užívali si sluníčka, 
nebo si zašli na něco sladkého do cukrárny.

Na výlety se jelo do pivovaru Dražič a do Jin-
dřichova Hradce. Zde jsme navštívili Aqua show 
vodní fontány v pasáži Obchodně-medicínského 
centra sv. Florián. Je to unikátní fontána, jedi-

ná v naší republice. Obrazce tvořené kapkami 
padající vody v kombinaci se světelnými efekty, 
videoprojekcí a tóny působivé hudby dohromady 
vytváří nádhernou podívanou. Na nároží kostela 
Nanebevzetí Panny Marie jsme pak překročili 
vyznačený 15. poledník východní délky, který 
tudy prochází a pokračovali na zámek. Tam jsme 
si prošli tři nádvoří a prohlídku zakončili u hu-
debního pavilonu Rondelu.

A byla tady sobota, den našeho odjezdu. 
Po snídani jsme naložili kufry, udělalo se společ-
né foto a autobus s námi zamířil směr Týnec nad 
Sázavou. Už jen ve vzpomínkách jsme se mohli 
vracet k uplynulému týdnu, který jsme prožili 
v Bechyni.

Dík všem, kteří se podíleli na zajištění této 
zdařilé akce.

Za výbor Spolku zdravotně postižených a seniorů 
Jiřina Kafková 

Spolek zdravotně postižených a seniorů opět v Bechyni 
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Na letošní velikonoční neděli nebyly moc pří-
znivé předpovědi počasí, ale po poledni přivítalo 
návštěvníky hradu sluníčko a bohatý program. 
Před vstupem vítala příchozí Diakonie Zvonek, 
která ve stánku nabízela výrobky svých klientů. 
Jeden z nich celé odpoledne vyhrával pro potě-
šení návštěvníků na krásně vyzdobený flašinet.

Výtvarnice Lenka Útratová s dětmi zdobi-
la vajíčka a prodávala své vyhledávané výrobky. 
V minitržišti si mohli zájemci nakoupit mýdla 
a krémy z kozího mléka, drátované ozdoby, zápi-
chy a brože. V keramické dílně si děti nazdobily 
keramické ptáčky, zajíčky a beránky. Pomlázky si 
pletly nejen děti, ale i tatínkové se to chtěli na-
učit. V průběhu odpoledne byla vyhlášena první 
tři místa ze soutěžě o NEJ vajíčko. 1. místo vy-
hrála Lenka Útratová počtem 41 hlasů. Druhá 
byla školačka Kateřina Červená a třetí místo 
patřilo drátovanému vajíčku paní Zity Nielsen. 
Při oblíbeném výstupu na gotickou věž si bylo 

možné prohlédnout nově instalovanou výstavu 
sochaře Luďka Vondry - Křížová cesta. V mezi-
patře muzea se děti i dospělí bavili nad humor-
nými knížkami Libora Michaláka.

Pěkným zakončením odpoledne byla vernisáž 
výstavy obrazů výtvarnice Zdeny Albrechtové 
z Jílového. Celým odpolednem provázela a dění 
komentovala Slepička v podání Dáši Novotné.

 Magdalena Stárková

Velikonoce na hradě

Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná 
Kalvárie, je symbolická cesta sledující události 
spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje 
dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, 
nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování 
na hoře Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je ob-
vykle rozdělena na čtrnáct zastavení, která odpo-
vídají jednotlivým událostem tradičně spojenými 
s pašijemi.

Křížová cesta je také název pro výtvarné zpra-
cování jednotlivých zastavení, obvykle v podo-
bě cyklu obrazů v kostele nebo zvláště v baroku  
a 19. století oblíbených kapliček zasazených 
do krajiny. Od dubna tohoto roku máme Křížo-
vou cestu i a nás na hradě v Týnci. Městu ji bez-
platně, dlouhodobě zapůjčil sochař PhDr. Luděk 
Vondra.

V sobotu 22. dubna jsme ji slavnostně před-
stavili veřejnosti. V druhém patře gotické věže 
na návštěvníky čeká celkem 13 deskových obra-
zů a rozměrný oltář. Hned ve vstupu do věže nás 
upoutá socha Krista na kříži v životní velikosti.

Vernisáž hudebně doprovodila skupina H – band 
z Ostravy. Překvapení pro umělce si připravil 
baletní mistr Pražského komorního baletu Igor 
Vejsada spolu s violoncellistkou Margit Koláč-
kovou – v galerii muzea společně předvedli krás-
né vystoupení na téma Ukřižování a zmrtvých-
vstání Krista. Závěrem bych ráda poděkovala 

Církvi československé husitské, které gotická věž 
spolu s rotundou patří, za dovolení toto krásné 
dílo vystavit a tím ho také zpřístupnit veřejnosti.

Magdalena Timplová, 
kastelánka hradu Týnec

Vernisáž výstavy Luďka Vondry – Křížová cesta
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Vídat ho můžeme v zimě na běžkách, v létě 
na kole. V dresu Nadšenců z Posázaví se téměř 
dnes a denně vydává zdolávat další desítky kilo-
metrů. Čím těžší terén, tím lépe. Ať mrzne nebo 
je vedro k zalknutí, Jiří Vrbata ze Zbořeného 
Kostelce je prostě stále v pohybu. S několika-
násobným držitelem titulu Mistr světové ligy 
dálkových běhů si povídala Lenka Morávková:

Jirko, o tom, že jsi Mistr světové ligy dálkový běhů 
málokdo ví. Vysvětli, prosím, blíž ten titul. Jaká 
k němu byla cesta?

Už v době předrevoluční jsme se pravidelně 
zúčastňovali různých závodů typu Jizerská pade-
sátka nebo Krkonošská sedmdesátka. Po revoluci 
se otevřela cesta do světa, a pro nás i k závodům 
v zahraničí. Našli jsme seriál dálkových běžec-
kých závodů na lyžích WORLDLOPPET, kte-
rý v současné době obsahuje 18 závodů po celém 
světě. Když se v časově neomezené době splní 
10 závodů ze seriálu, tak se získá titul WORL-
DLOPPET MASTER, tedy Mistr světové ligy 
dálkových běhů. Podmínkou je, že jeden z absol-
vovaných závodů musí být v zámoří. Jsou rozdě-
lené na delší a kratší. Za ty delší je zlato, za krat-
ší stříbro. Tak jsme si řekli, že to zkusíme. Dali 
jsme si cíl každý rok jeden, dva závody.

Takže na první závod tohoto seriálu jsi vyjel s kým 
a kam?

Celé to vzniklo ve spolupráci s mým dlouho-
letým kamarádem Mirkem Borkovcem. Jezdí-
me pod hlavičkou TJ Zbořený Kostelec, k tomu 
jsme pak dodali ještě bližší určení – Nadšenci 
z Posázaví. To se fakt ujalo, máme to i na dre-
sech a lidé nás pod tím poznávají. Jsme na lyžích 
třeba na Šumavě a najednou se ozve: „Jéé, Nad-
šenci z Posázaví, minulý víkend jsme vás potkali 
v Krkonoších.“ Tak to opravdu potěší.

Náš první závod, první maraton za hranicemi, 
byl Engadin Skimarathon  ve Švýcarsku. To je 
ten nejkratší ze seriálu, měří 42 kilometrů a je 
specifický tím, že se jede v nadmořské výšce 
1800 metrů. V té výšce běhat maraton není vů-
bec jednoduché. Bylo to nádherné, všechny nás 

to dostalo. Viděli jsme, jak tam 
ti lidé žijí, jak sportují, důchodci na běžkách… 
To pro nás bylo úplně nové, nezapomeň, byl rok 
1995 a v Čechách se žilo úplně jinak. A tak jsme 
začali jezdit. Časem, abychom splnili podmínku 
zámoří, tak jsme vyrazili do Kanady a do USA. 
Tam jsme absolvovali tři závody, získali svůj prv-
ní titul Mistra světové ligy dálkových běhů, a tím 
si zároveň splnili svůj cíl. 

Rčení, že cílová páska je jen začátek dalšího závodu, 
tak u vás platí doslova…

Ano, závodili jsme dál. Absolvované závody 
se potvrzují do knížek podobných cestovní-
mu pasu, vystavených na jméno. Těm se říká 
WORLDLOPPET PAS. Získali jsme dru-
hý pas, pak třetí a nyní už míříme za čtvrtým.  
Většinu závodů seriálu jsme jeli dvakrát, třikrát, 
čtyřikrát. Nejdelší Vasaloppet se jede ve Švéd-
sku, měří 90 kilometrů. Mezi lyžaři se říká, že 
kdo nejel Vasák, ten nelyžoval. To je král závo-
dů pro běžkaře. Toho jsme se zúčastnili dvakrát. 
Jeli jsme také závod v Rusku, Demino maraton, 
několikrát v Norsku, v Lahti ve Finsku, po Ev-
ropě vlastně všechny - Německo, Rakousko, 
Švýcarsko, Itálie. Jizerskou padesátku já jel tři-
cetkrát. Ta byla do seriálu WORLDLOPPET 
zařazena v roce 2000. Letos jsme potřebovali 
opět splnit podmínku zámoří, takže jsme vyra-
zili do Kanady. Tam nás čekaly dva maratony. 
Nádhera. 

Jaká je atmosféra na startu, kolik lyžařů se účastní 
a jaký je věkový průměr? 

Ze závodů dělá přenosy Česká televize. Tak-
že ta atmosféra je vidět, sice zprostředkovaně, 
i u nás. Závodníci jsou z celého světa. Zúčast-
ňuje se ohromná masa lidí. Na nejpopulárnější 
Vasaloppet ve Švédsku, Engadin ve Švýcarsku, 
Birkebeinerrennet v Norsku je problém se vůbec 
přihlásit. Startovní čísla jsou on-line vyprodaná 
během 5 minut. Čeká se i tři roky, než to vyjde. 
Účastní se třeba 16 tisíc lidí. Neuvěřitelné je, že 
na startovní čáře stojí lidé úplně mladí, ale třeba 
i důchodci, muži, ženy. Můj syn, který už jezdí 

s námi, dojel na „Vasáku“ do 1500 
místa. Ono to zní divně, když se 
to takhle řekne. Jenomže i podle 
odborníků se mezi první tři ti-
síce vejdou jen lidé, kteří na ly-
žích jezdí denně. Takže je to 
prostě krásné umístění. 

