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Milé čtenářky, vážení čtenáři
vánoční číslo Týneckých 

listů nám přináší infor-
mace o plánovaném stavu 
městské pokladny v roce 
2018, dozvíme se také 
podrobnosti o oslavách 
700. výročí první písemné 
zmínky o našem městě, 
seznámíme Vás s novým 

Významným občanem města a zrekapitulu-
jeme právě končící rok nejen v oblasti inves-
tičních akcí města, ale i co do počtu úspěchů 
a neúspěchů naších týneckých sportovních 
klubů. 
Milí čtenáři, děkuji Vám za přízeň věnovanou 
Týneckým listům. Přeji Vám klidné a požeh-
nané prožití vánočních svátků a mnoho zdraví 
a štěstí v roce 2018.

Martin Kadrnožka
starosta města

informace z radnice
Proběhly schůzky s ředitelkami základní školy, 
mateřské školy a školní jídelny. Řešili jsme pro-
vozní záležitosti a rozpočty na rok 2018.
Kostelecká sokolovna by měla být v lednu ote-
vřena pro veřejnost.
Středočeský kraj se chystá na jaře opravit silni-
ci do Podělus a na Brodce. Silnice přes Chrást 
je také v plánu oprav, v současné době probíhá 
projekční příprava.

Z jednání rady
Rada schválila rozpočtové opatření – drobné 
úpravy rozpočtu.
Rada projednala a schválila rozpočet Technic-
kých služeb Týnec na rok 2018. Za likvidaci od-
padu, provoz sběrného dvora, sekání trávy, úklid 
města a zaplatíme 15.786.257 Kč s DPH.
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Zabezpečení stavby přístavby školy provede 

Fastav Bau, s.r.o. za cenu 669.178 Kč s DPH.
•  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BES 

s.r.o. na rekonstrukci ulice Benešovská, chod-
níky. Dodatek upravuje výměry díla dle skuteč-
nosti. Celková cena díla se snižuje o 139.331 Kč 
a činí 3.838.413 Kč bez DPH

•  Smlouva o dílo s Equica, a. s. na poskytování 
služeb souvisejících s řešením problematiky 
GDPR pro Město Týnec nad Sázavou včetně 
jeho orgánů (zastupitelstvo, rada, úřad, orgá-
ny zastupitelstva a rady), organizačních slo-
žek a jeho příspěvkových organizací za cenu 
190.000 Kč bez DPH

•  Dodatek č. 25 k pojistné smlouvě č. 7720130651 

ze dne 4. 10. 2006 – Kooperativa pojišťovna, a.s. 
– rozšíření krytí odcizení a vandalismu na limit 
500.000 Kč. Dodatek rozšiřuje krytí škod způ-
sobených barvami (sprejerství)

•  Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou Pazdera na  
zateplení sokolovny. Dodatek opravuje chybu 
ve výkazu výměr, kde chyběla část zateplovací-
ho systému. Cena se navyšuje o 104.056,63 Kč 
bez DPH

•  Smlouva o uspořádání kulturního programu 
s agenturou Media Park, s.r.o. v rámci akce 
Oslavy výročí města dne 23. 6. 2018 ve výši 
316.000 Kč bez DPH

•  Dohoda o spolupráci s Media Park, s.r.o. 
na rozhlasové kampani Rádia BLANÍK  
95 FM na propagaci akce Oslavy 700 let vý-
ročí města Týnec nad Sázavou 23. 6. 2018 
za 24.000 Kč bez DPH

Z jednání zastupitelstva
Byl schválen rozpočet města na rok 2018. Více 
si o rozpočtu můžete přečíst na další straně.
Zastupitelstvo schválilo odměny pro členy 
komisí a výborů a peněžité dary neuvolně-
ným členům rady za rok 2017 v celkové výši 
120.850 Kč. 
Byly poskytnuty dotace z programu č. 4 – pod-
pora výstavby nových studen sedmi žadatelům, 
každému ve výši 30.000 Kč. Podpora výstavby 
nových studní bude pokračovat i v roce 2018.
Byly poskytnuty dary a dotace:
•  Pečovatelské službě okresu Benešov ve výši 

914.000 Kč na zajištění sociálních služeb pro 
obyvatele města Týnec nad Sázavou

•  RUAH o.p.s. ve výši 75.000 Kč na zajištění 
sociálního poradenství v Týnci nad Sázavou

•  Posázaví o.p.s. ve výši 50 Kč/obyvatele (cel-
ková výše dotace je 284.300 Kč) na činnost 
společnosti v roce 2018

•  Na podporu spolkové činnosti v roce 2017 
bylo rozděleno 266.500 Kč. Podpora je určena 
na odměny trenérům a činnost spolků

Zastupitelstvo podpořilo koncepční záměr 
přípravy projektu rozšíření Středočeské vodá-
renské soustavy propojením Posázavského sku-
pinového vodovodu a Skupinového vodovodu 
Benešov v koridoru dálnice D3.
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Rozpočet města na rok 2018
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2018. Rozpočet 

je sestaven jako schodkový. Do příjmů jsou zapojeny přebytky minulých 
období ve výši 3,8 mil. Kč. Zapojení přebytků je nezbytné. V rozpočtu je 
velké množství investičních akcí (viz. níže) – rozpracovaných nebo připra-
vených se smlouvou o dílo nebo poskytnutí dotace. Na významné opravy 
či investice jsou plánovány výdaje ve výši 79,9 mil. Kč. Krytí je zajiště-
no úvěrem (31 mil.) a dotacemi (43 mil.). Proti roku 2017 jsou navýšeny 
mzdové prostředky - nárůst dle nových mzdových tarifů schválených vlá-
dou. V rozpočtu byly navýšeny příspěvky pro školy o 10%.

Provozní přebytek (10,3 mil.) tvoří dostatečné zdroje pro splátky úvěrů 
(7,5 mil. Kč jistina, 0,38 mil Kč úrok). Na účtech města se předpoklá-
dá zůstatek z nevyčerpaných položek předchozích rozpočtů ve výši cca  
31 mil. Kč. Tento zůstatek může být využit jako spoluúčast k dotacím 
a na prioritní projekty po schválení zastupitelstvem v 2/2018. 

Do Fondu obnovy vodohospodářského majetku se převádí 300.000 Kč. 
Ve Fondu obnovy vodohospodářského majetku je k dispozici 1,0 mil. 
Na realizaci Plánu obnovy jsou naplánovány výdaje za 0,3 mil z fondu 
a 4,1 mil. v investiční části rozpočtu. Ve Fondu rozvoje bydlení je k dis-
pozici 6,4 mil. Je možné je využít na poskytování půjček obyvatelům. 
Z Fondu rozvoje a rezerv je naplánováno čerpání dotací na studny ve výši  
0,5 mil. Kč. 

Významné akce – priority pro rok 2018 – zařazené do rozpočtu:
• přístavba tělocvičny – dokončení stavby
•  dopravní terminál – rekonstrukce autobusového nádraží
• zateplení úřadu a střediska 
• opravy komunikací a chodníků
• opravy starých hřbitovů, stavba kolumbária 
• lávka Brodce – dokončení dokumentace
•  proluka u čp. 13 – schodiště a vstup na veřejné WC

Rozpracované projekty pro dlouhodobou realizaci  
(2018 – 2020):
• ZŠ – dokončení přístavby
•  Vodovod a kanalizace v místních částech – dokumentace, příprava stavby
• Lávka Brodce
• Chodníky – Kostelec, Podělusy
• Sokolák – rozšíření klubovny s terasou
• Rybník Pecerady – oprava, čištění
• Rekonstrukce skládky Vánovec v Krusičanech
• čp. 275 – sanace balkonů 2. etapa
• Kniha o Týnci – druhé rozšířené vydání
• Obecní domek Podělusy – přístavba

Stručný přehled schváleného rozpočtu:

 O konkrétních akcích financovaných z rozpočtu města Vás budou Tý-
necké listy průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpočtu můžete sle-
dovat na internetových stránkách města v Rozklikávacím rozpočtu a vývoj 
rozpočtu je zobrazen v aplikaci MONITOR na portálu Ministerstva fi-
nancí.

Martin Kadrnožka, starosta města

14%

31%55%

povinné výdaje nezbytné

povinné výdaje plánované

investice, opravy, splátky

Struktura výdajů

1. Daňové příjmy  72 626 000 Kč

2. Nedaňové běžné příjmy 14 120 400 Kč

3. Kapitálové příjmy 40 250 000 Kč

4. Běžné přijaté dotace 8 010 000 Kč

 Příjmy celkem 135 006 400 Kč

5. Běžné výdaje  84 465 000 Kč

6. Kapitálové výdaje 77 580 000 Kč

 Výdaje celkem 162 045 000 Kč

Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-) -27 038 600 Kč

8. Financování 27 038 600 Kč

 Saldo 0 Kč
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Po vypovězení smlouvy o dílo na přístavbu spojovacího krčku obou 
školních pavilonů, nyní stavba stojí. Nejen o tom, kdy se děti nových 
učeben dočkají, si s místostarostou města Bedřichem Pešanem povída-
la Lenka Morávková:

Co se v současné době se stavbou děje?
Po vypovězení smlouvy došlo k zabezpečení stavby proti klimatickým 

vlivům. To spočívá hlavně v provedení střešní parozábrany, odvodnění 
střechy, dokončení atiky a zajištění otvorů. Nyní připravujeme výběrové 

řízení na provedení prací na zabezpečení stavby před zimou a především 
vysušení celé stavby, a s tím souvisejících rozvodů topení a elektriky. 

Jak je to s čerpáním dotace?
 Z poskytnuté dotace 18 milionů korun jsme vyčerpali nakonec  

11 milionů a podali jsme žádost o převod zbývajících 7 miliónů na rok 
2018. Podle sdělení poskytovatele dotace přibývá investorů, kteří řeší 
podobné problémy jako my se stavbou školy a přidělené peníze ne-
mohou čerpat. To jednoznačně přičítám špatnému zákonu o veřejných 
zakázkách, který umožňuje zneužívání ze strany stavebních firem 
a vytahování státních peněz z investorů. Nám se však nyní, paradoxně 
i díky těmto nevyčerpaným dotacím, podařilo získat další 3 miliony 
korun na komunikace v areálu školy. Ty původně neměly být z dotace 
hrazeny. Takže je možné, že celé trápení s výstavbou městu nakonec 
přinese 3 miliony navíc. Jen já už nebudu černovlasý a kudrnatý jako 
na začátku stavby A.

Stavba tělocvičny roste před očima. Při této akci Vám asi vlasy neubývají?
Stavba tělocvičny a vnitroareálových komunikací probíhá dle před-

pokladů. Nicméně i zde bude nutná úprava postupu prací v návaznosti 
na spojovací krček, který měl být již dokončen. Vzhledem k ochotě fir-
my Fastav Bau s.r.o., se však řeší vzniklé situace konstruktivně a spo-
lečnost je schopná přizpůsobit harmonogram prací aktuálnímu stavu. 
To už se osvědčilo například v případě našeho požadavku na dokon-
čení části vnitroareálové komunikace před zahájením školního roku. 
Tehdy zaměstnanci společnosti i v deštích pracovali přes víkendy, aby 
se děti dostaly suchou nohou do školy. Proto jsem přesvědčen, že i nyní 
vše včas zvládneme.

Děkuji za rozhovor                                                                                                                          
lm

Lanová pyramida už stojí na svém 
novém místě 

V sídlišti nahradila nefunkční bazén poté,  
co před školou uvolnila prostor pro nové 

parkoviště.

Škola – spojovací krček a tělocvična

Ve městě probíhá obnova a doplnění veřejného 
osvětlení. Provádí jí společnost Osvětlení Týnec, 
k.s. Hotovo by mělo být na jaře. V plánu je ješ-
tě doplnění stožárů veřejného osvětlení v ulici 
Chrástecká od Jílovské až k lesíku, a v Podělusích 
od rybníka na návsi směrem nahoru k chatám. 

Tímto si dovoluji požádat naše obyvatele 
o případné další podněty k doplnění VO v příš-
tích letech.

Bedřich Pešan,
místostarosta města

Veřejné osvětlení – doplnění nových bodů
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Poděkování
Dlouholetá šéfredaktorka a členka redakční rady 

Týneckých listů paní Emilie Bartůšková na vlastní 
žádost končí své působení v redakční radě našich novin. 

Děkujeme jí za dlouholetou výbornou spolupráci 
a přejeme mnoho zdraví a štěstí v dalším životě. 

Město Týnec nad Sázavou

Chodník v Čakovicích je kompletní 
Byla dokončena poslední etapa výstavby chod-

níku v Čakovicích.
Stavba této etapy stála celkem 1,6 mil. Kč, 

z toho 970 tis. Kč pokryl příspěvek ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

V příštím roce budeme žádat o příspěvek ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury na stav-
bu chodníku do Zbořeného Kostelce. Projektová 
dokumentace je připravena.
Zateplení a rekonstrukce městského 
úřadu a polikliniky

Na tyto dva projekty na snížení energetické 
náročnosti veřejných budov máme schválenou 
dotaci z Operačního programu životní prostředí. 

S jejich realizací se počítá na jaře, jakmile to po-
časí dovolí. Realizátorem obou staveb je Stavební 
firma Pazdera s.r.o., která vyhrála výběrové řízení.
Oprava zvoniček a křížků

Byla schválena dotace z Ministerstva zeměděl-
ství na obnovu zvoniček a křížků. Konkrétně se 
jedná o tyto drobné sakrální stavby:

Zvonička na Větrově, zvonička v Podělusích, 
zvonička a dva křížky v Čakovicích, křížek 
v Krusičanech.

Celkové předpokládané náklady činí 387 tis. Kč, 
z toho 270 tis. Kč pokryje dotace. Obnova bude 
probíhat postupně do srpna příštího roku. 

Martina Höhnová

Projekty a dotace

Termíny zasedání rady v roce 2018
8. 1., 22. 1., 5. 2., 26. 2., 5. 3., 26. 3., 23. 4., 14. 5., 4. 6., 25. 6., 23. 7.,  

20. 8., 3. 9., 24. 9., 8. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 17. 12.

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2018
19. 2., 9. 4., 18. 6., 17. 9., 10. 12.

Uzávěrka Týneckých listů v roce 2018
9. 2., 6. 4., 8. 6., 3. 8., 5. 10., 23. 11.

Střed města zdobí nová socha. Dílo, které je 
vyrobeno z pískovce, nechává velký prostor pro 
fantazii a představivost. Pochází z dílny restau-
rátora Romana Lutze a výtvarníka Dušana Fili-
pa Škráška. S Romanem Lutzem si o soše poví-
dala Lenka Morávková:

 Romane, jak vznikl návrh? 
Na začátku byla soutěž, ze které jsme vyšli ví-

tězně. Pak proběhla jednání, jak přesně by měl 
pomník vypadat. Bylo několik návrhů a ná-
sledně jsme se shodli, že pana Janečka nejvíce 
charakterizuje motorka. Rozhodně jsme však 
nechtěli, aby vypadala příliš realisticky. To by 

tam mohl stát starý historický motocykl. Mu-
sela se spojit představa s tím, jak vypadá prostor, 
kam dílo půjde, jak má být velké, aby odolalo 
případným atakům nenechavců, a také se řešila 
odolnost vůči povětrnostním vlivům. A hlavně 
musela z něj být zřejmá myšlenka – pocta Fran-
tišku Janečkovi se zadáním ,,Dílo charakterizují-
cí rychlost doby.“ 

Kdo je autorem návrhu výsledné podoby? 
Výsledný návrh pochází z dílny mého kolegy, 

a také dlouholetého přítele, malíře-výtvarníka 
Dušana Filipa Škráška. Vymodeloval čtyři ná-
vrhy z hrnčířské hlíny, ale stále se nám zdálo, 

že to není ono. Až jednou Filip přišel po ránu 
a ukázal mi model v současné podobě. Plastika 
vychází z podoby starších typů Jawy. Je tam po-
dobná vrchní linie, tvar značky, světel apod. Dílo 
musí být také samozřejmě současné, moderní.

Můžete nám sochu více přiblížit? Z čeho je vyro-
bena, kolik váží? 

Socha je vyrobena z nejtvrdšího Božanovské-
ho pískovce z Teplicko-Adršpašských skal. Jsme 
patrioti, chtěli jsme domácí materiál z Čech. 
Váží zhruba jednu tunu. Ten žulový ovál, ta elip-
sa, na které dílo stojí, znázorňuje tvar loga Jawy. 
Žula byla použita proto, že lépe odolá sněhu, 
dešti, chemické soli apod. Plastika je pískovco-
vá, protože celá republika je trochu nadneseně 
řečeno, barokně pískovcová. Vrchní linie tedy 
znázorňuje motorku, jakožto životní dílo pana 
Janečka, prostřední detaily nám připomínají 
ubíhající čas, tedy rychlost doby. Ve spodní čás-
ti potom, pokud někdo bude chtít, může vidět 
i náznak Sázavy.

Několikrát jste zmínil Vašeho kolegu, a také pří-
tele, Dušana Filipa Škráška. Je zřejmé, že se Vám 
s ním  výborně spolupracuje. 

Jsem moc rád, že jsme na tom pracovali s Fi-
lipem spolu. Byla to pro nás nejen příležitost se 
prezentovat, ale především velká čest udělat dílo, 
kterým vzdáváme hold tak výjimečnému člově-
ku, jakým František Janeček byl. Já jsem o tom 
také přemýšlel, zvláště v tyto adventní dny, jak 
moc je pro mne důležitá spolupráce. A nejen 
pro mě. Vlastně skoro úplně všechno na světě, 
materiální i nehmotné, vzniká formou spoluprá-
ce. A to, vzhledem k vánočnímu rozjímání, platí 
vlastně i o vzniku člověka a rodiny jako takové. 

Přeji příjemné společné vánoční svátky.
Děkuji za rozhovor                                                                                                                                   

lm

Je to pro nás čest …
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Týnec nad Sázavou zahajuje práce na doku-
mentech, které mají přispět k rozvoji města. 
Jedná se o strategický plán rozvoje města, fi-
lozoficko-architektonickou koncepci a plán 
prevence kriminality. Na pořízení těchto 
rozvojových dokumentů získalo město dotaci 
z Operačního programu Zaměstnanost.

Na tvorbě strategického plánu rozvoje města 
a plánu prevence kriminality bude s městem 
spolupracovat externí zpracovatel, společnost 
MEPCO, s. r. o. Ve strategii budou vydefino-

vány rozvojové priority města. Plán prevence 
kriminality bude zacílený na zlepšení preven-
tivní činnosti a bezpečnosti ve městě. Filoso-
ficko-architektonická koncepce bude zaměřena 
na urbanistické řešení města, využití veřejných 
prostranství a zelených ploch.

Do zpracovávání strategického plánu, kte-
ré bude probíhat od prosince 2017 do srpna 
příštího roku, bude mj. zapojena i veřejnost, 
a to formou úvodního semináře, veřejných 
projednání a dotazníkového šetření. V rámci 

těchto aktivit se budou moci občané vyjádřit 
k potřebám, nedostatkům a požadavkům, které 
je potřeba ve městě zajistit. Výsledná zjištění 
budou zakomponována do strategického plánu 
a budou zohledněna při nastavení priorit a cílů 
města v oblasti jeho rozvoje. O výše uvedených 
aktivitách a možnostech zapojení se do tvorby 
strategického plánu bude široká veřejnost infor-
mována prostřednictvím komunikačních kanálů 
města, tj. zejména webových stránek, Týneckých 
listů a facebooku. 

Město posiluje svůj strategický rozvoj

Dotační rekapitulace za rok 2017
PODaNé žáDOSTI O DOTaCe Na PROJeKTy MěSTa TýNeC NaD SáZaVOU 

Projekt Dotační titul / Fond Celkové náklady  Výše dotace Stav, realizace 
Obnova střechy muzea Ministerstvo kultury 932 389 Kč 150 000 Kč dokončeno 
Zateplení polikliniky OPŽP 8 720 582 Kč 1 979 912 Kč schváleno 
Zateplení sokolovny ve Zbořeném Kostelci OPŽP 4 002 357 Kč 1 235 266 Kč dokončeno 
Oprava zvoniček Ministerstvo zemědělství 219 000 Kč 153 000 Kč schváleno 
Oprava křížků  Ministerstvo zemědělství 168 000 Kč 117 000 Kč schváleno 
Rekonstrukce skládky Vánovec OPŽP 8 177 220 Kč 6 541 000 Kč čeká se na schválení
Dopravní terminál Týnec nad Sázavou IROP - ITI 33 023 782 Kč 29 303 211 Kč schváleno 

  55 243 330 Kč 39 479 389 Kč

      Martina Höhnová

Slavnostní večer se odehrál v pátek 27. října 
na týnecké radnici. Ocenění Významný občan 
převzal jeho nový nositel. V letošním roce ho 
za celoživotní přínos pro sport, sportovce a fot-
bal získal pan František Ptáčník. V 17 hodin 
bylo zahájeno ve slavnostně vyzdobené obřadní 
místnosti předávání ocenění. Nejprve zazně-
lo z úst Romany Brhelové poděkování dárcům 
krve: „Darování je pro zdravého člověka tím nej-
menším, ale zato tím nejvzácnějším darem, který 
může druhému člověku dát. Darování nestojí žádné 
peníze, ale na druhou stranu nejde tento dar ničím 
rovnocenným zaplatit. Vážení dárci krve, děkujeme 
za Vaši obětavost, kterou druhým pomáháte zachrá-
nit život a navrátit zdraví.“ Po předání symbolic-
ké rudé růže, lahve červeného vína a pamětního 
listu bylo přistoupeno k samotnému předání oce-
nění novému Významnému občanu. 

Starosta města Martin Kadrnožka seznámil 
přítomné se životopisem pana Františka Ptáč-

níka. Mimo jiné také řekl: „František Ptáčník je 
od letošního roku držitelem jednoho z nejvyšších 
ocenění Fotbalové asociace České republiky - Ceny 
dr. Václava Jíry, a to za celoživotní přispění k roz-
voji českého fotbalu. Je i předsedou osadního výboru 
Pecerady a aktivně se stará o to, aby se v Peceradech 
dobře žilo. Jeho práce je vidět a mezi sousedy se cení. 
Přesto, vzhledem k jeho skromnosti a lásce k fotbalu, 
si nejraději povídá o tomto krásném sportu, o dětech, 
které trénoval, o tom co všechno ve své trenérské 
a fotbalové kariéře jako takové, zažil. Vychovával 
děti, pral dresy, sekal trávu, lajnoval hřiště, tréno-
val mládež.“ Když jsme se pokoušeli vyzvědět, 
jaký dárek by mu udělal největší radost, pan 
František Ptáčník odpověděl: „Víte, už mi táhne 
na sedmdesát a fotbal dělám celý život. Dělal jsem to 
vždycky strašně rád a budu se tomu věnovat, dokud 
budu moc. Já nic víc nepotřebuju. Pro mne je největší 
dárek, když jsou všichni moji kamarádi okolo mne 
spokojení. Když se můžu podívat kolem sebe a říct 
ten a ten vyrostl pod mým vedením - to je pro mne 
ta správná odměna. Peníze jsou věc pomíjivá. Když 
potkám maminku s klukem a ten Pepíček mámě šep-
tá – mami, dívej, to je můj trenér. Tak to je pro mne 
největší dárek…“  To mu vzhledem k jeho nasaze-
ní, elánu a radosti z fotbalu, sportu a všeho s tím 
související, rádi věříme, ale přesto jsme mu dá-
rek přichystali. K ocenění, dukátku na památku, 
obrazům a knize ještě přibyla slavistická mikina 
a slavistické triko. A pak už se gratulovalo. Panu 
Františku Ptáčníkovi přišli poblahopřát přátelé 

i celá rodina. Květinové dary provoněly zcela za-
plněnou obřadní síň týnecké radnice. Slavnostní 
atmosféru doplnilo také připravené pohoštění 
pro všechny přítomné. 