Jsou některé závody pro tebe vý-
jimečnější než jiné? Těšíš se na někte-

ré víc, na některé méně? 
Těším se vždycky. Nejlepší je, když jedeme 

dvojmaraton. Ve Francii se mu říká ultramara-
ton. Dva závody ve dvou dnech, jeden se bruslí, 
druhý klasicky. To jsme jeli loni ve Francii. 56 
kilometrů klasicky, 68 volně. Birkebeinerrennet 
v Norsku je také velmi specifický. Jede se 54 ki-
lometrů s tři a půl kilogramovou zátěží v bato-
hu. Převažuje se namátkově v cíli. Pokud váha 
nesedí, bez milosti je závodník diskvalifikován. 
To jsem zažil u mého kolegy Čecha, který cestou 
snědl z batohu jednu čokoládovou tyčinku. Pře-
depsaná zátěž mu při převážení o pár deka ne-
seděla. Byl diskvalifikován. Zážitek z Estonska 
byl také velmi silný. Po 25 hodinách cesty jsme 
dorazili na místo. Tam jsme se dozvěděli, že byl 
závod zrušen. Tak jsme si dali pivo, sprchu a jeli 
jsme zpátky.

Poslední otázka se přímo nabízí. Jirko, kam vyrá-
žíte příště?

Příští rok chceme jet Island a zřejmě něco 
v Evropě, v Německu, v Estonsku.  Na 4. ti-
tul WORLDLOPPET MASTER nám chybí  
4 závody v Evropě. Jednonásobných Mistrů svě-
tové ligy dálkových běhů je i v Čechách hodně. 
Těch vícenásobných málo. Jen 22 Čechů této 
mety dosáhlo dvakrát a více. A nejvíce, dokonce 
11 WORLDLOPPET PASŮ, má u nás žena. 
Jmenuje se Ivana Králová. Takže ještě máme co 
dohánět…

lm

Mistr světové ligy dálkových běhů se pohybu nebojí
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Občas se ve mně probudí pocit, že musím spasit 
svět a začnu dělat věci, které mnohým připadají 
směšné a úplně zbytečné. Tak třeba – téměř ka-
ždý den konám cestu z Týnce do Podělus a zpět. 
Je to docela nebezpečná záležitost, obzvláště 
v okolí Janečkovy vily. Chybí chodník, silnice 
je samý výmol. Po dešti přicházím osprchovaná 
od neukázněných řidičů, není kam se vyhnout.

Přesto jsem si na této trase našla krom kličko-
vání mezi výmoly ještě jiný adrenalinový sport. Je 
to sbírání odpadků. Z obou stran vozovky na mne 
vykukují petky, lahváče, plechovky, disky kol a jiné 
výdobytky lidské civilizace. Při jejich sběru ze mne 
padají slova, která se nedají publikovat.

Asi před šesti lety jsem se začala specializovat 
na jeden, zvláště zajímavý odpad, jímž jsou tzv. 
placatky. Svoji bohulibou činnost jsem pojala 
jako sociologický výzkum uživatelů této doprav-
ní tepny a za sledované období jsem zjistila ná-
sledující:

1) Sortiment je stále stejný, mění se jen výrobci:
 • Vodka Božkov 
 • Vodka Nicolaus – Product of Slovakia
 • Vodka Nordic ice – Mikulov
2)  Počet sebraných lahví se počítá ve stovkách – 

zpočátku jsem ještě nepočítala
3)  Nejvíce se nacházejí na levé straně pod lesem 

tj. ve směru do Podělus a pod mostem přes 
Janovický potok

4)  Závislost odhazovače stoupá, zkrátil se odhoz 
od Týnce, kde má dotyčný zřejmě zdroj

5)  Methanolová aféra neovlivnila spotřebu, náš 
spotřebitel se zřejmě nenechá maličkostmi 
ovlivňovat 

6)  Údaje světové zdravotnické organizace jsou 
zřejmě zcela mylné, když tvrdí, že alkohol 
škodí. Můj odhazovač  je nepochybně v dobré 
kondici již mnoho let. 

7)  Nikdy jsem se s ním nesetkala při akci, asi 
tvoří hlavně večer či v nočních hodinách.

Někdy si říkám, zda bych neměla vše nechat 
ležet jako doklad doby čili tzv. archeologickou 
vrstvu člověka odpadkáře – homo čuňalise. Na-
štěstí jsem našla pro placatky využití. Kolegyně 
výtvarnice z nich dokáže vytvořit pomocí barev 
na sklo umělecký předmět.

Pomalu se u mne objevuje proces vyhoření 
z marné, sisyfovské práce. A tak jsem požádala 
týnecké Technické služby o pomoc. Její pracov-
níci se také podivovali nad neuvěřitelným množ-
stvím placatek.

V poslední době se objevuje jiný nepřítel (hli-
ník), o němž se praví, že se odstěhoval do Hum-
polce. Není tomu tak, je tady v podobě al plecho-
vek, nepochybně znak nástupu mladé generace. 
Ale pro mne, sběratelku, je to lepší, neboť ple-
chovky jsou lehoučké, takže jejich sbírání a ode-
vzdávání do školy mne tolik nezatěžuje. Ve škole 
totiž probíhá celoročně sběr hliníkového odpadu.

Eva Vyskočilová

Druhá dubnová sobota patřila už po čtyřicáté dálkovému pochodu Posá-
zavím, tentokrát krajem Josefa Lady. Pochodu, který byl zařazen do akce 
„Středočeská desítka“ (deset vybraných pochodů ve Středočeském kraji), 
se zúčastnilo rekordních 408 pochodníků. To byla i pro organizátory velká 
premiéra, co do počtu zúčastněných. Akce přilákala zájemce z celé republi-
ky. Přijeli například turisté z Ostravy, Karlových Varů, Brna, Plzně, Tábora, 
ale přišli i žáci naší základní školy.

Náš dík patří městu Týnec nad Sázavou za technickou a finanční pod-
poru, outdorovému centru Bisport a Cafe Příběh, za poskytnutí zázemí, 
Středočeskému kraji za propagaci a zajištění turistických vizitek vydaných 
u příležitosti 40. výročí tohoto pochodu.

Příjemné putování posázavskou krajinou umocnilo příznivé počasí. To 
si budeme přát i při podzimním pochodu Přes čtyři zámky, na který vás 
všechny srdečně zveme.   

Stanislav Šípek

Sisyfovská práce

Posázavím po čtyřicáté

Zpětný odběr se provádí:

Z recyklovaných  
pneumatik lze  

vyrobit dětská hřiště, 
sportoviště a další  
užitečné výrobky?

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…

Pneumatiky  
lze ekologicky  
zlikvidovat či 
recyklovat pro  
další využití?

Zakoupením  
pneumatiky  
automaticky  

zaplatíte
za její recyklaci?

Sběrný dvůr či 
dokonce černá skládka 
nejsou ta pravá místa 

pro odevzdání použitých 
pneumatik!

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma 
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných 

rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

bez vazby na nákup zboží či služeb bez ohledu na značku pneumatik bezplatně

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.
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Kalendář akcíTýnecko
KVĚTEN
1. 4. - 28. 5. ZDENKA ALBRECHTOVÁ - OBRAZY 
Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava obrazů malířky Zdenky Albrechtové. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum
1. 4. - 30. 9. HUMOR V KNIŽNÍ VAZBĚ 
Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava originálních knižních miniatur Libora Michaláka.  
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum
1. 4. - 30. 9. KŘÍŽOVÁ CESTA 
Hrad Týnec - Městské muzeum. Výstava dřevořezeb sochaře PhDr. Luďka Vondry. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum
Ne 14. 5. LÁSKA JE RADOST SRDCE - vernisáž výstavy Zač. 16.00 hod.
Hrad Týnec - Městské muzeum. Vernisáž výstavy obrazů, kreseb a básní známého ilustrátora a textaře Honzy Volfa.  
Výstava potrvá od 1. 5. do 30. 9. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum
St 17. 5. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ Týnec nad Sázavou Zač. 17.00 hod.
Městský úřad Týnec nad Sázavou. Závěrečný koncert žáků Základní umělecké školy v Týnci nad Sázavou.  
Pořadatel: ZUŠ J. Suka Benešov, pobočka Týnec nad Sázavou
Pá 19. 5. DĚTSKÝ DEN - LETEM SVĚTEM Zač. 17.00 hod.
Hotel Týnec - zahrada. Sportovní odpoledne pro děti na téma Letem světem. Soutěže a hry pro malé i velké, opékání buřtíků, které dostanou  
všichni příchozí, tombola s drobnými cenami. Pořadatel: Tělovýchovná jednota Týnec nad Sázavou, z.s. s podporou Města Týnec nad Sázavou
Ne 21. 5. VÍTÁME LÉTO Zač. 17.00 hod.
Hotel Týnec - Společenské centrum.  Letní vystoupení dětí z pěveckých a dramatických kroužků pod vedením Mgr. Terezy Kadlecové  
pro rodiče a veřejnost. Pořadatel: Studio 3 
So 27. 5.  CENA POSÁZAVÍ Zač. 9.00 hod.
Hotel Týnec - Společenské centrum. Postupová taneční soutěž ve standardních i latinskoamerických tancích, v kategoriích juniorů  
třídy D, C a B a dospělých třídy B a A. Pořadatel: Český svaz tanečního sportu, Posázaví o.p.s. a TŠ Salta Benešov
So 27. 5.  VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM - zahájení sezóny Otev. 9.30 hod.
Areál VTM v Lešanech. Zahájení sezóny tematickým dnem s ukázkami.  Pořadatel: Vojenské technické muzeum Lešany
So 27. 5.  MUZEJNÍ NOC NA HRADĚ TÝNEC Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec - Městské muzeum. Program: 17.00 - prohlídka hradu, věže, muzea, výstav. 18.00 Zaskočená kost - pohádka pro děti  
- divadlo Incognito. 19.30 - koncert skupiny Agnatha. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum

ČERVEN
Ne 4. 6. VÝSTAVA OBRAZŮ A ŠPERKŮ Z POLODRAHOKAMŮ Zač. 16.00 hod.
Hrad Týnec - Městské muzeum. Vernisáž výstavy obrazů ak. mal. Jarmily Janůjové a šperků z polodrahokamů Růženy Horové.  
Výstava potrvá od 1. 6. do 31. 7. 2017. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou - Městské muzeum
Út 6. 6. ROOLYMPIÁDA Zač. 15.00 hod.
Areál ZŠ Komenského ul. Rodinná olympiáda v atletických disciplínách (děti roč. nar. 2011 a mladší). Přihlášky na místě od 15.00 hod.  
(zahájení v 16.00 hod.) nebo do 1. 6. na adrese verajunov@gmail.com (jméno+rok narození dítěte).  
Startovné: 20,- (člen SPV), 30,- (ostatní děti). Pořadatel: Tělovýchovná jednota Týnec nad Sázavou z.s.
Ne 11. 6. TÝNECKÉ TANDEMY Zač. 9.00 hod.
Tělocvična ZŠ Komenského ul. Závody ve sportovní gymnastice. Pořadatel: Tělovýchovná jednota Týnec nad Sázavou z.s.
Čt 13. 6. VYSTOUPENÍ HUDEBNĚ-DRAMATICKÉHO KROUŽKU Zač. 17.00 hod.
Zasedací místnost Městského úřadu. Vystoupení dětí z hudebně-dramatického kroužku Základní umělecké školy v Týnci nad Sázavou.  
Pořadatel: ZUŠ J. Suka Benešov, pobočka Týnec nad Sázavou
So 17. 6. JAWACUP Zač. 9.00 hod.
Fotbalové hřiště Pecerady. 11. ročník turnaje mladších přípravek v kopané - ročník 2008 a mladší. Pořadatel: TJ Jawa Pecerady
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Týden před jarními prázdninami, v sobotu 
25. března, se dočkaly třetího kola Okresní-
ho přeboru žactva naše děti. Připadlo na nás 
pořadatelství, a tak jsme v týnecké tělocvičně 
přivítali Postupice, Říčany a Kunice. V zaha-
jovacím zápase jsme změřili síly s Postupicemi. 
Po vyrovnané úvodní sadě, z nás spadla nervo-
zita a začali jsme Postupice postupně přehrávat. 
Odměnou nám byla nejen vyhraná druhá sada, 
ale i zvládnutý tiebreak, po kterém jsme si při-

psali důležité dva body do tabulky. Ve druhém 
klání jsme nastoupili proti Kunicím. Hosté 
moc odpor nekladli a my se po dvou hladkých 
setech mohli radovat z druhé výhry, tentokrát 
za tři body. V posledním duelu proti Říčanům 
jsme dobře rozehraný turnaj dovedli do zdár-
ného konce, čímž jsme se vyhoupli do průběž-
ného vedení v tabulce. Ve čtvrtém kole měl náš 
tým volno, a tak udržet vedení se budeme snažit 
na posledním turnaji v sobotu 22. dubna v Ká-
cově.  

Další kolo měly na pořadu dne i naše dva týmy 
v Okresním přeboru žen. V sobotu 18. března 
se ujaly pořadatelství kadetky. V úvodním zápa-
se se utkaly s Kunicemi, kterým byly překvapi-
vě rovnocenným soupeřem a dokázaly z duelu 
vytěžit jeden bod do celkové tabulky za těsnou 
prohru v tiebreaku. Dílčí úspěch byl na našich 
volejbalových nadějích znát i v následujícím 
klání proti Benešovu. Ten si s našimi kadetkami 
moc nevěděl rady a byl rád za vítězství alespoň 
v jednom setu. Po výhře nad Benešovem zvlád-
la s přehledem týnecká děvčata i mač s vrstev-
nicemi z Čerčan. V posledním duelu ovšem  
nestačila na zkušenější hráčky našeho klubu, 
které v celém turnaji nenašly přemožitelky, 
i když v utkání s Benešovem si musely ženy 

z Týnce A výhru zasloužit až ve vyrovnaném 
tiebreaku. Vítězstvím v tomto turnaji Týnec 
A zvýšil naděje na obhajobu loňského Přeborní-
ka Okresu. Závěrečné kolo uspořádaly týnecké 
ženy v sobotu 8. dubna 2017 v rovněž naší tělo-
cvičně. Turnaj se uskutečnil až po uzavírce Tý-
neckých listů, a tak výsledky vám rádi přineseme 
společně s výsledky z OP žactva v dalším vydání.  

Za VK Týnec nad Sázavou,
Jaromír Kuchta

V sobotu 21. ledna 2017 pokračoval volejbalo-
vý okresní pohár v mixech třetím kolem v Čer-
čanech, kde pořádaly turnaj Nespeky a v Postu-
picích, kam zavítalo naše družstvo. V prvním 
zápase jsme se utkali s týmem Čerčan, které 
hrálo s velkým elánem a my měli co dělat, 
abychom potvrdili roli favorita a vyhráli zápas 
alespoň v tiebreaku. Následující utkání bylo 
podstatně snadnější a my jsme v něm dokázali 
celkem snadno porazit družstvo z Kácova. Nej-
těžší utkání nás čekalo v posledním duelu proti 
domácím Postupicím. Po výhře v prvním setu, 
nám poté docházely rychle síly a domácí nás za-
čali přehrávat. Zápas rozhodovala až třetí sada, 
ve které nám došel v závěru dech, a my podlehli 
těsně 12:15. Prohra v tiebreaku nás mohla mr-
zet o to víc, protože v konečném zúčtování, kde 
rozhodovaly uhrané míče, nám tři výměny chy-
běly k prvnímu místu na tomto turnaji.

Závěrečné čtvrté kolo se konalo v sobotu  
25. března 2017 opět v Čerčanech, kde tento-
krát turnaj pořádali Říčany, a druhá skupina 
se sešla v naší kostelecké tělocvičně. V zahajo-
vacím zápasu jsme přivítali Benešov B a čekal 

se vyrovnaný volejbal, což se také v průběhu 
utkání potvrdilo. Duel dospěl až do třetí sady, 
ve které se na konci radovali hosté z Benešova. 
Prohra nás ovšem moc nerozhodila a v násle-
dujících zápasech jsme si snadno poradili jak 
s Čerčany, tak s Kácovem shodně 2:0 na sety. 
Druhým místem v turnaji na domácí palubov-
ce jsme si pojistili čtvrtou příčku v konečné 
tabulce, čímž se nám podařilo obhájit umístění 
z loňské sezóny. 

Nadšenci z Kostelce

Volejbalové jaro 2017

TJ Zbořený Kostelec v okresním poháru mixů   
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ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY 
                           TJ TÝNEC NAD SÁZAVOU z. s.  
                pořádá 
 

v areálu ZŠ na sídlišti  
v úterý 6. 6. 2017 od 15:00 hodin  

ROOLYMPIÁDU 

/RODINNOU OLYMPIÁDU/ 
V ATLETICKÝCH DISCIPLÍNÁCH 

 

Přihlášky na místě od 15,00 hod, nebo zašlete od 1. 6. 2017 na adresu verajunov@gmail.com jméno + rok narození dítěte. 
Startovné za dítě na místě závodů od 15,00 hodin: 20,- Kč člen SPV, 30,- Kč ostatní děti 

        Zahájení závodů v 16,00 hodin 
 

 Kategorie:    I. rok nar. 2014 a mladší /batolata     II. rok narození 2013      III. rok narození 2012 IV. rok narození 2011  
   V. rok narození 2010               VI. rok narození 2009    VII. rok narození 2008 

 
             
     Tradiční disciplíny dětí        Netradiční disciplíny  
                 skok daleký       skok, běh, hod ve dvojici 
                      hod           s rodičem, prarodičem … 
              sprint na 20m              

 

    
 
 
 

 

ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY    

TJ Týnec nad Sázavou, z.s., s podporou Města Týnec nad Sázavou  
 

pořádá 
 

v pátek 19.5.2017 od 17,00 hodin  
 

v zahradě Společenského centra Týnec nad Sázavou    
   

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI  
 

  TÉMA: LETEM SVĚTEM             

 
Program: soutěže a hry pro malé i velké. Opékání buřtíků, které dostanou všichni příchozí. 

                                                             Připravená je i tombola s drobnými cenami. 
                                  Instruktoři odboru SPV se těší na všechny, kteří si rádi hrají a sportují!!! 

 
 
 

Oddíl sportovní gymnastiky odboru spor-
tu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z. s. je 
centrem gymnastiky Středočeského kraje a ka-
ždoročně pořádá krajské přebory v gymnastice. 
Vzhledem k právě probíhajícím stavebním pra-
cím v areálu základní školy nebylo možné letos 
přebory v Týnci uspořádat. Proto organizátorky 
našly náhradní prostory, a to v sokolovně v Be-
nešově. Příprava nebyla jednoduchá. Z Týnce se 
do Benešova muselo převézt potřebné nářadí 
i elektrotechnika. 

V sobotu ráno 8. dubna se v Benešově sešlo 
126 gymnastů a gymnastek z celého kraje. Spo-
lu s trenéry, rozhodčími, vedoucími týmů, rodiči 
a doprovodem závodnic bylo v benešovské so-
kolovně více než 200 lidí. Díky perfektní orga-
nizaci trenérek týneckého oddílu SG, zejména 
Janě Zídkové, Martině Mlýnkové, Radce Souč-
kové, Katce Novotné, proběhly závody, které tr-
valy skoro 10 hodin, bez problémů. 

Všichni závodníci se snažili o co nejlepší umís-
tění, ale největší radost nám udělala děvčata, která 
se ve svých kategoriích umístila do čtvrtého, resp. 
pátého, náhradnického místa. Jsou to: Markéta 
Kmošková, Zuzana Karešová, Lucie Havránko-

vá, Ester Koudelová a Jana Valentová. Ta budou 
spolu s děvčaty z dalších středočeských TJ člen-
kami čtyřčlenných družstev a budou ve svých vě-
kových kategoriích reprezentovat náš kraj na re-
publikovém finále sportovní gymnastiky. Koná se 
v květnu v Doubí u Třeboně.  

V závěru závodů účastníci pogratulovali dlou-
holeté trenérce SG Janě Zídkové za ocenění 
nejlepší trenérky roku 2016, které jí den před zá-
vody, v pátek 7. dubna, na slavnostním zasedání 
předali zástupci Českého olympijského výboru. 