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

lm

Významný občan 2017
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V Týnci nad Sázavou 
a přilehlých obcích bude 
v prvním a druhém týd-
nu roku 2018 probíhat 
Tříkrálová sbírka. Její vý-
nos je tradičně z největší 
části věnován na pod-
poru záměrů pro lidi 

v nouzi na území ČR. Jde o různé formy pod-
pory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním 
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro 
další jinak sociálně potřebné. Sbírka má předem 
jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku. Vět-

šina vykoledovaných prostředků zůstává v regi-
onu, kde byly vybrány. Předem jsou stanoveny 
záměry, na které se v daném roce vybírá. Z daru, 
který hodíte koledníkům do kasičky, pomůže 
65% přímo v našem městě nebo regionu, 15% 
využije na své projekty místní diecézní Charita, 
10% pomůže potřebným v zahraniční, 5% jde 
na celostátní projekty a 5% je režie sbírky. Ko-
ledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá 
jasným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři 
koledníci v dětském věku, převlečení za bájné 
krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice 
přišli do Betléma poklonit novorozenému Je-

žíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkaz-
ky vystavené Charitou ČR a potvrzené diecézní 
Charitou. Průkazka koledníka obsahuje podpisy 
odpovědných osob, případně i razítko diecézní 
Charity. Údaje na průkazu koledníka musí sou-
hlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si 
dárce může vyžádat. Kasička, do které koledníci 
vybírají, je úředně zapečetěná místně přísluš-
ným městským či obecním úřadem nebo ma-
gistrátem. Číslo pokladničky souhlasí s číslem 
průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka 
se znakem Charity. Děkujeme za Vaši štědrost. 

                                                                              lm

Tříkrálová sbírka 2018

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

Každý čtvrtek mezi 14 a 16 hodinou je ve zdravotním středisku přítomný odborný sociální pracovník, který pomůže lidem najít řešení buď 
přímo, nebo prostřednictvím dalších odborníků. K dispozici je psycholog, právní občanská poradna, zdravotní sestry domácí péče a další lidé, 
kteří se snaží společně najít řešení nejrůznějších sociálních situací. Provoz poradny zajišťuje nezisková organizace RUAH o.p.s. za finanční podpory 
města Týnec. Její ředitelka Marta Vacková k poradně řekla: „Přála bych si, aby lidé pochopili, že říct si o pomoc není selhání, ale velký kus odvahy, a že 
východisko z každé situace existuje. Chtěli bychom ho pomoci lidem hledat.“ Schůzku s poradcem si lidé mohou domluvit i mimo pravidelnou dobu.

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

Více informací podají sociální pracovnice:  Jana Chlistovská, tel.: 733 224 305  
a Petra Filipová, tel.: 733 741 707

Marta Vrkoslavová, Kancelář tajemníka

Sociální poradna v Týnci nad Sázavou
Týnec nad Sázavou se stará o ty, kteří potřebují pomoc  
– ve Zdravotnickém středisku v Týnci nad Sázavou je otevřena sociální poradna.

Prezidenta budeme volit v 1. kole 12. a 13. ledna 
2018. Případné 2. kolo (pokud v prvním kole žád-
ný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hla-
sů) pak proběhne o dva týdny později, tj. 26. a 27. 
ledna. I v případě prezidentských voleb lze hlaso-
vat mimo místo svého trvalého bydliště. Žádost 

o voličský průkaz je nutné zaslat do 5. ledna 2018, 
nebo lze o průkaz zažádat osobně do 10. ledna 
2018 do 16. hodiny. Datem inaugurace zvolené-
ho prezidenta je pak 8. březen 2018. Kandidáti 
jsou do volby nominovaní podle zákona podáním 
kandidátní listiny u Ministerstva vnitra. Jsou jimi 

Jiří Drahoš, Michal Horáček, Miloš Zeman, Pa-
vel Fischer, Marek Hilšer, Mirek Topolánek, Petr 
Hannig, Jiří Hynek a Vratislav Kulhánek. Více 
informací najdete na webových stránkách Mini-
sterstva vnitra - volba prezidenta republiky.

lm

Volba prezidenta 12. a 13. ledna 2018
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První adventní sobotu jsme společně rozsvítili náš týnecký vánoční strom. 
Už pár dní předtím děti z mateřské i základní školy vyzdobily město smrč-
ky s vlastnoručně vyrobenými ozdobičkami. Na stromečkách se rozsvítily 
barevné žárovičky, na lampách zazářily sněhové vločky a v Betlému na slá-
mě ležící Jezulátko zahřívají beránek a ovečky a hlídá ho ovčácký pes. Dary 
mu přinášejí Tři králové. Vánoční atmosféru dokouzlilo i počasí, které se 
začalo chovat jako už opravdu zimní, vždyť předcházející den začala me-
teorologická zima, tak mělo nejvyšší čas. Dokonce se v jednu chvíli z davu 
dětí ozvalo: „Jéé, mamí, koukej, sněží!“ 

Už od sobotního odpoledne se městem linula vůně trdelníků i svařené-
ho vína, z reproduktorů zněly vánoční koledy a na pódiu před obchod-
ním domem se chystali první učinkující – členové kapely CZECH IT.  
Ti v 16 hodin začali hrát vánoční písničky a koledy. To nenechalo v klidu 
děti, takže se hned přidaly zpěvem a po chvíli i tancem před podiem. My 
velcí jsme tedy netancovali (většinou), ale zpívali jsme také. V půl páté děti 
z mateřinky pod vedením paní učitelky Jitky Jalovecké a Evy Toušové za-
hájily druhou část programu pásmem pohádek a písniček. Na pódiu je pak 
vystřídali kluci a holčičky z 5. třídy mateřské školky s paní učitelkou Da-
nou Kellnerovou, kteří zahráli vánoční pohádku o narození Ježíška. Trošku 
větší děti ze základní školy Benešovská za doprovodu kytary Jany Vackové 
dovedly svými písničkami všechny přítomné až do 17. hodiny. Dozněla pí-
seň Vánoční čas a starosta města Martin Kadrnožka s mohutnou podporou 
diváků zahájil odpočítání do rozsvícení stromečku: „….4, 3, 2, 1 Už svítí!“ 
Potlesk a nadšené výkřiky dětí i dospělých přivítaly přicházející vánoční 
čas do Týnce nad Sázavou. 

KRáSNé VáNOCe
lm

Zase po roce jsou tu Vánoce…

Stalo se tradicí, že se v Peceradech na návsi se-
jdou o první adventní neděli místní k tomu, aby 
si zazpívali pár vánočních koled a společně roz-
svítili vánoční stromek. I letošní, v pořadí šestý 
rok, nebyl výjimkou.

Novinkou byl krásný vánoční stromeček, kte-
rým se stal smrk rostoucí na návsi. Ozdobení 
zajistilo město. Děti za malou odměnu odpřed-
nášely básničky a všichni si společně se skupinou 
muzikantů zazpívali vánoční koledy. Pro dobrou 
pohodu bylo připraveno malé pohoštění, o ně-
hož se postarali částečně místní vlastními silami 
a z části bylo zajištěno z výtěžků peceradských 
akcí.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří s orga-
nizací pomáhali, muzikantům za skvělý výkon 
a všem ostatním za báječnou atmosféru. 

HeZKé VáNOCe VŠeM!
Osadní výbor v Peceradech

Peceradské vánoční 
zpívání
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700

Srdíčkový den
Školáci z Týnce nad Sázavou vymysleli Srdíč-

kový den anebo také Den přátelství. 16. listopa-
du se děti z družiny obou základních škol spolu 
s paní učitelkami sešly před městským úřadem. 
Každý si přinesl vlastnoručně vyrobenou krásně 
pomalovanou lucerničku se svíčkou uvnitř. Nej-
prve se kluci a holky vzájemně představili, podali 
si ruce a vyměnili malé dárečky. „Ahoj, já jsem 
Pepa, a přinesl jsem ti tyto korálky na potvrzení 

našeho přátelství,“ bylo třeba slyšet mezi dětmi. 
Pak děti skleničky se svíčkou položily do trávy 
tak, že vzniklo krásné veliké srdce. Než svíčky 
zapálily, vytvořily kolem něj svými postavičkami 
ještě větší a ještě krásnější srdíčko. 

Den přátelství, ač proběhl úplně poprvé, se moc 
povedl. Pokud jste lucerničky letos neviděli, urči-
tě budete mít šanci příští rok.

lm

Týnec nad Sázavou 700 let
Týnec nad Sázavou se chystá na oslavy 700. 

výročí první písemné zmínky o městě. Město je 
sice mnohem starší, což dokazují archeologické 
nálezy datované do 2. poloviny 11. století, nej-
starší písemná zmínka, kterou lze bezpečně spo-
jit s touto osadou, však pochází až z roku 1318. 
Proto právě v příštím roce, v roce 2018, uplyne 
přesně 700 let, kdy se o Týnci začalo psát. 

Oslavy tohoto výročí zahájí 3. února Ples měs-
ta, který tematicky doplní vystoupení taneční 
školy Salta a půlnoční show mistrů republiky 
ve standardních tancích.  Videoprojekce pak 
připomene nejvýznamnější okamžiky města.

Týnecký hrad, kde se začala psát historie na-
šeho města, svůj program rozprostře do celého 
roku. Ve spolupráci s Vlastivědným klubem 
připravil tři výstavy. První nese název Řemes-
la v Týnci. Díla starých řemesel a řemeslníků 
z Týnce a okolí budou v prostoru hradu k vidění 
od dubna do září. 

V hlavním sále muzea ve stejném termínu 
proběhne výstava předmětů s motivem Týnce, 
pojmenovaná Týnec 100 x jinak.

Do oslav se zapojily i děti z družiny Základní 
školy Benešovská. Ty k tak významnému výro-
čí připravily Retro výstavu. V 1. patře věže si ji 
budeme moci prohlédnout od dubna do června. 

V muzejní  galerii po celý rok budou vystavo-
vat místní umělci Antonín Krch, Lenka Útrato-
vá a Ladislav Žížala a pozveme Vás na společ-
nou výstavu umělců Posázaví.

Výstavy doplní už tradiční akce, jako jsou Ve-
likonoce na hradě, kdy si budeme moci uplést 
pomlázku, ozdobit vajíčka, vyrobit velikonoční 
dekorace. V červnu zažijeme muzejní noc a pak 
nás čeká letní divadelní scéna v Posázaví. To 
znamená, že každou sobotu po celé léto děti 
i dospělé pobaví pohádky pod širým nebem 
v hradním areálu. 

První srpnovou sobotu už tradiční Týnecký 
střep, tentokrát ve slavnostnější atmosféře 700. 
narozenin města, oživí kromě pohádek, histo-
rických vystoupení, předvádění řemesel i hrn-
čířské trhy. Poslední srpnovou sobotu proběhne 
Netopýří noc na hradě, která má za cíl přiblížit 
život stálých obyvatel hradní věže, kolonie ne-
topýrů velkých, a zároveň pobavit velké i malé 
návštěvníky. Ochotnický divadelní festival první 
zářijovou sobotu a Keltský večer poslední so-
botu v září zamknou hrad do zimního spánku. 
Z toho se ale už začátkem prosince probudí, aby 
se oděl do slavnostního obleku a oslavil spolu 
s námi advent, a také končící rok 700. výročí 
první písemné zmínky o našem městě.

Hrad tedy bude slavit celý rok, ale město také 
nezůstane pozadu. Jak bylo zmíněno v úvodu, 
oslavy zahájí 3. února Ples města s tematicky za-
měřeným programem. V květnu pak ve spoluprá-
ci s Posázavím o.p.s. poděkujeme naší řece za to, 
že je na nás těch 700 let docela hodná, netrápí nás 
moc povodněmi, ryby také někdy berou, a vodáci 
se většinou dostanou do cíle své cesty bez ztráty 
kytičky nebo alespoň pádla. V Náklí proběhne 
12. května Den vody, spojený se soutěžemi, závo-
dy lodí, ale i úklidem kolem řeky.

Hlavní den oslav je naplánován na 23. červ-
na do Náklí. Už od rána budou na fotbalovém 
hřišti probíhat fotbalové zápasy. Fotbalisté při-
pravují memoriál Standy Jandy, malí budoucí 
fotbaloví mistři, tedy přípravka, zároveň před-
vede, co už se naučila. Pozadu nezůstanou ani 
gymnastky, a uvidíme i představení divadelního 
spolku Netopýr. V kempu hasiči představí svou 
techniku, a třeba i požární útok. 

Ve 14 hodin na hlavním pódiu na parkoviš-
ti před úřadem, ve spolupráci s Radiem Blaník 
a jeho moderátory, zahájíme opravdu velkou 
narozeninovou party. Nejprve děti roztančí celé 

parkoviště v rytmu diskotékových hitů, aby si 
v 16 hodin zařádily s Michalem z Kouzelné 
školky a jeho bláznivými nápady. V 17 hodin 
přijde zpěvák, který udělá radost asi všem vě-
kovým kategoriím. Stín Katedrál, Lékořice, 
Do vchází do tvých snů, má lásko … Ano, Vác-
lav Neckář. V 19 hodin pak svým koncertem 
Xindl X uzavře hlavní hudební program. 

Následující after party v podobě taneční zába-
vy pod širým nebem v Náklí s kapelou Horvath 
Band skončí až 24. června ráno. 

Protože dobrého a hudby prý není nikdy dost, 
budeme se toho držet. Rock Park první srp-
novou sobotu s ohromnou číslicí 700 ve středu 
pódia, a také a především, s ohromnou dávkou 
muziky, určitě udělá radost všem příznivcům to-
hoto žánru. 

V září dostanou oslavy důstojnější ráz. Při 
příležitosti svátku Dne české státnosti 28. září 
oceníme Významné občany města, a to i In me-
moriam. Již nyní můžete posílat své nominace. 
Zároveň proběhne křest a představení dotisku 
knihy o Týnci – Týnec nad Sázavou, K historic-
kým kořenům města.

Rok 2018, rok 700. výročí první písemné 
zmínky o městě Týnec nad Sázavou, vyvrcholí 
závěrečným koncertem ve Společenském cent-
ru. Takže co městu k jeho narozeninám popřát 
víc než: „Hodně štěstí, zdraví a dobrých lidí“.

lm
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700 Poděkování
Děkuji panu místostarostovi 

Ing. Bedřichu Pešanovi  
a paní Romaně Brhelové za „lesk“, 

který dodali zlaté svatbě  
manželů Jirákových, konané v den  

50. výročí jejich sňatku, 
v sobotu 25. listopadu 2017. 

Děkuji za jejich ochotu a čas.

Naďa Nováková,  
dcera

I. Informace ke svozu BIO odpadu v roce 2018
V roce 2018 bude svoz Bio odpadu z domácností probíhat následovně:

1. Svoz bude probíhat v období březen – listopad 2018

2.  Prakticky bude prováděn 1x/14 dní počínaje dnem 15. 3. 2018, dále 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 
8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11. 2018.                                                    

3.  Požadavky – objednávky je nutno podat u Technických služeb Týnec s. r. o. nejpozději do 31. 1. 2018 a musí ji podat každý žadatel o svoz.  
To i ten, u kterého byl svoz prováděn v roce 2017. Ve výše uvedených termínech a do výše objemu nádob je tento svoz ZDARMA.                                                                                                                                
V případě neobnovení požadavku svozu z roku 2017 na rok 2018 je nutné vrátit nádoby na Bio odpad. 

4.  Začlenění případných dalších objednávek svozu, podaných po 31. 1. 2018, bude realizováno až od 5/2018, případně 7/2018 a 9/2018, podle 
termínu podané objednávky. 

5. Nádoby na BIO odpad z domácností jsou 240 l pro rodinný dům, 770 l pro bytový dům (bytovky), 770 l pro kontejnerová hnízda.

6.  Do nádob a kontejnerů je nutné vkládat pouze volně ložený BIO odpad. Pokud je BIO odpad vložen do igelitových nebo jiných obalů, jedná 
se o znečištěný odpad a náklady na jeho likvidaci se zvýší z 330 Kč/tuna na 1 010 Kč/tuna plus převoz na skládku TKO.

7.  Kapacita sběrného dvoru pro odevzdání BIO odpadu je pouze 4x kontejner 770 l. Proto je nutné před dovezením tohoto odpadu na sběrný 
dvůr si zjistit možnost jeho odebrání. 

Tel.: 317 701 238

II. Informace k otvírací době sběrného dvoru o sobotách v roce 2018
V roce 2018 bude sběrný dvůr otevřen v soboty od 9 do 12 hodin ve dnech:
Zahájení 5. 5. 2018, dále 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10. 2018

III. Informace ke svozu odpadu ze sběrných míst v roce 2018
V roce 2018 bude svoz odpadu ze sběrných míst probíhat v následujících termínech:
1. V zimním období: 2. 1., 6. 2., 6.11., 4. 12. 2018, tj. 1x/měsíc, vždy první úterý v měsíci
2. V letním období: počínaje 6. 3. 2018 každé úterý do 30. 10. 2018

IV. Informace k ukládání odpadu mimo kontejner nebo nádobu na TKO
V roce 2017 se mezi částí obyvatelstva rozmohl nešvar odkládat objemný odpad, ale i jiný odpad (mnohdy z kategorie nebezpečný a elektro-
odpad) k nádobám a kontejnerům na TKO (tuhý komunální odpad). Tento odpad je povinnost ukládat ve sběrném dvoře Technických služeb 
Týnec. MěÚ Týnec nad Sázavou dotuje tuto činnost možností odevzdat jej na sběrném dvoře do 100kg/domácnost zdarma, další pak za ceny 
skládky Přibyšice.                                                                                               

Jaromír Diblík, ředitel TS

Informace z Technických služeb Týnec s.r.o.

Na jaře tohoto roku jsme podali žádost 
v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
o dotaci na podporu základního vzdělání. Tuto 
dotaci v celkové výši 689 083 Kč jsme získali 
a od 1. září 2017 ji začali čerpat. Projekt bude 
probíhat po dobu dvou let, tedy do 31. 8. 2019.

Dotace je určena na osobnostně profesní roz-
voj pedagogů naší školy. Učitelé, vychovatelé 
a asistenti využívají další vzdělávání pedago-
gických pracovníků v oblasti matematické či 
čtenářské gramotnosti a inkluze. V budově Be-
nešovská učitelé vzájemně sdílí své zkušenosti 
při společné „tandemové“ výuce.

Pro žáky na Komenského je otevřen klub zá-

bavné logiky a deskových her a čtenářský klub. 
Z poskytnuté dotace jsme tak již mohli např. 
zakoupit hry nebo knihy na mimočítankovou 
četbu. 

Za ZŠ Týnec nad Sázavou  
Mgr. Zuzana Krajánková

Kvalitní vzdělávání pro všechny
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Studie protipovodňových opatření v povodí Sá-
zavy sleduje i Janovický potok.

Jaké potenciální nebezpečí může znamenat Ja-
novický potok pro obce a města v jeho sousedství, 
zjišťoval terénní průzkum, který je součástí Studie 
odtokových poměrů včetně návrhů možných pro-
tipovodňových opatření v povodí Sázavy. Na za-
čátku listopadu byla dokončena první z šesti částí 
tohoto projektu, která se zabývala analýzou řeše-
ného území, tedy analýzou přítoků Sázavy, včetně 
takzvaných kritických bodů v jejich povodích.

Janovický potok je potenciální hrozbou i pro 
Týnec nad Sázavou, protože právě na jeho katas-
tru se vlévá do řeky Sázavy. Na území povodí Ja-
novického potoka bylo v rámci Studie provedeno 
terénní šetření za účasti zástupců dotčených měst 
a obcí a správců toků. Jeho součástí byla revize 
takzvaných kritických bodů a zjišťovala se místa 
s ohrožením z říčních povodní i přívalových po-
vodní v důsledku zvýšeného povrchového odtoku. 
Ohrožená místa byla definována na základě míst-
ních zkušeností.

„Například ve spolupráci se starostou Maršovic jsme 
do studie zahrnuli i 1,5 km Maršovického potoka, 
který je levostranným přítokem Janovického potoka,“ 
řekl projektant Lukáš Vlček, který v rámci analy-
tické části Studie řešil Janovický potok. Nejpro-

blematičtějšími místy v jeho povodí byly označe-
ny Libeč, Zahrádka a centrum Václavic. 

Podle Kateřiny Hánové, zástupkyně dodavatele 
projektu Společnosti VRV + DHI, se terénní prů-
zkum a setkání se zástupci dotčených obcí, správ-
ců vodních toků a správce povodí uskutečnily 
letos na jaře. Na přelomu jara a léta pak bylo zajiš-
těno geodetické zaměření vodních toků, hydrolo-
gická data od ČHMÚ a následně bylo provedeno 
mnoho analýz, jako hydromorfologická analýza, 
splaveninová analýza, byly sestaveny hydrodyna-
mické modely řešených úseků vodních toků, je-
jichž výstupem jsou záplavová území. Dále byly 
pro přispívající plochy povodí kritických bodů se-
staveny srážkoodtokové modely. Na základě všech 
těchto analýz byly definovány problémové lokali-
ty na vodních tocích i v místech kritických bodů.

Povodí Sázavy je v posledních letech postiho-
váno významnějšími srážkovými úhrny, které 

způsobují povodňové události. Dosud nejvý-
znamnější povodeň zasáhla toto území v roce 
2013 a způsobila rozsáhlé škody na majetku. 
V povodí přítoků Sázavy není mnoho proti-
povodňových opatření stavebního charakteru 
(mimo úprav vodního toku), která by ochránila 
obyvatelstvo před nepříznivým účinkem povod-
ní.  Cílem Studie je proto detailně analyzovat 

území a navrhnout takové řešení, které efektivně 
ochrání obyvatele a jejich majetek. 

Kromě Janovického a Maršovického potoka 
byly v rámci první části studie analyzovány vodní 
toky a kritické body v jejich povodích – levostran-
ných přítoků Sázavy, tedy Brejlovského potoka, 
Břežanského potoka, Tloskovského potoka, Ko-
nopišťského potoka, Svárovského potoka, Bene-
šovského potoka, Čerčanského potoka, Dojetřic-
kého potoka a Křešického potoka. Mezi řešené 
pravostranné přítoky patří Chotouňský potok, 
Turyňský potok, Mlýnský potok, Kunický potok, 
Lomnický potok, Mnichovka, Jevanský potok, 
Bohumilský potok, Oborský potok, Nučický po-
tok a Úžický potok.

Studii odtokových poměrů včetně návrhů 
možných protipovodňových opatření v po-
vodí Sázavy připravuje Povodí Vltavy, s.p. 
ve spolupráci s Lesy ČR, s.p., Středočeským 
krajem, Posázavím o.p.s. a dotčenými obcemi. 
Její první část řešila oblast od soutoku Sázavy 
s Vltavou po Křešický potok u města Sázavy, 
připravovaná Studie II se bude týkat území 
od Křešického potoka ke Zruči nad Sázavou. 
Výsledkem obou studií by měl být návrh proti-
povodňových opatření a opatření k zadržování 
vody v krajině realizovaných co nejvýše na vod-
ních tocích.

Jaroslava Tůmová

Studie protipovodňových opatření v povodí Sázavy  
sleduje i Janovický potok

Na některých křižovatkách ve městě platí 
přednost zprava už od nepaměti, na dalších jde 
o poměrně nedávnou změnu, která stojí za při-
pomenutí. Týká se to například křižovatky nad 
Zverimexem. Auta jedoucí z ulice K zeleným 
vratům (od mateřské školky) do Okružní mají 
přednost před vozidly přijíždějícími z ulice Praž-
ská (od Zverimexu), ale zároveň dávají přednost 
autům přijíždějícím z Okružní do ulice Pražská. 

Další křižovatka, kde v uplynulých letech došlo 
ke změně a platí zde přednost zprava, je křižo-
vatka ulice Husova a 9. května. Pokud jedeme 
ulicí 9. května ve směru od garáží, dáváme před-
nost vozidlům přijíždějícím z ulice Husova.

Několik křižovatek, kde platí tato úprava sil-
ničního provozu, je i ve starém Týnci na Far-
ském kopci a v Kozlovicích. 

JeZDěTe OPaTRNě
lm, mp

Týnecké křižovatky a pravidlo pravé ruky
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Ve třídě je převážná většina dětí předškolní-
ho věku a dětí s odkladem školní docházky. Pro 
děti s odkladem školní docházky je připraven 
speciálně pedagogický program, kde se s dětmi 
pracuje individuálně nebo ve skupinkách dvou 
až čtyř dětí. Trénujeme činnosti podle potřeb 
jednotlivých dětí a zaměřujeme se na jejich pod-
poru dle zpráv z PPP. Připravujeme předškoláky 
na úspěšný nástup do prvních tříd.