Věra Junová

Krajské přebory sportovní gymnastiky

V neděli dne 26. března si jelo změřit své 
sportovní výkony s ostatními závodnicemi 
před Krajským přeborem 14 děvčat z naše-
ho gymnastického oddílu do Bělé. Závodu 
se zúčastnilo celkem 9 oddílů a 82 závodnic.  
Děvčata si vedla velice dobře a přivezla cel-
kem 7 medailí.
V kategorii mladší žákyně nar. 2009 bylo  
celkem 5 závodnic
2. místo obsadila Kopáňková Lucie
3. místo obsadila  Voigtová Pavlína
V kategorii mladší žákyně nar. 2008 bylo  
celkem 12 závodnic
10. místo obsadila Mašková Zuzana
V kategorii mladší žákyně II. nar. 2007 bylo 
celkem 16 závodnic
1. místo obsadila Karešová Zuzana
2. místo obsadila Kmošková Markéta
7. místo obsadila Koptišová Tereza
8. místo obsadila Eichlerová Stella
V kategorii mladší žákyně II. nar. 2006  
bylo celkem 11 závodnic
1. místo obsadila Jašková Kristýna
3. místo Dundychová Eliška
7. místo Ženíšková Karolína
8. místo Krejčí Viktorie
V kategorii starší žákyně III. bylo celkem  
16 závodnic
3. místo obsadila Koudelová Ester
11. místo obsadila Korcová Andrea
V kategorii starší žákyně IV. bylo celkem  
6 závodnic
4. místo obsadila Minářová Lenka

Doufáme, že si takto povedou i na Krajském 
přeboru v SG a držíme palce.

Jana Zídková

Devátý ročník  
Bělského gymnastic-

kého čtyřboje
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O víkendu 17. až 19. března proběhl v Nymbur-
ce Czech Open v Taekwon-Do ITF. Závody mají 
velmi hezkou reputaci ve světě a pokaždé přijede 
několik zástupců ze zahraničí. Tentokrát ovšem 
zastoupení předčilo veškerá očekávání. Celkem 
startovalo 47 klubů a škol z 16 zemí, a to z Bul-
harska, Estonska, Finska, Francie, Řecka, Lotyš-
ska, Nizozemska, Makedonie, Moldavska, Polska, 
Ruska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny 
a České republiky. Závodníků bylo dohromady 
518. V pátek proběhla registrace a vážení. V so-
botu byli na programu žáci/kyně a senioři/rky. 
Na úvod se zadařilo našemu mladšímu žákovi 
Samuelovi Majerovi, který vybojoval za žluté pás-
ky stříbrnou medaili. Za starší žákyně se žlutým 
páskem nás reprezentovala Julie Reissigová a do-
sáhla na svých prvních závodech také na stříbro. 
Bronzovou medaili získali i naši zkušenější zá-
vodníci Lukáš Hak a Anna Cholenská v kategorii 
zelených pásků.

Druhý den patřil juniorům/kám. Některé sku-
piny čítaly i přes 30 závodníků. Konkurence byla 
veliká. V modrých páscích nám startovalo několik 

závodníků, ale na medaili se podařilo dosáhnout 
tentokrát pouze Elišce Vedrové, která získala stří-
brnou medaili a Honzovi Belovickému, který vy-
bojoval první místo. 

V letošním roce nás čeká mnoho dalších akcí. 
Několikero závodů, ale i soustředění. Jednou 
z nich bude už 5. ročník Týneckého tulení, kte-
rý pořádá naše škola. Jsou to závody, kde se cvičí 
pouze sestavy. Akce se bude konat 10. května v ZŠ 
Komenského. Doufáme, že i tam se bude našim 
dětem dařit.

Všem závodníkům gratuluji a děkuji za repre-
zentaci našeho oddílu.

Věra Vomáčková

V září se v naší škole povedl udělat velice pěk-
ný nábor a naše řady se značně rozšířily. Do-
konce se zapojilo i několik rodičů, kteří se roz-
hodli cvičit a postupovat spolu s dětmi. Po pár 
měsících přípravy jsme mohli do naší školy 
pozvat profesora Hwang Ho-young 9. dan, aby 
před ním mohli naši svěřenci složit svou první 
zkoušku v tkd. Zkoušky byly naplánovány na  
9. února v ZŠ Komenského. Převážná většina 
uchazečů byli nováčci, ale i několik vyšších pás-
ků bylo připraveno na další technický stupeň.  
Přišlo i mnoho rodičů, kteří se chtěli podívat, 
co se jejich děti doposud naučily. Všichni cviči-
li s velkým nasazením a zkoušku splnili. Mistr 
ocenil jejich výkony i celkem hezkým bodovým 
ohodnocením. Nyní se již pilně učíme další 
nové techniky a bude-li se dařit, pozveme opět 
mistra na další zkoušky.

Věra Vomáčková 

CZECH OPEN 2017

Zkoušky na další pásek
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Na programu bude DOPOLEDNE společná prohlídka renesančního zámku Častolovice, sídla rodu Sternbergů s anglickým parkem  
o rozloze 40 ha s vodní a růžovou zahradou, kde se nachází cca 200 druhů růží paní Diany Sternberg a MINIZOO nejen pro děti.

ODPOLEDNE prohlídka „Braunova Betléma“, barokní špičky sochařského umění v plenéru, dále dle vlastní volby zámek Hospital Kuks,  
hraběte Šporka s bylinkovou zahradou, Šporkovská hrobka a dalších expozic, případně prodejna bylinek.

Pro milovníky turistiky může být odpolední program volný  
-  formou vycházky z Kuksu 7 km dlouhým okruhem přes „Braunův Betlém“ zpět k Hospitalu. 

Prosíme o nahlášení účastníků, kteří nebudou mít zájem o společnou prohlídku zámku KUKS a chtějí raději volný program v průběhu odpoledne.

sobota 3. 6. 2017
odjezd autobusem z autobusového nádraží v 7 hod., předpokládaný návrat cca ve 20 hod. 

Cena zájezdu: 400 Kč za dopravu na osobu   
V ceně je zahrnuta: doprava autobusem P BUS TOUR Josef Pešek       

Částka za zájezd bude vybírána předem při přihlášení spolu s místem v autobuse; částka na vstupy bude vybrána až v autobuse. 
Na vstupné do obou objektů celkem: 200 Kč (dospělí), 130 Kč (děti 6-15 let, studenti, senioři od 65 let)

Individuální vstupné do menších expozic jsou v rozmezí od 20 Kč do 40 Kč.

ZÁVAZNÉ REZERVACE do 15. 5. 2017
v Turistickém informačním centru TÝNEC, Klusáčkova 2 – budova Společenského centra TÝNEC

na tel.: 317 729 050, 775 290 032; email: ic@centrumtynec.cz

ZÁMEK ČASTOLOVICE
BAROKNÍ PERLA – KUKS

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
ve spolupráci s Historickým klubem o.s.

pořádá poznávací výlet

Alois Dostál: Nalezená soška 
V Týnci nad Sázavou, v kostele Šimona a Judy, apoštolů, na hlavním ol-

táři stojí dřevěná, nyní pozlacená, socha sedmibolestné Panny Marie v skle-
něné skříni, o níž říkají dějiny a místní pověst, že byla 10. dubna roku 1700 
mezi ledovými krami v řece Sázavě od Víta Strnádka nalezena, z ledu vy-
tažena a zde postavena. Stávala prý na mostě v městě Ledči…

Povídka původně vyšla v roce 
1898 ve Velkém mariánském 
kalendáři. Jejím autorem je ka-
tolický kněz Alois Dostál, kte-
rý v letech 1894–1906 působil 
na faře v Křečovicích. Na všech 
svých působištích se věnoval 
osvětové činnosti – pořádal 
přednášky, zakládal čtenářské 
besedy, ochotnické kroužky 
atd. Právě z doby působení 
v Křečovicích pochází tato po-
vídka. Své texty psal v duchu 
katolické morálky a věrouky.

Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o text, který je více než sto 
let starý, rozhodl jsem se pro 
jeho úpravu do současné češ-
tiny, avšak starší verzi pojme-
nování Týnce – Tejnice jsem 
nechal v původním tvaru. Vy-
právění se nejspíše zakládá na místní pověsti, kterou Alois Dostál upravil 
do této literární podoby.

Jan Jiráň

Celou povídku si přečtete na stranách 29 – 32.

HLÍDÁČEK V MOTÝLKU
Hlídáček je klub pro děti bez maminek, o vaše děti se budou 

starat vždy dvě lektorky. Děti nám přivedete a my se o ně dobře 
postaráme.

Děti jsou během pobytu u nás pojištěny.
Vhodné pro děti od 2 do 5 let.

Hlídáček je vhodný zvláště pro děti, které se potřebují naučit 
adaptaci v dětském kolektivu.

Lektorky jsou Eliška Brejlová, Katka Pikousová,  
Míša Krásová a Lída Klimusová.

Děti u nás stráví první čas bez maminky a naučí se hrát si 
s ostatními dětmi bez maminky.

KDY: KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 8.30 DO 12.00 HODIN
KDE: HERNA MC MOTÝLEK

PROGRAM:  
8. 30 – 9.00  Příchod dětí – volná hra  
9.00 – 10.00   Řízená činnost – přivítání, rozcvička s hudbou, 

pohybové hry, výtvarná činnost 
10.00 – 10.30  Svačina  
10.30 – 11.30   Řízená činnost – výukové aktivity na procvičení 

motoriky, koordinace, procičování tvarů, barev,  
zvířat, výtvarná činnost, pohádka 

11.30 – 12.00  Úklid herny, odchod dětí

Co s sebou: pití, svačinku, vyplněnou přihlášku  
(k dispozici na místě)

Cena: 200 Kč
Nutné přihlášení předem vždy do pátku předcházející hlídáčku. 

Minimální počet dětí pro fungování hlídáčku je vždy 4.
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Muzejní noc
Sobota 27. května od 17.00 hod.
17.00 Prohlídka věže, muzea a výstav
18.00  Pohádka pro děti - Zaskočená kost
  divadlo Incognito
19. 30  Koncert skupiny Agnatha

Vstupné dobrovolné
Pořádá město Týnec nad Sázavou
Změna programu vyhrazena

Festival muzejních nocí 2017 pořádá
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

s podporou Ministerstva kultury ČR 
Další festivalové akce naleznete

na http://www.muzejninoc.cz

na hrade v Tynci

Pořádá město Týnec nad Sázavou, www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás na Facebooku: Hrad Týnec nad Sázavou

Výstava obrazů Jarmily Janůjové
a šperků z polodrahokamů Růženy Horové

Červen - červenec  2017 / Hrad Týnec nad Sázavou
Srdečně vás zveme na vernisáž v neděli 4. června od 16.00 hodin

Otevřeno:
Červen: čt - ne, 10.00-12.00/13.00-17.00 hodin

Červenec: st - ne, 10.00-12.00/13.00-17.00 hodin

Jarmila
Janujova

Ruzena
Horova

Pořádá město Týnec nad Sázavou, www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás na Facebooku: Hrad Týnec nad Sázavou

Výstava dřevořezeb sochaře PhDr. Luď ka Vondry
Duben - září 2017 / Hrad Týnec nad Sázavou / 2. patro gotické věže

Srdečně vás zveme na vernisáž v sobotu 22. dubna od 16.00 hod.
Vernisáž doprovodí folková skupina Kamzíci z Ostravy

Těšit se můžete na baletní kreaci v podání Igora Vejsady
- uměleckého vedoucího Pražského komorního baletu

Ludek

cesta
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VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište! oz@provident.cz

Kolik za investovaný čas získáte?

Seznam poboček naleznete na provident.jobs.cz

LÁVEJTE S ÚSM
tým o šikovné OBCHO

• kariérní růst
• výplatu provizí týdně 
• přidělené klienty
• práci v místě Vašeho bydliště 
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

17037_pf_nabor_inzerce_188x86.indd   1 16.02.17   14:05

Uzávěrka 
příspěvků do příštího čísla 

TÝNECKÝCH LISTŮ 

je v pátek 9. června 2017. 
Tento termín je závazný.

Inzeráty do TÝNECKÝCH LISTŮ

posílejte na
radnice@mestotynec.cz
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Přijmeme 
řidiče skupiny C, profesní průkaz podmínkou. 

Dále strojníka na traktorbagr.
Nástup možný ihned.  Kontakt na tel. 603 202 803, 603 209 149 

Vaše oblíbené stavebniny 

Otevřeno:  Po-Pá 

     8:00—16:00 

Od dubna otevřeno i v  

Sobotu 8:00—12:00 

 

Vlastní autodoprava: Vše 
Vám rádi odvezme 

20% 
Sleva  

 
Na zdící materiál Ytong a 
Porfix, který je skladem 

Přijmeme: 

 Obchodního zástupce 

 Řidiče skupiny C 

 

 

Kontakt:  Luční 567 (u Dandylandu) 

  tynec@stavba-x.cz 

  tel: 603 195 896 

KADEŘNICTVÍ   
Markéta

upozorňuje, že od ČERVNA 2017  
zahajuje opět plný provoz  

kadeřnických služeb.

Markéta Kalinová – Stožická
Pražská 339, Týnec nad Sázavou

tel. 731 481 770
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Slévárna ALUMETALL CZ s.r.o. přijme do svého přátelského kolektivu  
v Týnci nad Sázavou svědomité a pracovité spolupracovníky na pozice:

• slévač pro kokilové a nízkotlaké lití
• slévač formíř pro lití do pískových forem
• přípravář kokil a forem, zámečník, údržbář strojů a zařízení

Praxe výhodou

Nabízíme:
• Práci v rostoucí firmě
• Možnost platového růstu
• Práci ve vstřícném kolektivu

Životopis zasílejte na adresu jiri.flieger@alumetall.cz, nebo kontaktujte:  
Jiří Flieger, vedoucí výroby, tel.: 608 643 242
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NAVŠTIVTE NAŠI 

NOVOU 
PROVOZOVNU

na adrese 
Slapy 280 Po odevz

dání to
hoto ku

pónu v n
aší 

prodejn
ě 

do 31.5. 2
017 dosta

nete
 jak

o dáre
k 

pár p
rac

ovních
 rukav

ic

WWW.PROFIPUJCOVNA.EU
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5 zásad, jak dobře vybrat 
úspornou nebo LED žárovku

Tuzemské domácnosti  a firmy ročně 

předávají k recyklaci stovky tun světelných 

zdrojů, což představuje několik miliónů 

kompaktních a trubicových zářivek, výbojek a 

LED světelných zdrojů. Recyklací je možné 

získat a znovu využít přes 95 procent 

druhotných surovin. Zářivky navíc obsahují 

nepatrné množství toxické rtuti, kterou 

je třeba ekologicky zlikvidovat. Zpětný odběr 

a recyklaci osvětlovacích zařízení zajišťuje 

v České republice společnost EKOLAMP, která 

provozuje již více než 4200 sběrných míst. 

Nejbližší sběrné místo si můžete najít na 

1 Nakupujte ve specializovaných prodejnách,

 ne v supermarketu

Lepší, než přihodit neznačkovou úspornou nebo LED žárovku v akci 

k nákupu v supermarketu, je nakupovat přímo u specializovaných 

obchodníků, kde současně můžete svůj výběr konzultovat 

s odborníky. „Na úsporkách se obvykle nevyplatí šetřit, světelný zdroj 

od renomovaného výrobce je garancí dlouhé životnosti a kvality 

žárovky. Testy navíc prokázaly, že neznačkové LED žárovky ztrácí už po 

roce používání výkon zhruba o 30 procent,“ vysvětluje Michael Urban, 

obchodní ředitel portálu eSvětlo.cz. 

2 Zapomeňte na watty, 

zvykněte si na lumeny

O síle světla úsporné nebo LED žárovky vypovídá hodnota uvedená 

v lumenech, na některých žárovkách už ani nemusíte najít 

ekvivalent wattů. Obecně platí, čím vyšší je hodnota lumenů, tím 

větší je svítivost – odrazit se můžete od hodnoty 806 lumenů, která 

odpovídá ekvivalentu 60 wattové klasické žárovky.

3 Zkontrolujte, co žárovka vydrží 

Podstatnými parametry výběru jsou také životnost světelného zdroje, uvedená v hodinách (rok 

= 1000 hodin), počet spínacích cyklů (kolikrát žárovka vydrží rozsvícení a zhasnutí), 

a v neposlední řadě i čas, za který se zářivka rozsvítí na plný výkon (u LED žárovek je maximální 

svítivost dosažena okamžitě). „Všechny tyto údaje spotřebitelé najdou na krabičce žárovky. Kvalitní výrobky 

jsou důkladně testovány a inzerované hodnoty očekávání zákazníka většinou splňují,“ vysvětluje Michael Urban.

4 Do obýváku patří teplé světlo, do kuchyně studené

Barevná teplota úsporných a LED žárovek je značena v Kelvinech. Dejte přednost žárovkám s jasným údajem, ne rozpětím 

hodnoty Kelvinů, jinak riskujete, že dvě stejné žárovky budou mít mírně odlišný odstín světla. Čím nižší číslo, tím je světelný 

odstín teplejší. Světelné zdroje mají rozpětí od 2500 do 6500 Kelvinů. Teplota světla může být značena také číslem 

začínajícím osmičkou (například teplé bílé je 825, 827), nebo písmeny (například WW - warm white).

Do obývacího a dětského pokoje se nejlépe hodí světelné zdroje s hodnotou 2700 Kelvinů (barva světla klasické žárovky). 

Do kuchyně, koupelny, ale především na pracovní stůl je lepší využít spíše chladnější světlo s barevnou teplotou 

4000 Kelvinů. Pokud vám vyhovuje ostřejší denní světlo, sáhněte po žárovkách s teplotou 6500 Kelvinů. 

5 V jednom lustru použijte jen stejné zdroje

V neposlední řadě je třeba zohlednit i tvar světelného zdroje – úsporná spirála nebude ve starodávném lustru vypadat 

esteticky a do jednoho svítidla je důležité použít stejné zdroje. „Pokud do jednoho lustru použijete několik různých typů 

úsporek nebo LED zdrojů, nerovnoměrný tok světla vás bude nepříjemně oslňovat,“ uzavírá Michael Urban. 

www.ekolamp.cz/mapa-sbernych-mist
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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 1)  na adresu MěÚ Týnec nad Sázavou, K Náklí 404,  
257 41 Týnec nad Sázavou nebo na e-mail: 
dan.povolnymgr@seznam.cz, posílali své připo-
mínky k předchozí knize a vzpomínky, jež v ní podle 
jejich názoru chybí, s uvedením kontaktu, abychom 
si s nimi mohli upřesnit případné nejasnosti

2)  na MěÚ zapůjčili k oskenování zajímavé dokumen-
ty, fotografie aj., případně zapůjčili k vyfotografování 
trojrozměrné předměty, které se váží k historii mě sta

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

4)  představitele místních částí žádáme o totéž jako v pří-
padě spolků

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

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

S pozdravem
PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.,

předseda Vlastivědného spolku Týnec nad Sázavou  
a vedoucí autorského kolektivu knihy

Vážení spoluobčané,
v roce 2006 vydalo Město Týnec nad Sázavou knihu „Týnec nad Sázavou. K historickým kořenům města.“  
Publikace byla velmi záhy rozebrána, a od té doby trvá zájem o její dotisk či nové vydání.
Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou dříve Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí, se v loňském roce 
domluvil s představiteli našeho města – starostou Martinem Kadrnožkou a místostarostou Bedřichem Pešanem,  
že na rok 2018, kdy si připomeneme 700 let od první písemné zmínky o Týnci, připravíme s podporou MěÚ,  
2. doplněné a přepracované vydání.

TÝNEC NAD SÁZAVOU  
K HISTORICKÝM KOŘENŮM MĚSTA

Chceme se proto obrátit na širokou čtenářskou obec Týneckých listů,  
obyvatelů a rodáků z Týnce, aby nám:
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Neblahé byly poměry po takzvaných nábo-
ženských válkách v Čechách vůbec a v jed-
notlivých městech a dědinách zvlášť. Stavení 
opuštěna, vypálena, vesnice se zemí srovná-
ny, hrady rozbořeny a obyvatelstva někdy ani 
ne desetina. Nové učení, jež Češi z ciziny 
přinesli a za něž i krváceli na bojištích, ne-
přineslo valného ovoce a užitku vlasti a je-
jím obyvatelům.