Spousta her a vzdělávacích aktivit je uskuteč-
ňována převážně pod vedením učitelek. Preferu-
jeme poznávání Týnce nad Sázavou a jeho okolí, 
proto od začátku školního roku vyrážíme každou 
středu na delší pěší výlety např. krmení kachen 
u řeky Sázavy, pěší výlet do kravína v Krhani-
cích, výlet za Ferdou Mravencem nebo návštěva 
zvířátek v Dandylandu v Chrástu nad Sázavou.

Následuje malá ochutnávka zajímavých míst, 
navštívených v rámci výletů:

Na fotce můžete vidět návštěvu Městské 
knihovny Týnec nad Sázavou. Žabáčkům zde 
paní Ivana Nováková udělala krásný a zábavný 
program plný poznání. Kromě různých knížek, 

které si zde děti mohly prohlédnout a zajíma-
vého povídání,  hádanek a zábavných pohádek, 
kterých mohly být díky paní Ivaně součástí, měly 
celou návštěvu průvodkyni – kočku jménem Ku-
lička.

 Následují dvě fotky z výletu autobusem 
na Zbořený Kostelec. Byl náročný, ale krásný. 
Po cestě autobusem děti vyšlapaly až ke zříce-
nině hradu, kde se nasvačily. Za odměnu mohly 
trávit čas na dětském hřišti. Překvapením za od-
vahu a vytrvalost byla nakonec návštěva hostince 
U Holubů. Ochotný pan majitel Tomáš Bejček 
nás potěšil sladkou odměnou, pitím a ovocem. 
Bylo to milé zpestření celého výletu. 

Na výletě k altánku do lesa čekalo na děti 
překvapení. Přemysl Divácký a Jan Kubíček, 
strážníci Městské policie Týnec nad Sázavou, 
nám přijeli prozradit a ukázat zajímavosti ze své 
práce.

V listopadu jsme se zapojili do projektu České 
televize „Hrajeme si na profese.“ Tématem toho-
to měsíce je „Veliké objevy z techniky i chemie.“ 
Dělali jsme různé pokusy a poznávali nové, pro 
nás neznámé věci. Všechny aktivity spojené 
s tímto tématem děti zajímaly a také obohatily.

V listopadu jsme ještě vyrazili před městský 
úřad. Díky jednomu z rodičů si děti mohly pro-
hlédnout stavební stroje. Pan David Kiša se svým 
bratrem nám přijeli ukázat nákladní auta i vy-
sokozdvižný vozík a postarali se o další zábavný 
program i s odměnou.

Nový třídní program, do kterého se mohou za-
pojit i rodiče dětí, se nazývá: “Nauč nás to taky!“ 

Rodiče tak mohou přijít do školky dětem cokoli 
předvést, přečíst nebo je naučit. Vlastním příkla-
dem tak mohou dětem nejlépe předávat zajíma-
vé poznatky, dovednosti a nadšení. Mohou je tak 
inspirovat v jejich dalším vývoji.

Stojíme si za tím, že děti se nejvíce naučí prak-
tickým získáváním nových zkušeností a nenásil-
ným poznáváním okolního světa. Mottem naší 
třídy je: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, 
jsem se naučil v mateřské školce,“ Robert Ful-
ghum.   

Za 3. třídu ŽABÁKŮ  
Mgr. Štěpánka Drábová, Marcela Rýdlová

Jak si žaBáCI užívají života v mateřské škole

Městská policie v uplynulých dvou měsících 
také řešila:
• odchyty toulavých psů
• celostátně hledané osoby
• nedovolená parkování
• dopravní nehody
• vraky aut
• rušení nočního klidu

• vloupání do objektu
• ležící opilce
• černé skládky
• řídila dopravu
• poskytovala první pomoc
• odstraňovala následky vichřice
•  kontrolovala dodržování zákazu nalévání  

alkoholu mladistvým

Ze svodky městské policie

V pátek 6. října v 11 hodin byla týnecká 
městská policie požádána Policií České re-
publiky o spolupráci při hledání muže, po-
dezřelého z vykrádání domů v obci Chleby. 
Odtud si měl odnášet potraviny, a když mu 
došly, tak se vrátil pro další. Při kontrolách se 
strážníci zaměřili na chatové oblasti. V Po-
dělusích nad jezem byla hlídkou spatřena 
osoba, odpovídající popisu, poskytnutému 
republikovou policií. Muž, který se pohybo-
val v okolí chat u řeky, byl strážníky v 16.15 
hodin zadržen a následně převezen do Bene-
šova na kriminální policii. 

                                                                                                        

Nový chodník v Benešovské ulici, ještě před 
dokončením rekonstrukce, na konci září přejel 
těžký jeřáb. Tím došlo k propadnutí zámko-
vé dlažby. Na základě záznamu z kamerového 
systému byl strážníky vyhledán vlastník vozu, 
společnost Švestka. Její majitel, i díky pořízené 
fotodokumentaci přímo na místě, vinu svého ři-
diče uznal a nechal opravit poškozený chodník.

Tomáš Klenovec,  
velitel městské policie

Blesková akce Nový chodník  
v Benešovské  
poškodil jeřáb
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Betlémské světlo

Čím žil Týnec v roce 1967? Odpověď najdeme 
v městské kronice. Do roku 1967 hleděli občané 
Týnce s mnoha očekáváními. Na celý rok bylo 
plánováno velké množství stavebních prací, které 
měli změnit charakter obce na moderní a vzkvé-
tající oázu klidu a míru. Jako první bylo realizo-
váno obložení školní jídelny a tělocvičny mod-
řínem. Také školní kuchyně se dočkala obložení 
moderními kachličkami. Další úpravy školy však 
nemohly být pro nedostatek finančních prostřed-
ků realizovány.

Od roku 1966 pokračovala výstavba garáží 
a k již postaveným 70 přibylo dalších 25. V centru 
obce byly vybudovány dvě trafostanice a město se 
mohlo pochlubit i 800 metry nového asfaltu.  Přes 
Janovický potok byl v listopadu slavnostně ote-
vřen nový moderní most a nově opravená fasáda 
domu U Micků vítala všechny návštěvníky, kteří 
do naší průmyslové obce zavítali. 

A těch bylo v roce 1967 opravdu hodně. Výsta-
vu lidové tvořivosti si prohlédla delegace odborá-
řů z Alžírska, v kulturním domě Metaz vystoupil 
na konferenci okresního výboru KSČ prezident 
Antonín Novotný a v září dorazila z Francie 

na pozvání týneckých pionýrů skupina bývalých 
vězňů z lešanského internačního tábora.  Pro ty 
byl přichystán bohatý kulturní program a kromě 
návštěvy Týnce si Francouzi prohlédli i Konopiště.

Na zlepšování obce se nemalou měrou podíleli 
i samotní obyvatelé.  Svépomocí vybudovali dět-
ské hřiště u školy a po pěti letech dokončili v akci 
Z širokoúhlé kino. Plánované otevření na Veliko-
noce muselo být bohužel odloženo, neboť doda-
vatel nedovezl ve sjednaném termínu linoleum. 
Prvním filmem promítnutým v našem kině byla 
„Dáma na kolejích“. 

Kulturu ve městě posilovaly více, či méně zda-
řilé akce. Umělci z Národního Divadla zanechali 
v divácích hluboký dojem divadelní hrou „Nora“. 
V únoru hostil kulturní dům 2. okresní všeod-
borový ples. Nabídka kapel byla velmi kvalitní 
a celou akci moderovala hlasatelka ČST. Chybou 
však bylo, že se na ples prodalo více vstupenek 
v předpokladu, že mnozí nepřijdou. Toto očeká-
vání se nenaplnilo a přišli skoro všichni, což vy-
ústilo v přetahovanou o místa. Bylo z toho mno-
ho zlé krve a ostrých výrazů. Na různé taneční 
zábavy a dechovky chodilo velmi málo platících 

diváků. Koncert k výročí 50 let VŘSR navštívilo 
pouze 150 občanů a zbytek sálu byl obsazen vo-
jáky. Podobně na koncert symfonického orchestru 
z Poděbrad dorazilo pouhých 140 lidí. Kronikář 
k tomuto nezájmu poznamenává, že se lidé mož-
ná chtějí uklidnit od celodenního shonu při jiné 
zábavě. 

Takovou zábavou určitě nebyly oslavy VŘSR 
v kulturním domě. Slavnostní projev musel být 
zrušen – řečník se nedostavil. Náhradním progra-
mem bylo promítání sovětského filmu „Tři plus 
dvě“, bohužel ani ten nenaplnil očekávání pořa-
datelů. Rozpačitý dojem z celých oslav zachránilo 
představení Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ s Jiři-
nou Švorcovou. 

Během posvícení došlo k potyčce trhovců. Hád-
ka přerostla ve rvačku, kterou rozháněli příslušníci 
SNB a závodní stráž Metazu. Bohužel jeden z na-
padených zraněním podlehl. K dalším závažným 
trestným činům patřilo rozkrádání socialistického 
majetku, především benzinu a náhradních dílů 
v Jawě. Ceny potravin zůstaly od předchozího 
roku stejné, pouze ceny mléčných výrobků klesly.

Martin Šejbl

Tak jako každý rok se skauti z oddílu TYSAN 
pokusí naladit pravou Vánoční atmosféru ve Va-
šich příbytcích. Jak se již stalo tradicí, naši členo-
vé Vám v těsně předvánočním čase (23. prosince 
od 17.00 do 18.00 hodin večer) nabídnou pla-
mínky Betlémského světla, tedy možnost pro-
měnit své domovy v cíl téměř 4 000 kilometrů 
dlouhé pouti.

Právě takovou vzdálenost totiž musí plamínky 
Betlémského světla urazit po souši, aby z izrael-
ského Betléma, rodiště Ježíše Krista a nejcitova-
nějšího místa vánočních koled, dorazily do naší 
vlasti a prozářily naše domovy nejen svým tep-
lem a světlem, ale i svým duchovním významem. 
Tuto cestu (tam i zpět) také musela absolvovat 
skupina florentských mužů, kteří se v 11. století 
vypravili do Svaté země pod znaky kříže bojo-
vat s jinověrci. Jeden z nich při odchodu přísahal 
přinést z výpravy plamínek věčného světla z Bet-
lémské basiliky a navzdory všem překážkám se 

tak podle legendy skutečně stalo. Na této historii 
postavili novodobou ideu Betlémského svět-
la pracovníci rakouského rozhlasu v roce 1986, 
když hledali motiv pro finanční sbírku na pomoc 
zrakově postiženým dětem.

Z Rakouska roku 1986 už je o dost kratší cesta 
do naší současnosti i do našeho města. Na konci 
této novodobé cesty budou stát členové týnec-
kého 3. smíšeného skautského oddílu TYSAN. 

S rozsvíceným světélkem a drobnými upomín-
kovými předměty pro všechny zájemce je potká-
te 23. prosince od 17.00 do 18.00 hod.:

• ve starém Týnci před rotundou
•  před obchodním domem Hruška  

v novém Týnci
•  nově i v místních částech Zbořený Kos-

telec před hostincem „U Holubů“
• a v Peceradech na návsi u kapličky.

Přijďte si pro světlo a teplo pravých 
Vánoc, těšíme se na Vás.

Marek Skupa

Týnec v roce 1967

Kouzlo Vánoc
Předvánoční dny jsou dobou nejdelších nocí, 

kdy tma vyzývá lidskou duši ke ztišení. Je to doba 
příhodná pro chvilkové zastavení. Držet „černou 
hodinku“. Paradoxně jsme však v této době plní 
spěchu a starostí. Nakupujeme a sháníme dárky, 
stromky, jídlo. A to jenom proto, abychom prožili 
několik hodin jinak, než během roku. A možná 
se v duchu ptáme, jestli to všechno stojí za to. Ale 
naproti všem „pro“ a „proti“ se nechceme zřek-
nout kouzla Vánoc. Nechceme se zřeknout té ne-
opakovatelné atmosféry v blízkosti svých nejbliž-
ších a vzájemně se obdarovat dárky. Vánoce milují 

samozřejmě především děti. Ale také dospělí, 
když vzpomínají na krásné chvíle, které prožívali 
v rodném domku. Slavíme je nejen z tradice, z ja-
kési setrvačnosti, ale především proto, že Vánoce 
silou, kterou do nich vložil sám Boží Syn svým 
narozením, nás mění na lidi, kteří si uvědomují, 
že existují hodnoty, na které se v každodenním 
shonu zapomíná. Chceme jistě dát svým blízkým 
co nejvíc. Chceme těmi dárky vyjádřit svou lásku. 
Ale z poloprázdné peněženky moc nevyčarujeme. 
Láska se však neměří množstvím a nákladností 
dárků. Pěkně napsal kdysi prof. Matějček: Dárek 

není jen ona věc, která se dává a která má určitou 
peněžní hodnotu. Dárek je především osobní po-
selství, které říká „mám tě rád“. A něco takového 
se penězi vyjádřit nedá. V dárku – pokud je my-
šlen upřímně – dáváme totiž sami sebe. A to je 
velká věc, kterou bychom měli o Vánocích zažít. 
Potud pan profesor. Naši blízcí nám jistě odpustí, 
když pod stromečkem najdou jen nějakou malič-
kost. Ale neodpustí nám, pokud je nemáme rádi. 
Pokud jim neprokazujeme lásku a pozornost ne-
jen o Vánocích, ale po celý rok.