V Tejnici nad Sázavou, jakož i v mnohých 
jiných osadách, neměli duchovního správce 
plných sto roků. Osadníci, až na malé zbyt-
ky katolíci, byli rádi, že je roku 1623 opustil 
poslední farář kališnický, potom sem dojíž-
děli občas děkani z Benešova, aby věřícím 
svátostmi přisluhovali. Obyvatelstva bylo 
málo, měšťané se pomalu sbírali po těch 
těžkých ranách válek husitských, švédských 
a německých. Po mnohém rodu nebylo ani 
památky a jenom zbořeniště nebo kus neob-
dělávaného pole připomínala jméno zašlého 
rodu staročeského. Jiní se vystěhovali a už 
nikdo nikdy o nich nevěděl. Pak ti, kteří 
nezahynuli a věrni zůstali městu, jež po vál-
kách a svízelích na ves o několika málo 
domech skleslo, shromažďovali se kolem 
občana Víta Strnádka, který sousedy těšil, 
povzbuzoval, nabádal, aby doufali v pomoc 
Boží, na mysli neklesali a do budoucna hle-
děli srdnatě a odhodlaně. A podařilo se mu 
mnohé zachránit, jiné udržet v Tejnici, když 
se chtěli jinam vystěhovat, všechny potěšit 
v strastech, jež se dostavovaly. „Nedáme za-
hynout městu našemu,“ říkal, „kdyby z něho 
třeba zbyla pouhá vesnička, vytrváme, přá-
telé, věrně na zděděně půdě, v rodišti těžce 
zkoušeném. Byli bychom špatnými sousedy 
a vlastenci, kdybychom nechtěli něco trpět 
pro město rodné, pro zemi hrozně zastiže-
nou.“

A slova ta účinkovala. Vít Strnádek mocně 
působil na sousedy, ačkoliv už byli na cestě 
opustit Tejnici. Začali znovu opravovat svá 
stavení, obdělávat zanedbanou půdu a vy-
sazovat zahrady. Páni z Konopiště, jimž 
i Tejnice po pádu Adama Hodějovského 
na Neštětické hoře patřila, byli poddaným 
radou i skutky nápomocni. Všechno by bylo 
šlo, jenom kdyby bylo zůstalo v Tejnici více 
dělného lidu. Ale ten přidávaje se ve válkách 
k vojsku, zhynul na bojištích. I zadarmo by 
byla vrchnost přepouštěla přistěhovalcům 
pole i polorozbořené domy, ale nikdo nepři-
cházel a nehlásil se.

„Jsme jenom na sebe odkázáni,“ říkal Str-
nádek, „abychom udrželi tuto osadu, musí-
me se vynasnažit a Bůh nám jistě pomůže.“

Vít byl jako prorokem, který pro potěchu 
věští lepší budoucnost, a sousedé také nejra-
ději jeho domek vyhledávali, jeho navštěvo-
vali a s ním jako zkušeným mužem a dob-
rým přítelem v radu vcházeli v rozličných 

věcech, s nimiž měli tíseň a v nichž sdílného 
srdce a porady potřebovali.

Byl vdovcem řadu let, a také děti své pře-
čkal. Oběma synům ustlal na hřbitově a sám 
žil u vnuka, kterého právě oženil. Vedl malé 
hospodářství, zatím co se tento obíral ře-
meslem. Strnádek se rád v polích zaměstná-
val, nemohl vydržet ani při vysokém svém 
věku bez práce. Neměl daleko k osmdesát-
ce a zažil mnoho, ale posud vypadal statně, 
Bůh jej posiloval a krutosti osudu jej otužily. 
Nestěžoval si, nevolal na sebe smrt, ale pro-
sil, aby byl ještě hodně dlouho při životě za-
chován, ne aby světa užíval, ale aby sousedy 
jako vůdce a rádce vedl a k životu činnému 
probuzoval.

Ačkoliv Tejnice už před rokem 1350 měla 
vlastního faráře, později i kaplana, nyní byla 
úplně bez správce duchovního a Strnádek 
sám zahajoval pobožnosti v kostele apoštolů 
sv. Šimona a Judy. Jen občas přijížděl děkan 
z Benešova, který spravoval mnoho osiře-
lých osad v širém okolí. Jindy vodil obyva-
tele Tejnice a sousedních vesnic do chrámu 
Vít. Byl dobrým zpěvákem, z minulých dob 
si uchránil kancionál, měl mnoho modliteb 
psaných i tlačených tiskem a vládl zvuč-
ným hlasem. Nemohl-li se tedy duchovní 

dostavit, starý Strnádek zaváděl pobožnost 
o dnech svátečních a po případě i všedních.

A slušelo mu to znamenitě. Vlas měl zce-
la bílý, vous dlouhý, oko výrazné, hluboké, 
postavu vysokou a tvář vždycky vážnou, nyní 
četnými vráskami posetou. „Každá ta vrás-
ka,“ říkal, „jest jedna bolest a strast, již nám 
bylo zakušeno.“ Klekal v první stolici a byl 
všem vzorem zbožnosti. Sám zazvonil, svíce 
rozžal, a když se sousedé sešli, zaznělo pro-
storou chrámovou zvučné „Pane, smiluj se 
nad námi!“ Pak zapěl píseň, někdy i několik, 
vyříkal nábožně modlitby, ke konci ve stoje 
zanotoval: „Svatý Václave!“

Kostelem zněla krásná píseň staročeská, 
vyzývající předního českého patrona, aby 
nedal zahynout národu svému, dědictví své-
mu, aby chránil přítomné i budoucí. Vážným 
mužům se až kalil zrak, a když náhodou 
jednou i děkan benešovský této pobožnosti 
byl přítomen, slyšel velebný zpěv, byl mile 
dojat a poklepav Strnádkovi před kostelem 
na rameno, řekl: „Kéž máme v každé vesni-
ci takového horlivce! Velikou máte zásluhu 
a čeká vás skvělá odměna.“

„To jest mé nejvroucnější přání,“ uklonil se 
stařec, „a snad brzo zjistím, co mně čeká tam 
nahoře,“ dodal, ukazuje k nebesům.

Alois Dostál: Nalezená soška
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„Pán vám popřál dlouhého věku, ale musí-
me prosit, by vám ještě let prodloužil kvůli 
těm, jež jako otec starostlivý vedete.“

Strnádek kýval hlavou přisvědčivě. I to 
bylo jeho vroucí přání. S potěšením zname-
nal obrat k lepšímu, rád viděl pokrok v obci, 
pozoroval ovoce svých snah, ale chtěl nadále 
povzbuzovat a především bylo jeho přání, 
aby tak dlouho na živu zůstal, až bude Tej-
nice opět osazena novým duchovním a pra-
videlné služby Boží budou i zde obnoveny 
a zavedeny.

Když sousedé své domky opravili a pole 
vzdělali do té míry, by jim výživu posky-
tovala, na Strnádkův podnět obrátili zřetel 
svůj k chrámu Páně. Ten od pradávných dob 
v Tejnicí na mírném návrší stál, od katolíků 
byl postaven, na čas kališníky byl opanován 
a teď bez duchovního správce stál jako pa-
mátník blahých i neblahých dob minulých. 
Chrám byl pustý beze všech obrazů, soch 
a jiných ozdob. Kde co bylo, kališníci od-
stranili a zničili.

Strnádek se staral o to, aby chrám aspoň 
tím nejnutnějším byl opatřen a domu Boží-
mu se podobal.  Byly kupovány obrazy a so-
chy, práci řemeslnickou vykonali sousedé 
zdarma. Ještě že budova chrámová odolala 
všem přívalům a bouřím. Zvony zakoupi-
li před delší dobou, aby se milý hlas jejich 
denně ozýval dědinami a odrážel o skály 
a lesy.

„Toto místo,“ vykládal Strnádek souse-
dům, ukazuje na hlavní oltář, „ponecháme 
pro sochu Bohorodičky. Bude odtud na nás 
shlížet po celém chrámě.“

S míněním tím byl pronesen všeobecný 
souhlas. Pro sochu byl výstupek jako stvo-
řený a před časy prý zde Panna Maria stála, 
ale za válek a kališnického hospodaření byla 
odstraněna. Však na novou slušnou sochu, 
která by se na oltář hodila, nebylo posud pe-
něz. Strnádek počítal své úspory, ale stále se 
mu nedostávalo. Tu vnuk Karel, tu některý 
jiný soused potřeboval, obrátili se na ochot-
ného vždy Víta, jak jej pouze křestním jmé-
nem nazývali, a Strnádek pomáhal a půjčo-
val, pokud mohl a měl. Nyní pak byla jeho 
pokladnička zcela vyprázdněna, když se tak 
o chrám i jeho výzdobu staral.

„Však nám Bůh pomůže,“ utěšoval sebe 
i sousedy. „Čeho nezmůžeme my, to dopl-
ní naši potomci, jenom když je odchováme 
jako zbožné křesťany.“

V takové důvěře hleděl i na to prázdné 
místo na oltáři, kde by si byl přál mít sochu 
Marie Panny, k níž pěl tak krásné písně a ří-
kal dojemné modlitby. Poptával se, ale řez-
báři byli až v Praze, ti hotovili sice pěkné, ale 
i dle zasloužení drahé sochy, na které by se 
něco přes sto obyvatelů Tejnice nezmohlo.

Neurodilo se také tolik, jak bylo přání. 
Rok byl mokrý a sousedé byli rádi, že skli-

dili výživu pro sebe i rodinu svou. I za to 
byli Bohu vděčni a především je to těšilo, že 
v klidu i míru těchto nebeských darů užívat 
mohou. Žádné nebezpečí nehrozilo. Strná-
dek si navozil dříví, zaopatřil dobře světni-
ci, okna opatřil blanami a natlačil ve mlýnů 
oleje k maštění i svícení. Bude všeho ve ve-
liké míře potřebovat. Přijdou sousedé na be-
sedu, v jeho krbu se nejvíce topí a ozářená 
okna naznačují, že se v jeho světnici nejdéle 
svítí. Nemůže přece nikoho domů poslat, 
i kdyby seděl do půlnocí, a Vít každého 
rád vidí, chlebem pohostí a ke krbu usadí. 
V tom ohledu nezasluhoval ani hany ani vý-
čitky. Strnádek k sobě sousedy zval, s nimi 
se bavil a jim předčítal.

Jindy, aby mu čas ušel, vyřezával tak něco 
pro domácnost. Sousedé tvrdili, že by to 
v tomto oboru daleko přivedl, kdyby byl 
měl příležitost v mládí se pocvičit a ruce 
jeho nebyly tak ztvrdlé a mozoly posety. Ale 
i nyní držel v ruce dosti statně nůž a dláto 
a vyráběl nádoby i držadla, kolečka i hospo-
dářské nářadí.

Jakmile nadešla zima, sousedé skutečně 
přicházeli k Vítovi na besedu. Někdy ani 
dlouhé lavice u stěn a kamen pro ně ne-
stačily. Zde vzpomínali na zažité události 
a vypravovali si o strastech, jež zažili. Nej-
více pamatoval Strnádek, a kde mu paměť 
nestačila, tam si otevřel kancionál, kde měl 
poznámky už od svého otce a děda. Uměl 
také vypravovat a líčit, až všichni s utajeným 
dechem naslouchali.

Vypravoval také o pánech, kteří Tejnici 
vládli. Například o paní Magdaleně z Chýš, 
která vědami lékařskými se zaobírala a by-
liny sbírat učila, o Adamu Hodějovském, 
který násilně katolíky na víru podobojí ob-
racel, ztrátou veškerého jmění potrestán byl, 
v zuřivosti zámek v Tejnici vypálil, až v boji 
na Neštětické hoře zahynul.

A zatím co Strnádek mluvil, nožem v ruce 
rychle pohyboval a řezal, hlavu k práci sklá-
něje. Sousedé jej znali, že nerad zahálí, ale 
tahle píle i v době noční jim byla s podive-
ním.

„Copak to, Víte, děláš?“ dotazovali se zvě-
davě. 

„Jenom tak si hraji,“ odpovídal stařec, 
„kdybychom časem koupili nějakou sošku, 
dělám pro ní skříň.“ 

„Na všechno záhy pamatuješ,“ mínili be-
sedníci, přihlížejíce, jak rychle dílo pokra-
čuje. A Vít si dal záležet. Nejdříve zpraco-
val skříň pro sebe na sochu svého patrona, 
a když se mu podařila, pustil se do schránky 
druhé na sochu pro chrám Páně. A práce ta 
jej velice těšila. 

„Kdybych se byl učil řezat, jistě bych vám 
pro kostel mnohou věc nyní opatřil.“

„Měli jsme v mládí jiné starosti, řekl sou-
sed; „dá Bůh, že si všechno časem koupíme 

a Tejnice že opět vzkvete jako dříve.“
„To jest moje řeč,“ rychle přisvědčoval Str-

nádek, „jenom doufat v Boha a nezoufat si. 
Pak půjde všechno.“

Pak oznamoval, že na vánoční svátky přije-
de kazatel z Prahy, který v Benešově návště-
vou jest a může na venku službami Božími 
vypomoci. Sousedé měli radost. Věděli, kdo 
prosil, aby o nejradostnějších svátcích ne-
zůstali bez služeb Božích, krásných koled 
vánočních a kázaní o Spasitelově zrození. 
Celý advent chodili do chrámu, zpívali ve-
lebné roráty a připravovali se na Vánoce. 
Vít si vyžádal, aby kněz u něho bydlil, ne-
boť dům farní byl posud zpustlý. Nebylo, 
pro koho by jej opravovali. Toho roku tedy 
slavili opět v Tejnici veselé svátky. Měli půl-
noční, na úsvitě i ve dne mši svatou a Strná-
dek stále předzpěvoval píseň za písní, až mu 
všechny koledy došly a odpoledne je musel 
opakovat. Hostil kazatele, ale sousedky mu 
byly v tom nápomocny. Po svátcích vyvezli 
opět kněze, toužíce, aby se u nich nadosmrti 
usadil. Ale posud nebylo možno. Jiné větší 
osady posud byly bez duchovních. Málo bylo 
kněží, statky jejich páni rozchvátili a chudé 
obyvatelstvo nemohlo si ani svého kněze 
desátky vydržet. Tak to bylo ještě v Tejnici 
delší dobu. Když opět zima ustávala, souse-
dé se rozcházeli po svých živnostech. Radili 
se, kde co budou sít a sázet. Časem vysví-
tilo tepleji slunce a jakoby se hned všech 
krev rozehřívala k nové práci. Strnádek byl 
už se skříní hotov, natřel ji, zasklil a vysta-
vil na výstupek. Několik grošů mu přibylo 
na zamýšlenou koupi Mariánské sošky. Těšil 
se, že z jara zase něco strží na trzích v Praze, 
kam dojížděl. Ale zima trvala dlouho. Sníh 
posud ležel na polích a Sázava byla sklenuta 
lesklým ledem. Zvláště toho se sousedé obá-
vali. Někdy se nakupil, zatarasil most a voda 
se hnala široko daleko přes břehy po polích 
a vnikala i mezi domy. Proto dávali pilný 
pozor, až se trhnou ledy a poplují kry. Musili 
je postrkovat, popohánět, chytali při té práci 
dřeva, a co voda přinesla. Někdy se hlásili 
obyvatelé dědin při Sázavě ležících o urvané 
věci, jindy zůstaly těm, kteří je lapali. Také 
Strnádek až úzkostlivě pozoroval řeku. Měl 
domek nedaleko, a musil se mnohdy bránit 
rozzuřenému živlu. Nadcházel už duben 
a posud nenadešla obleva. Slunce v únoru 
několikrát vysvítilo, však potom ještě se do-
stavovaly kruté mrazy a sněhu přibývalo.

Zkušení lidé předvídali a právem se stra-
chovali, že obleva pojednou se dostaví, 
spousty ulehlého sněhu se ve vody promění, 
Sázava se rozvodní a kry ledové s chvatem 
dravým poplují. Báli se povodně a konali 
všemožné přípravy. Vít napomínal a radil. 
Kopali tedy příkopy, odhazovali sníh a se-
kali ledy. 

Bylo už před svátky velikonočními, když 
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se najednou v noci oteplilo a k ránu počalo 
pršet. „Zima srazila hlavu,“ hádal Strná-
dek, „teď to půjde všechno hodně zrychla.“ 
A bylo tomu tak. Neustalo pršet, sníh mizel 
a na řece se voda zvedala. Ze skal hrnuly se 
potoky, odnášejíc hlínu i kamení. Ledy po-
čaly praskat při ohromujícím rachotu a vše 
se hrnulo kupředu. Lidé jim dlouhými háky 
pomáhali, tu a tam zachycujíce plovoucí se 
dříví. Tak to trvalo celý den. Nejvíce se báli 
noci, čekajíce hlavní proud. Za noci pak ne-
snadno zápasit s vodou a ledem. Most pras-
kal a nebýt pomocných rukou, byl by odne-
sen a smeten.

Celou noc byli lidé na nohou. Hlavní ne-
bezpečí minulo. Děkujíce Bohu vraceli se 
do svých příbytků. Jenom Strnádek posud 
vytrval, stoje jako na stráži u Sázavy. Ponu-
rým zrakem díval se na dravý proud. Za ce-
lou noc oka nezahmouřil. Karel jej vybízel, 
aby šel domů, že nebezpečí minulo a voda 
opadává, ale Vít se nehnul. Cosi jej zde zdr-
žovalo.

Diváci si vypravovali, že někde byl stržen 
most, poněvadž pluly trámy otesané a na-
třené. Jeden byl i zde chycen. Byl už hodně 
zpuchřelý a příslušníci nebudou mnoho této 
ztráty želet.

„Jenom když se nestalo žádné jiné neštěs-
tí,“ mínil kdosi a ostatní mu přisvědčovali. 
Pak se i ti rozcházeli a Strnádek osaměl. 
Na východě svítilo krásné slunce a obloha se 
po deštích vyjasnila.

Pojednou zrak Vítův utkvěl na jednom 
předmětu. Kry pluly ojediněle, narážejí-
ce na sloupy mostu, tu však se jich hrnulo 
množství větších, menších, rozličně skupe-
ných. Strnádek už bral hák, aby jim pomo-
hl kupředu, když sluneční paprsky ozářily 
podivný předmět mezi ledy. Vít si protřel 
očí, aby lépe viděl. Nemohl vlastnímu zraku 
uvěřit. Co to pluje? Snad mrtvola utopeného 
dítěte. Stalo se přece neštěstí.

Brzo však poznal, že to jest spíše socha 
nějaká. Ted si nepřál, aby se rychle kry 
hnuly a také jich hákem nepostrkoval. Za-
stavily se. Jeden kus ledu se opřel o sloup 
a bránil ostatním. Vít posud zíral udiveně 
na předmět, který se otočil a menším ledem 
na ohromný ledový balvan přímo byl vysa-
zen. Stařec sepjal kostnaté ruce.

„Bože, toť seslání nebes!“ zvolal nadšeně. 
Už dobře poznával předmět.

„Sedmibolestná Boží Rodička! Mezi ledy! 
A zde se zastavila. Rychle ji musím vytáh-
nout.“

Strnádek nedbal nebezpečí, ale hbitě sebě-
hl z mostu, dral se vodou na břehy rozlitou, 
k proudu. Ani háku neužil, aby snad sochu 
nepoškodil. Domníval se, že by urazil tu, 
která tak podivným způsobem sem připlula. 
Ale vydal se na práci odvážnou a mohl od-
vahu tu smrtí zaplatit. Vystoupil na kry, kte-

ré se pod tíhou tou potopovaly. Nebal stude-
né lázně, která mohla vetché tělo jeho zničit. 
Ještě jeden skok a jest socha v rukou jeho. 
Ale pojednou se ledy počaly hýbat a kolísat. 
Vít napjal všechny své síly. Skočil na největ-
ší kru a už sahal po Bohorodičce. Pevně ji 
stiskl oběma rukama k svému tělu, chtěje se 
vrátit tou cestou, kterou přišel, na břeh. Ale 
mezi ním a ostatními ledy se zatím tvořila 
veliká mezera. Na skok nebylo možno mys-
lit. Tu se hnul s ním led a Vít stál se sochou 
v ruce uprostřed proudu. Chytal se mostu, 
ale pod nohama mu led ujížděl. Zdržoval jej 
a počal volat o pomoc.

„Strnádek se topí!“ rozlehlo se Tejnicí, 
a kde kdo spěchal k řece. Podivné se zde 
všem divadlo objevilo. Stařec s Mariánskou 
soškou v ruce s vlajícími bílými vlasy stál 
na mohutném ledu. Už se nemohl udržet 
a plul dál a dál od mostu.

„Pomoc, pomoc!“ volaly ženy a muži už 
přinášeli háky a žebříky. Opatrně zadržovali 
kru, aby se Vít nárazem nesvrhl do řeky. Ně-
kolikráte se zatočil a už ztrácel rovnováhu. 
Hrnuly se nové ledy a potažená olše hnala 
kupředu. Mezi diváky nastal strach o život 
milovaného muže. Kdo mohl, pomáhal za-
držovat ledy a kmen, který by jistě kru roz-
razil Víta strhl do proudu.

Posléze zazněl jásot; podařilo se na kru 
položit žebřík a několik háků jej pevně dr-
želo. Strnádek drže sochu, po třech se vlekl 
ku břehu. Podali mu ruku a byl zachráněn. 
Strnádek pozvedl Mariánskou sošku. „Tuto 
nám Bůh sám posílá,“ zvolal mohutným 
hlasem.

„Jak se sem dostala?“ tázali se měšťané, 
jimž bylo mnoho z příhody té nejasné.

Když se Vít převlékl a osušil, vypravoval, 
jak jej cosi k Sázavě poutalo, že ani napome-
nutí svého vnuka neposlechl. Stále do prou-
du se díval, až mezi ledy sošku sedmibolest-
né Bohorodičky spatřil a s nasazením života 
zachránil.