Bedřich Vymětalík
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A opět všude zní Suchého a Šlitrova Purpura 
nebo Vánoce, Vánoce přicházejí Borovce a Von-
dráčka. Opět je tu radostné očekávání vánočních 
svátků – advent.

Bohatým programem začala první adventní ne-
děle na hradě. Otevřelo se minitržiště, kde si zá-
jemci mohli nakoupit dárečky. Věnce, svícny, krás-
né háčkované ozdoby, keramiku, bižuterní šperky 
a další drobnůstky. Děti se mohly zabavit v dílnič-
ce a vytvořit si keramického ptáčka, rybku, stro-
meček nebo placku se svým jménem a obrázkem. 
Odpoledne bylo vyplněno koncertem dětského 
souboru Cenerentola. V jeho podání zazněly lido-
vé písně a koledy. V galerii muzea umělci z Posá-
zaví zahájili výstavu svých děl. Pod vedením paní 
učitelek Jany Vackové a Miloslavy Hranostýlové 
potěšily děti ze staré základní školy svým pěvec-
kým a flétnovým vánočním koncertem.

V předvečer svátku svatého Mikuláše ožil hrad 
čerty, anděly a především dětmi, dychtivě čeka-
jícími až z gotické věže vyjde Mikuláš se svým 
doprovodem a podaruje je dárečkem. Potom již 
mohly rozbalovat sáčky a mlsat obsah nebo si 
opékat buřtík, popíjet čaj a dovádět na čertovské 
diskotéce.

V soutěži o nejlepší andělský a čertovský kos-
tým vyhrála čertice Isabela, čertík Leoš a andílek 
Amélie.

Na druhou adventní neděli 10. prosince bylo 
otevřeno tržiště s novými stánky, a tím i možností 
nákupu dárků, a také návštěvníci měli příležitost 

prohlédnout si v galerii obrazy, kresby, ilustrace 
a keramiku vystavujících umělců. Svoji zručnost 
mohly děti vyzkoušet v dílničkách. Vzhledem 
k onemocnění principála Bílkova kratochvilného 
divadla musela být jeho pohádka zrušena a nahra-
zena vystoupením divadla PIŠKOT Petra Peška 
s roztomilou interaktivní pohádkou Trampoty 
štěňátka Gordona.

Korunou podvečera bylo vystoupení souboru 
Bardolino. Poslechli jsme si starobylé legendy 
o svatých ze sbírky F. Sušila, vydané v roce 1835, 
a krásné lidové vánoční písně z Čech a Moravy. 
Vystoupení bylo doplněno i písněmi z Francie 
a Skandinávie a černošskými spirituály. Návštěv-
níci odcházeli spokojeni, těšíce se, co jim přinese 
další adventní neděle. 

Poslední adventní neděle letos připadá na Štěd-
rý den, tak jsme se na hradě s diváky rozloučili 
už minulou neděli 17. prosince. Malé návštěvní-
ky čekala celá řada dílniček, vyráběli si svíčky ze 
včelího vosku, postavičky z krepáku, zdobili per-
níčky a keramiku. Stánků bylo tu poslední neděli 
opravdu velké množství, tak snad nikdo neodešel 
domů bez něčeho pěkného pro radost nebo pod 
stromeček. Nechyběli ani krásné skladby skupiny 
Agnatha. Pak už ale hrad zavřel své brány a pro 
letošek se s milými návštěvníky rozloučil.

Budeme se na Vás všechny opět těšit v jubilej-
ním roce 700. výročí od první písemné zmínky 
o našem městě.

Magdalena Stárková

advent na hradě v Týnci
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Přestože v letošním lichém roce výstava ne-
byla plánována, všichni členové napřeli své síly 
a během několika dnů bylo rozhodnuto, že za-
hrádkáři zastoupí týnecké malíře a výstava se 
uskuteční.

Čím méně času, tím větší úsilí. A vyplatilo se. 
A jaká výstava byla?  To musí posoudit návštěv-
níci. Bohužel, jen ti sobotní, neboť počasí o po-
svícení vše zhatilo. Od dopoledne nešel elektric-
ký proud, stánkaři a světští postupně odjížděli 

a prostor před městským úřadem se vy-
lidnil. Byl to smutný pohled. Přesto bě-
hem soboty výstavu navštívilo 375 lidí.

Ti co výstavu navštívili, byli hned 
u vchodu přivítáni ohromnou bonsají 
habru obecného, pěstitele Antonína Po-
tůčka.

Dále si mohli návštěvníci mezi krásnými žá-
kovskými výtvory zavzpomínat na svá školní 
léta. Škoda, že si nemohli vyzkoušet dřevěnou 
hru KUBB, kterou s žáky devátých tříd zhotovila 
paní učitelka Maříková. Je to hra starých Vikin-
gů, jež potřebuje větší prostor. 

Po vstupu do hlavního sálu nastala další past-
va pro oči a člověk nevěděl, kam se má podívat 
dříve.

Již tradičně zaplnily výstavní místnost kolek-
ce přítele Bobka (kaktusy), pana Potůčka a Evy 
Vyskočilové (bonsaje) a včelařské produkty pana 
Stejskala.

Motto letošní výstavy bylo – RETROMÁ-
NIE. A tak návštěvníci mohli zavzpomínat 
na své předky, do jejichž bábovek, drátovaných 
hrnců, košíků, ošatek, plecháčků a bandasek byly 
naaranžovány květy a plody podzimu. Aranžérky 
děkují všem známým a sousedům za zapůjčení 
všech těchto krásných věcí. Hezké a zajímavé 
byly mlýnky, hmoždíře, staré cepy a vidle, srp, 
valcha a řešeto, vše zajímavě nazdobené. Připo-
mněly nám těžkou práci našich babiček, dědečků 
i praprarodičů. 

Sálu vévodily dva mohutné cibulové copy Věry 
Bálkové a mnoho rozmanitých dýní a tykví. 
Díky přátelům Šafratové, Urbancové, Janouško-
vé a Korcovi se sešlo i dost pěkné zeleniny.

V koutku Adriany Bursové se zastavil čas 
a člověk si zde připadal jako na návštěvě u ba-
bičky kořenářky s nutkáním ochutnat všechny ty 
lektvary a namazat si bolavé tělo (a zahrádkáře 
bolí hodně).

Ovocný sortiment zachraňoval především pří-
tel Korec svými odrůdami jablek. Celorepubli-
kově byla letošní úroda velice slabá. Tak alespoň 
rodokmen jablek na nástěnce ukázal ohromnou 
rozmanitost a práci šlechtitelů.

Pozorní návštěvníci si mohli všimnout zvlášt-
ních ořechů, které se velmi obtížně rozbíjejí. Byly 
to plody ořešáku černého. Poslední hrozny pro 
výstavu uchoval přítel Jaroš. Byly to odrůdy – 
Karlštejnský hrozen a Muškát.

K obohacení letošní výstavy přispěly maso-
žravky špirlice purpurové pěstitele Martina Zou-
na z Benešova.  

Vzhledem k tomu, že do posvícení se nevy-
skytly žádné mrazy, mohli se 

návštěvníci pokochat živými 
květy listopadek a jiřin přítelkyň Klímové, Alb-
lové a Neradové. K milým překvapením patřila 
kolekce fuchsií přítelkyně Janouškové a impo-
zantní bougainvillea přítele Zikána.

Letošní podzim zářil barvami, což vystihly „pa-
lety podzimu“ z listů katalpy, připravené Evou 
Vyskočilovou. Závěr podzimu ještě přál houbám, 
o čemž nás přesvědčil košík hřibů přítelkyně Klí-
mové.

Pondělí patřilo dětem základní školy. Celkem 
přišlo se svými pedagogy více než 240 žáků. 
Mohli si zasoutěžit o ceny, poskytnuté Územním 
sdružením zahrádkářů v Benešově. Děti si též 
mohly zakoupit maličké sukulenty. Právě kak-
tusy patřily k nejoblíbenějším. Přestože počasí 
týneckému posvícení nepřálo, navštívilo výstavu 
celkem více než šest stovek lidí. 

Organizátoři děkují všem vystavovatelům i ná-
vštěvníkům a těší se na další výstavu, jejíž motto 
by mělo být – Dřevo a kámen.

Mgr. Eva Vyskočilová

Zahrádkářská výstava 2017
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SOCIODEMOGRAFICKÉ OTÁZKY
1. Kolik je Vám let? 
a. 15-29 let
b. 30-39 let
c. 40-49 let
d. 50-59 let
e. 60-69 let
f. 70 a více let

2. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
a. Základní vzdělání
b. Střední bez maturity
c. Střední s maturitou
d. Vyšší odborné
e. Vysokoškolské

3. V jaké místní části žijete? Vyberte jednu z možností
a. Brodce
b. Čakovice
c. Chrást nad Sázavou
d. Krusičany
e. Pecerady
f. Podělusy
g. Zbořený Kostelec
h. Týnec nad Sázavou

4.   Jak dlouho žijete v Týnci nad Sázavou?  
Vypište číselný údaj.

5. V jakém domě žijete? Vyberte jednu z možností
a. V bytovém domě v nájmu
b. V bytovém domě ve vlastním bytě
c. V rodinném domě
d. V trvale obývané chatě
e. Pobývám ve městě jen příležitostně
f. Jiné: vypište

6.  Jak je pravděpodobné, že budete žít ve městě Týnec nad 
Sázavou v příštích 5 letech? Vyberte jednu z možností

a. Určitě chci žít ve městě 
b. Spíše chci žít ve městě 
c. Nevím
d. Spíše se chci odstěhovat z města 
e. Určitě se chci odstěhovat z města 

7.  Chystáte se Vy nebo někdo z rodiny (děti, sourozenci, 
rodiče) opatřit nové trvalé bydlení?  
Vyberte jednu z možností

a. Ano, v bytovém domě v Týnci
b.  Ano, ve starším rodinném domě v Týnci  

nebo okolí
c.  Ano, v novostavbě rodinného domu  

v Týnci nebo okolí 
d. Ano, mimo Týnec s okolím
e. Ne
f. Nevím

A. ŽIVOT VE MĚSTĚ
8.  Jaký slogan, heslo či symbol se Vám vybaví ve vztahu 

DOTAZNÍK 
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA  

TÝNEC NAD SÁZAVOU
Vážení spoluobčané,

Týnec nad Sázavou sestavuje strategický plán rozvoje města spolu s filozoficko-architektonickou koncepcí a plánem prevence krimi-
nality. Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci formou zapojení se do dotazníkového šetření. Dotazník je rozdělen na dvě tematické 
části. Cílem první oblasti je zjistit spokojenost, preference, potřeby a představy občanů města Týnec nad Sázavou o jeho budoucím rozvoji 
a stavu jednotlivých oblastí, které jsou pro budoucnost města a jeho funkčního území klíčové. Součástí je zjišťování spokojenosti a představ 
obyvatel  v oblasti urbanistického řešení města, využití veřejných prostranství a zelených ploch. Prostřednictvím druhé tematické oblasti 
mohou občané města vyjádřit svůj názor a představy na dění ve městě, které pomohou zlepšit preventivní činnost a bezpečnost ve městě.