„Někde strhla voda stavení a urvala sošku,“ 
vysvětloval, aby rozptýlil rozličné náhledy, 
které příliš daleko zabíhaly. „Snad se někdo 
o sošku přihlásí, ale poprosíme-li jej nebo 
zaplatíme-li, ponechá nám jí. Tak neobyčej-
ným způsobem se k nám dostala, musíme 
si jí udržet. Beztoho se nám podoby matky 
Páně v kostele nedostávalo.“

Sousedé odsouhlasili. Soška, představující 
veliké bolesti mečem sedmerým proboda-
ného srdce mateřského, se jim zamlouvala. 
Když se na ní podívali, vzpomínali na své 
bolesti, na strasti svého národa.

Ihned se jeli sošku osušovat, ale šat měla 
potrhaný, vybledlý. Sousedky hned přinesly 
hedvábné fěrtochy, aby z nich roucha pro 
sochu byla zhotovena. Jedna sundala s krku 
korále a navlékla na sochu. I jiné ozdoby 
snášely.

Vít měřil skříni, kterou za doby zimní vy-
řezal. Měl radost, že se hodila znamenitě. 
Také opravil sošku, co bylo kde poroucháno. 
Ženy šily roucha hned kolikerá.

Veliká slavnost se odbývala následující 
neděli v Tejnici. Přenášeli nalezenou sochu 
do kostela. Lid se seřadil do průvodu, zvony 
zněly, korouhve vlály, svíce plápolaly. Průvod 
vyšel z kostela a zastavil před stavením Str-
nádkovým. 

Když se všechen lid seřadil, vyšel sváteč-
ně oděný Vit, aby dal potřebné pokyny. 
V ruce držel objemný kancionál, z něhož 
bude předříkávat. Tvář měl veselou a jakoby 
o mnoho roků omládnul.

Za Strnádkem vycházely družičky, z nichž 
čtyři nejsilnější nesly sochu na nosítkách, 
jež Vít v sobotu zhotovil. Sedmibolestná 
rodička Boží byla oděna hedvábným rou-
chem barvy oblakové. Látku tu sousedka 
dobře schovávala jako odkaz po matce, kte-
rá ji dovedla ukrýt i před zrakem slídivých 
Švédů, a nyní dcera ji věnovala k účelu tak 
bohumilému. I jiné ozdoby snesli obyvatelé 
na sošku a Strnádek sám zavěsil ji na hrd-
lo lesklý grošík, který pocházel ještě z lep-
ších dob země české, kdy panoval Karel IV., 
a v Čechách bylo dost peněz i spokojenosti 
a blaha pozemského.

Průvod prošel celou Tejnicí, zastavil se 
na chvíli na tom místě, kde byla socha na-
lezena a pak se bral do kostela. Družičky 
postavily sochu na oltář a Strnádek sám ji 
postavil do skříně, kterou uzavřel. Následo-
valy litanie, modlitby, zpěvy a slavnost byla 
před polednem ukončena.

 „Zítra musím nastoupit cestu po řece na-
horu,“ řekl Strnádek, „abych se přeptal, kde 
Mariánská soška do Sázavy spadla a tokem 
byla urvána. Snad nepůjdu ani daleko.“

Dříve než nastala práce v polích, Strná-
dek opatřený potravou s notnou sukovicí, 
vypravil se na cestu. Kráčel podél řeky Sá-
zavy, která posud hrozila, třeba že hlavní ne-
bezpečí minulo. Na mnohých místech ještě 
vystupovala kalná vodu nad břehy a rozlé-
vala se údolím. Tu a tam byly stopy povodně 
a právě k takovým dědinám obracel Vít své 
kroky.  Všudy zjevem s dotazem stranu soš-
ky vzbudil obdiv.

„Neurvala vám, milí sousedé, dravá voda 
před nedávnem sošku sedmibolestné Marie 
Panny?“ tázal se Strnádek.

„Neurvala,“ odpovídali obyvatelé v dědi-
nách u Sázavy ležících. Ale hned se ptali 
na událost, již Vít všudy ochotně vypravo-
val. Divili se tomu. Ani se nepamatovali, že 
by viděli v proudech sošku. Všude by byli ji 
tak horlivě lovili jako v Tejnici, ale nedostalo 
se jím štěstí toho. Strnádek přijav pohoště-
ní kráčel dále. Půjde až k pramenům řeky 
a musí zjistit, odkud soška pochází.

V Tejnici čekali dychtivě návrat starcův, 
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ale nemohli se dočkat. Vnuk Karel vycházel 
naproti, ale vždycky se vracel s nepořízenou. 
Už se strachovali o starce. Cesty jsou špatné, 
hrozí snad ještě nebezpečí a Vít nešťastně 
někde zakončil pozemskou pouť. Měl u sebe 
něco peněz, za něž chtěl sochu koupit. Po-
tulují se krajem zlí lidé a Vít upadl do ru-
kou loupeživých. Nebo mu noha sklouzla 
a padl do vody, jíž se za svým účelem stále 
přidržoval. Sousedé v Tejnici zase přicháze-
li k vodě, by pozorovali, nepluje-li mrtvola 
milovaného jejich vůdce. „Nedostaví-li se 
zítra,“ hádali, „pak se mu něco stalo a živé-
ho jej nespatříme.  Už chtěli sousedé vejít 
do kostela, aby se pomodlili ze Strnádka, ať 
živého nebo mrtvého, když tu nastal na hor-
ním konci ruch a ozvaly se radostně výkřiky. 
„Vít, náš Vít přichází.“

Všichni spěchali sem a spolu se zaradovali. 
Byl to skutečné on. Chvátal, až se mu šosy 
rozháněly a v obličeji byl červený a zpocený. 
Statně nakračoval jako mladík a pot levici 
stíral z čela. Z daleka se usmíval na své spo-
lusousedy.

„No, že přicházíš! Však jsme se strachova-
li o tebe“, volali osadníci Strnádkovi vstříc. 
„Kde pak jsi tak dlouho bloudil?“

„Prochodil jsem několik dědin,“ vypravo-
val Vít, „všudy jsem musil celou událost vylí-
čit, zdržovali mne, a tak trvalo dost dlouho, 
než jsem se dostal do města Ledče.“

„Až tam jsi byl?“
„A tam byl také cíl mé cesty. Naše soška je 

z tohoto města,“ oznamoval Strnádek.
„Tedy až z Ledče! Kdo by se toho nadál 

A komu patřila?“ tázali se sousedé, jsouce 
zvědavi, jak to se soškou dopadne.

„Patřila obci a teď jest naše,“ odpovídal 
Vít. „Jakýsi měšťan ji vystavil na mostě, kte-
rý vede přes Sázavu. Ale rodina ta dávno 
vymřela ve válkách a soška náležela městu. 
Přestála mnoho. Co nepřátel jelo po tom 
mostě, a žádný se neodvážil na sošku sáh-
nout, třeba se jinde natropili skutků boho-
pustých. Všechno přestála, bouře a války 
přečkala, až letošní povodeň strhla most 
a odnesla i sochu svaté Panny. Ledečtí se 
pro ni dost naplakali a nalitovali, ano vyslali 
muže, kteří by ji u břehů hledali. Ale nena-
lezli, už byla u nás a nikoho nenapadlo, že 
se bez pohromy až sem dostane. Inu, byla tu 
vůle Boží.“

Stařec se na chvíli odmlčel.
„A jak jsem byl v Ledči uvítán! Vypravo-

val jsem zde jako i jinde o tom, jak se k nám 
soška dostala a že se jdu poptat, odkud by 
byla. Ihned se hlásili, že to bude svatá Pan-
na, již i s mostem voda strhla a odnesla. 
Brzo jsme se dohodli a měšťané měli radost, 
že se soška nerozbila, ale přišla do dobrých 
rukou.“

„Musíme ji vydat?“ tázali se nově přišlí.
„Nemusíme, je naše. Když jsem vylíčil, jak 

jsme si dávno přáli mít Mariánskou sošku, 
jak byl náš chrám od nekatolíků vydranco-
ván, jak jsme ochuzeni, když jsem se zmínil, 
že s nasazením života jsme sošku vylovili, 
a s jakou slávou a radostí jsme ji na hlavní 
oltář uložili, spolu že čekáme od ní potě-
chy a požehnání, měšťané Ledečtí ustoupili 
od svého práva a sošku nám přenechali. Dá-
val jsem jim peníze, ale nepřijali ani groší-
ku. Ať prý to věnujeme na ozdobu sochy! 
Ano těšilo je, že se jejich sošce u nás takové 

oslavy dostalo. Páni konšelé dali vyhotovit 
listinu, jíž nám sochu na věčné časy darují 
s přáním, aby nás ta, již představuje, chránila 
a přede vším zlem varovala.“

A zdálo se všem, že Maria Panna přinesla 
do Tejnice požehnání a štěstí. Byli spoko-
jeni, vzdělávali půdu opět, počali provozo-
vat řemesla, a dařilo se jim. K bývalé slávě, 
na město se obec však nepovznesla.

Strnádek ještě několik roků hospodařil 
a pobožnosti vedl. Ale zestárl a brzo jenom 
mohl Bohu sloužit. 

Jednou byl nalezen v chrámě mrtvý. Za-
metal půdu, a když byl hotov, sklesl před 
hlavním oltářem. Duše opustila schránu 
tělesnou, aby přijala odměnu věčnou. Ne-
chali starce v chrámě, jemuž tolik let věrné 
sloužil, a vystavili mrtvolu jeho před sochou 
Marie Panny, až přijel děkan z Benešova 
a rakev vykropil. Litoval velice zbožného 
starce a dovolil, aby nyní vnuk jeho Karel 
vedl pobožnosti. Strnádek byl pochován 
za modliteb a slzí všech účastníků, kteří jej 
velice milovali.

Samostatného duchovního správce dosta-
lo se Tejnici teprve za patnáct roků, když 
Jan Josef z Vrtby, nejvyšší purkrabí a patron 
chrámu, Tejnici vlastním farářem opatřil.

V kostele Šimona a Judy, apoštolů, na hlav-
ním oltáři stojí dřevěná, nyní pozlacená, so-
cha sedmibolestné Panny Marie v skleněné 
skříni, o níž říkají dějiny a místní pověst, že 
byla 10. dubna roku 1700 mezi ledovými 
krami v řece Sázavě od Víta Strnádka nale-
zena, z ledu vytažena a zde postavena.

Stávala prý na mostě v městě Ledči.