Průzkum je realizován v podobě krátkého dotazníku, jehož vyplnění Vám nezabere více než 20 minut času. Odpovědi, prosím, křížkujte, 
případně doplňte vlastní komentáře. Dotazník je anonymní a závěry tohoto šetření budou sloužit jako jeden z podkladů při tvorbě celkové 
strategie rozvoje města. V případě potřeby se obracejte na Martinu Höhnovou, odbor Kancelář starosty Městského úřadu Týnec nad Sáza-
vou (tel: +420 774 616 600, hohnova@mestotynec.cz). Dotazníky můžete odevzdávat do 22. 1. 2018 na podatelně městského úřadu nebo 
v knihovně. Dotazník je možno vyplnit i elektronicky na adrese https://62760.vyplnto.cz/ (do 22. 1. 2018), odkaz a informace k dotazní-
ku budou uvedeny i na webu města a facebooku Týnecké vlnění.

Předem děkujeme za vyplnění.

I
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k městu Týnec nad Sázavou? Zaškrtněte 3 z nabídnutých 
možností nebo dopište své.

dostupnost Benešova 
divadelní představení ve venkovním areálu hradu
dostupnost Prahy
městské slavnosti „Týnecký střep“
Týnecký hrad, rotunda a městské muzeum
místo klidné pro život
Týnecká kamenina
město pro mladé rodiny
historie města 
turistická destinace
poloha uprostřed lesů  
město s aktivními občany
okolní krajina 
místo pro klidné stáří
dechový orchestr Týnečanka  
vodáctví
Ing. František Janeček  
Kostel svatých Šimona a Judy
Jawa a Metaz
řeka Sázava  

jiné

9.  Uveďte, co se Vám na životě v Týnci nad Sázavou líbí? 
Uveďte, prosím, tři konkrétní věci, které Vás napadnou jako 
první. 

1.
2.
3.

10.  Uveďte, co se Vám na životě v Týnci nad Sázavou ne-
líbí, tj. co byste z hlediska rozvoje a života ve městě 
změnili, pokud byste měli tu možnost? Uveďte, prosím, 
tři konkrétní věci, které Vás napadnou jako první. 

1.
2.
3.

11.  Jaká 3 místa (objekty, plochy) se Vám jeví v Týnci nad 
Sázavou jako nejhezčí či nejlépe využitá? 

1.
2.
3.

12.  Jaká 3 místa (objekty, plochy) se Vám jeví v Týnci nad 
Sázavou jako nejhorší/nejošklivější či nejhůře využitá? 

1.
2.
3.

13.  Uveďte, prosím, jak často navštěvujete následující 
místa (v průměru za měsíc).

•	 Starý	Týnec	(hrad	s	okolím,	kostel,	hřbitov)
•	 Pěší	ulici	a	okolí	obchodního	domu
•	 Železniční	/	autobusové	nádraží
•	 Lidl	a	jeho	okolí		
•	 	Ulici	V	Náklí	(MěÚ,	zdrav.středisko,	kemp,	fotbalové	

hřiště...)
•	 Břeh	řeky	(procházka,	rybaření,	sport,	koupání,	...)
•	 Les,	okolí	města

14.  Uveďte, jak často jezdíte mimo město (v průměru 
za měsíc)? Vypište číslo.

15.  Uveďte, jak často používáte auto (v průměru za měsíc 
– počet dnů v měsíci)? Vypište číslo.

16.  Které prostranství ve městě byste rádi upravili tak, aby 
fungovalo jako centrum města?  
Vyberte jednu z možností, případně vypište.
Okolí Městského úřadu
Ulice Pěší a okolí
Okolí hotelu Týnec, Infocentra
Hrad Týnec
Není třeba centrální prostor
Nevím

Jiné: 

17.  Máte známého, který uvažuje o přesídlení svého pod-
nikání do Týnce nad Sázavou. Čím jej přesvědčíte, že 
zrovna Týnec nad Sázavou je nejvhodnější?  
Uveďte, prosím, 3 důvody.

1.
2.
3.

II
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18.  Ohodnoťte Vaši spokojenost s poskytováním veřejných služeb ve městě.  
Zakroužkujte. Hodnocení obdobné jako ve škole:  1 = výborně až 5 = nedostatečně.

 Oblast 5 = velmi nespokojen/a, 1 = velmi spokojen/a,  
  x = netýká se mě (není pro mě relevantní)

1 údržba zeleně  1 2 3 4 5 x
2 čistota veřejných prostranství 1 2 3 4 5 x
3 dostatečné množství zeleně, parků, volnočasových ploch 1 2 3 4 5 x
4 kvalita životního prostředí (hluk, emise, …) 1 2 3 4 5 x
5 nakládání s odpady 1 2 3 4 5 x
6 stav a údržba komunikací 1 2 3 4 5 x
7 stav a údržba chodníků 1 2 3 4 5 x
8 dopravní spojení (veřejná doprava) 1 2 3 4 5 x
9 dopravní zatížení města 1 2 3 4 5 x
10 parkování 1 2 3 4 5 x
11 opravy a údržba památek 1 2 3 4 5 x
12 možnosti bydlení (kvalita a velikost bytů) 1 2 3 4 5 x
13 předškolní vzdělávání 1 2 3 4 5 x
14 základní vzdělávání 1 2 3 4 5 x
15 sociální služby (dostupnost a kvalita) 1 2 3 4 5 x
16 zdravotnictví (dostupnost a kvalita) 1 2 3 4 5 x
17 kulturní a volnočasové vyžití 1 2 3 4 5 x
18 sportovní vyžití 1 2 3 4 5 x
19 nabídka obchodů 1 2 3 4 5 x
20 nabídka služeb 1 2 3 4 5 x
21 množství dětských hřišť a hřišť pro mládež 1 2 3 4 5 x
22 činnost městské policie 1 2 3 4 5 x
23 fungování Městského úřadu Týnec nad Sázavou 1 2 3 4 5 x
24 zajištění informovanosti o dění v Týnci nad Sázavou 1 2 3 4 5 x
25 podpora podnikání 1 2 3 4 5 x
26 nabídka pozemků a objektů pro podnikání 1 2 3 4 5 x
27 nabídka pracovních příležitostí ve městě a jeho blízkém okolí 1 2 3 4 5 x
28 mezilidské vztahy 1 2 3 4 5 x
29 pocit bezpečí 1 2 3 4 5 x
30 dostupnost bytů či stavebních pozemků 1 2 3 4 5 x
31 jiné: 1 2 3 4 5 x

19.  Odkud získáváte informace o aktuálním dění v Týnci 
nad Sázavou? Prosím, zakroužkujte informační zdro-
je, které jste využil/a v posledních 3 měsících. 

a. Webové stránky města
b. Facebook města
c. Zpravodaj města Týnecké listy
d.	 Úřední	deska
e. Vývěsní tabule a plakátovací plochy
f.	 	Osobní	kontakt	-	veřejná	projednání	/	 

setkání s veřejností, návštěva městského úřadu

g. E-mailová korespondence
h. Jiné: 

i.	 Žádné	jsem	nevyužil/a

20. Zde můžete uvést další sdělení a náměty k rozvoji 
města. 

III
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B. PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

21.  Cítíte se ve městě bezpečně? Vyberte jednu z možností u každé oblasti.
1 za denního světla rozhodně ano spíše ano  spíše ne rozhodně ne nemohu posoudit
2 za tmy rozhodně ano spíše ano  spíše ne rozhodně ne nemohu posoudit
3 na Brodcích rozhodně ano spíše ano  spíše ne rozhodně ne nemohu posoudit
4 v Čakovicích rozhodně ano spíše ano  spíše ne rozhodně ne nemohu posoudit
5 v Chrástu nad Sázavou rozhodně ano spíše ano  spíše ne rozhodně ne nemohu posoudit
6 v Krusičanech rozhodně ano spíše ano  spíše ne rozhodně ne nemohu posoudit
7 v Peceradech rozhodně ano spíše ano  spíše ne rozhodně ne nemohu posoudit
8 v Podělusích rozhodně ano spíše ano  spíše ne rozhodně ne nemohu posoudit
9 ve Zbořeném Kostelci rozhodně ano spíše ano  spíše ne rozhodně ne nemohu posoudit
10 v Týnci nad Sázavou rozhodně ano spíše ano  spíše ne rozhodně ne nemohu posoudit

22.  Ve které části města Týnec nad Sázavou se cítíte nej-
méně bezpečně, resp. které místo Vám přijde ve městě 
nejméně bezpečné? Uveďte název ulice, bližší popis. 

a. Jaký je důvod? 

23.  Co ve Vás vyvolává nedostatečný pocit bezpečí, resp. 
z čeho máte ve městě/v okolí Vašeho bydliště největší 
obavu? Vyberte 3 z možností:
kapesní krádeže
krádeže	kola	/	motorového	vozidla
vloupání
vandalismus
nevhodné chování mladistvých
dopravní bezpečnost
rušení nočního klidu
ozbrojená loupež
přepadení, fyzické ohrožení
obavy z občanů jiných národností
obavy z občanů z jiné sociální skupiny
výtržnictví
bezdomovectví
gambling
narkomani

jiné: 

24.  Jak jste spokojen/a s prací strážníků Městské policie 
Týnec nad Sázavou? 
Naprosto spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Naprosto nespokojen
Nedovedu posoudit

a. Z jakého důvodu? 

25.  V čem byste zlepšil/a práci Městské policie Týnec nad 
Sázavou? Vyberte jednu či více možností, případně vypište.
více pěších hlídek
více hlídek v okolí dětských hřišť 
více hlídek v okrajových částech města
více hlídek v nočních hodinách 
více hlídek o víkendech
více hlídek na přechodech pro chodce
rozšířené poskytování informací
 rozšíření městského kamerového systému
 zlepšení přístupu policie ve vztahu k občanům
 dohled nad provozem dopravy a dodržováním  
dopravních předpisů (řidičů, cyklistů i chodců)
 policejní akce pro děti a mládež vč. besed na školách 
(osvětová činnost)
preventivní programy pro seniory

jiné: 

není potřeba zlepšovat

26.  Co byste navrhl/a pro zlepšení bezpečnosti obyvatel 
města? Vyberte jednu či více možností, případně vypište.
více pěších hlídek policistů
 monitorování veřejných prostranství kamerovým  
systémem
rozšířené pravomoci městské policie
 zavedení programů prevence kriminality
zvýšení činnosti terénních sociálních pracovníků
 zavedení programů prevence kriminality na základních 
a mateřských školách ve městě (přednášková činnost 
městské policie, činnost výchovných poradců atd.)
 zvyšování informovanosti o možnostech předcházení 
kriminalitě

jiné: 

IV
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Jako v uplynulých letech i letos uspořádal Spo-
lek zdravotně postižených a seniorů pro své čle-
ny jarní a podzimní zájezdy (vždy 5x) na plavání 
do bazénu na Měříně. První nástupní stanice byla 
na autobusovém nádraží v Týnci nad Sázavou 

a další účastníci přistupovali po cestě - v Chrás-
tu, Krhanicích, Lešanech a Netvořicích. V jar-
ních měsících byl průměr zúčastněných 43 osoby 
a v podzimních měsících 34 osoby. Na Měříně si 
každý užil dle svého výběru. Velký bazén, vířivku, 

rychlou vodu a různé proudy na masírování. Spo-
kojeně jsme se pak vraceli domů.

Závěrem chci poděkovat vedení města, které 
nám poskytuje dotaci na dopravu při této akci.

Za výbor SZP a seniorů Jiřina Kafková

Plavání na Měříně se Spolkem zdravotně postižených  
a seniorů v roce 2017

Začnu od konce. V sobotu odpoledne přišel 
k našemu týmu pán a povídal: „Čekal jsem leccos, 
ale že tady letos všechny takhle vykostíte, to teda ne!“

Tuto pro nás historickou větu pronesl v Par-
dubicích v sobotu 2. prosince 2017 ředitel „Re-
publikového turnaje ve florbalu“ Kamil Pipek 
po slavnostním vyhlášení výsledků.

Konkurence byla dost silná, v kategorii mlad-
ších žáků se utkalo 7 týmů z různých krajů ČR. 
Začali jsme dost dobře, hned první zápas jsme 
vyhráli 11:0. Takhle zdánlivě lehce jsme proplu-
li celým turnajem. Prohráli jsme jenom jednou, 

což se nakonec ukázalo jako psy-
chologicky výhodné, protože jsme 
se nenechali ukolébat myšlenkou 
na snadné vítězství a v konečném 
utkání jsme do té doby nepora-
ženého jasného favorita smetli 
z turnajového trůnu výhrou 5:0.

Naše gólová bilance 26:2 hovoří nejen o úspěš-
ných střelcích, ale především o skvělém brankáři, 
který (ač malý plochou, kterou vyplňuje branku, 
ale velký výkonem) nám vychytal konečné vítěz-
ství.

Hvězdný tým hrál pod inspirativním vedením 
kapitána Vojty Hrušky ve složení Honza Fra-
něk, Šimon Zadražil, Matěj Smejtek, Kryštof 
Moidl, Dan Vasilev, Ondra Langer, Tomáš Be-
ránek, Lukáš Beránek, Matěj Kos, Vojta Pešek, 
Lukáš Valenta, Denis Klein, Zdeněk Hanč a Ja-
kub Kyncl. Tím, na koho se po posledním utká-
ní všichni sesypali, byl brankář Petr Fousek.

Protože si myslíme, že nám pohár sluší, rádi 
bychom zkusili štěstí i příští rok. Když tak dáme 
vědět.    
       Irena a Mirek Čechovi

Jak týnečtí florbalisté k poháru přišli aneb  
jak jsme „vykostili“ zbytek republiky

Z důvodu rekonstrukce a přístavby základní školy bude tělocvična v nové škole  

od 15. ledna do 28. února UZaVřeNa.
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V sobotu 11. listopadu si náš oddíl VK Týnec 
nad Sázavou z. s. připomněl 60 let od svého zalo-
žení. Přátelské setkání se uskutečnilo v Hospodě 
v Náklí, kam přijalo pozvání přes čtyřicet býva-
lých i aktivních hráček a hráčů spjatých s naším 
volejbalovým oddílem. Po úvodním přivítání 
a proslovu byli pamětními listy a upomínkový-
mi předměty obdarovaní zasloužilí hráči, kteří 
svoji životní éru spojili s naším klubem. Všichni 

zúčastnění si své vzpomín-
ky mohli oživit na spous-
tě fotografií umístěných 
na prezentačních panelech 
nebo tablech. Zároveň byly 
k dispozici volejbalové kro-
niky. Využita byla i výsta-
va dobových dresů, která 
neodolala pokušení našich 
volejbalistů, a v dresech 
zapózovali na společných 
fotografiích. Poté už jsme 
se pustili do skvělého po-
hoštění, při kterém jsme 
probrali volejbalové zážit-
ky z nynější i minulé doby. 
Pozadu nezůstali ani naši 

muzikanti, kteří přispěli k dobré náladě třemi 
kytarami doprovázenými houslemi a roman-
tickými texty, které jsme si s nimi všichni rádi 
zazpívali. Společné setkání jsme si krásně užili 
až do ranních hodin a už se moc těšíme na další 
podobný sraz.  

Rádi bychom poděkovali Městu Týnec nad 
Sázavou za finanční podporu k výročí našeho 
klubu, za skvělé pohoštění a poskytnutí prostor 

Hospody v Náklí, Zdeňku Kalinovi za překrás-
né pamětní listy, organizátorům za prezentaci 
našeho oddílu a všem, kdo přijal pozvání na toto 
přátelské setkání. 

Jaromír Kuchta

Začátky volejbalu v Týnci jsou datovány již 
od roku 1936. V období 1939–1945 se mladí ne-
mohli jinak bavit než sportem, a tak měl volejbal 
zelenou. Hráli mezi sebou zaměstnanci JAWY 
a METAZU. Volejbal hráli i v dalších letech, 
a jelikož se už hrál na obou březích Sázavy, vznikl 
nápad založit oddíl JAWA - METAZ TÝNEC 
NAD SÁZAVOU.

 Psal se rok 1957 a nápad o zrodu oddílu se 
stal skutečností. Zakládajícími členy oddílu byli 
pánové Šípek, Hadač starší, Bogan a Erna Svo-
bodovi, Maněna, Hranostýl, Trnka a Kálal. Už 
v tomto roce „A“ mužstvo začalo hrát okresní 
přebor a hned při první účasti vybojovalo vítěz-
ství. Jako vítězové OP se muži zúčastnili kvali-
fikace do Krajského přeboru II. třídy v Říčanech 

a vítězstvím si zajistili 
postup. Průběžně došlo 
i k výměně hráčů, kteří 
stále pocházeli z Týnce 
či okolních vesnic.

Píše se rok 1966, 
družstvo Týnce vítězí 
v KP II. třídy a postu-
puje do KP I. třídy, kde 
skončilo na výborném 
čtvrtém místě. Z hráčů 
zmiňme například pány 
Šimona, Mertu, Krcha, 
Šejbala, Hadače starší-
ho, Peška, Vaněčka, Bitt-
nera, Kalinu staršího. 
V tomto období hraje 

oddíl Týnce dokonce kvalifikaci do II. ligy, kterou 
vyhrává. Bohužel z postupu nakonec sešlo, proto-
že podmínkou účasti bylo mládežnické družstvo, 
které však v Týnci chybělo. Mužstvo pak pokra-
čuje na krajské úrovni.

 V roce 1974 se oddíl pokouší pracovat s mlá-
deží, kterou vede Miroslav Kalina starší. Tato 
generace, která začínala již v mladém věku, byla 
a je hlavním pilířem oddílu až do dneška. „A“ 
mužstvo hraje mistrovská utkání se střídavými 
úspěchy až do r. 1983. V tomto roce nastává po-
malá výměna generací. Mladí hráči Pavel Fryšara, 
Ota Hadač mladší, Zdeněk a Miroslav Kalinovi, 
Štefan Strašifták, Pavel Němeček, Martin Prokeš 
a Stanislav a Pavel Zdražilovi, kteří volejbalově 
vyrostli v oddíle Miroslava Kaliny staršího, se 

stávají členy „A“ mužstva, když před tím hra-
jí dorosteneckou ligu. V začlenění do „Áčka“ 
jim pomáhají zkušení hráči, jakými jsou Václav 
Trojánek, Karel Povondra, František Prchlík, 
Miroslav Kalina starší a další. O něco později se 
k týmu připojují Libor Prokeš, Zdeněk Pertlík, 
Miloš Kuboušek a další.

 Další úspěch na sebe nechal čekat až do roku 
1994, kdy mužstvo postoupilo do KP I. třídy 
a skončilo na lichotivém 6. místě. V následujícím 
roce svůj úspěch již nezopakovalo a sestoupilo 
o třídu níže. Od roku 1996 do roku 2012 hrálo 
družstvo opět KP II. třídu a pohybovalo se pravi-
delně v horních patrech tabulky.

V této době přibralo do svých řad Marka Váv-
ru, Iva Kopeckého a Jaromíra Kuchtu mladšího. 
O dva roky později přichází do mužstva dravé 
mládí v podobě Michala Kuchty, Martina Kučery, 
Martina a Ondry Soukeníkových a Jana Kyselky.

 Zmínil jsem se o mladých nadějných dorosten-
cích, kteří se začali postupně začleňovat do „A“ 
mužstva. Tito mladí nadějní dorostenci, z nichž 
někteří v „Áčku“ hrají dodnes, zahájili v roce 
2005 éru účasti Týnce na veteránských turnajích 
pro hráče nad 40 let na republikové úrovni.

V současnosti se nám nedaří doplnit družstvo 
mužů, a tak bereme za vděk účast v Okresním po-
háru mixů, kde ve společnosti našich žen bojuje-
me pravidelně od 2013 o přední příčky v tabulce.

 Všichni skálopevně věříme, že se náš oddíl 
bude i nadále rozvíjet, a na další úspěchy nenechá 
dlouho čekat. 

Jaromír Kuchta

 60 let volejbalového klubu v Týnci nad Sázavou

Historie volejbalového klubu – Týnec nad Sázavou
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O víkendu 7. a 8. října se otevřela nová sezó-
na 2017/2018 Okresního poháru ve volejbalu. 
Zahájilo ji žactvo úvodními turnaji v Kácově, 
kde se v sobotu i v neděli sešlo pět týmů. Ty byly 
do jednotlivých skupin nasazeny dle loňské-
ho umístění. Náš tým hrál v sobotu ve skupině 
A a nevedl si vůbec špatně. Postupně si dokázal 
poradit s Postupicemi a Zručí nad Sázavou 2:0 
na sety a v utkání s domácím týmem po jednom 
zaváhání 2:1 na sety. Nad jeho síly byly pouze 
Kunice, kterým podlehl až v těsném závěru tie 
breaku. Druhým místem si s přehledem obhájil 
postavení ve skupině A.  

O čtrnáct dní později jelo naše žactvo na tur-

naj do Kunic. Zde se nepotkalo s tak dobrou 
formou jako v Kácově, a na našich výsledcích 
to bylo znát. Zápasy s domácím týmem a Po-
stupicemi jsme prohráli shodně ve třech setech 
a první prohru 0:2 nám uštědřil Kácov. Jedinou 
radost nám tak udělal duel s Říčany A, které 
jsme s přehledem ovládli. V průběžné tabulce 
jsme tak klesli na třetí příčku z deseti účastníků. 

Svou soutěž zahájily i ženy a kadetky. Ty zaví-
taly na začátek sezóny do Benešova na Karlov, 
kde pořádal turnaj místní Kondiční Klub. Naše 
ženy turnajem prošly jak nůž máslem a bez je-
diného zaváhání všem ukázaly, kdo chce opět 
obhájit loňské prvenství. Kadetky si nevedly rov-
něž špatně. Po výborném začátku, kdy porazily 
2:0 Čerčany, sice podlehly Kunicím a v derby 
v Týnci A 0:2 na sety, ale dokázaly se vytáhnout 
nad domácím Benešovem a porazit jej ve třech 
setech. Do sezóny tak vstoupily čtvrtým místem. 

Druhý turnaj čekal po měsíční pauze pouze 
naše ženy, protože v Kunicích kadetky tentokrát 
pauzírovaly. Týnec A si vedl na turnaji velmi 
slušně a v duelech s Kunicemi, Čerčany a Káco-
vem neztratil ani set. Na dominanci našich žen 

našel recept až KK Benešov, kterému znamenitě 
vyšel první set a ve druhé sadě měl i trochu štěstí 
v samotné koncovce a vyhrál 23:25. Ženy i přes 
jedno zaváhání kralují tabulce a kadetky, i přes 
pauzu, drží místo těsně pod stupni vítězů. 

Ke konci roku nás čeká tradiční předvánoční 
turnaj mixů, třetí kola okresního poháru jednot-
livých kategorií a děti rády ukážou své umění 
na společném turnaji s rodiči. Výsledky vám při-
neseme v následujícím vydání Týneckých listů. 
Rádi bychom Vám rovněž popřáli pohodové 
prožití Vánoc, pevné zdraví a plno elánu do no-
vého roku 2018. 

Jaromír Kuchta

V sobotu 21. října se rozjela další sezóna 
Okresního poháru mixů. Zahajovací turnaj se 
uskutečnil v Postupicích, kam dorazilo pět druž-
stev. Jen tým z Nespek si na začátek sezóny ještě 
počkal, protože hned v úvodním kole měl vol-
no. V prvním zápase nás čekal Sokol Benešov 
B. Tým, se kterým jsme loni bojovali o čtvrtou 
příčku, na nás od prvních výměn dost nastoupil 
a moc šancí na úspěch nám nedal. Po výhře 0:2 
si připsal první tři body do tabulky. My jsme si 
na bodový úspěch počkali do druhého zápasu, 
kde se nám podařilo celkem bez větších problé-
mů porazit tým z Čerčan.  

Ve třetím klání jsme nastoupili proti VK Týnec 
nad Sázavou. Po slabším začátku jsme dokáza-
li otočit nepříznivé skóre a vyhráli v koncovce 
25:21. Druhá sada byla dost vyrovnaná a o vítězi 
rozhodovala samotná koncovka, ve které se Týnci 
podařilo vyrovnat stav zápasu. Třetí sada nabídla 
hezký volejbal se šťastnějším koncem pro týnecké 
barvy. 

Chuť jsme si spravili v závěrečném duelu pro-
ti domácím, kde jsme potvrzovali dobré výkony 
na tomto turnaji. Po výhře ve dvou setech jsme se 
vyhřívali na třetím místě v průběžné tabulce.

První listopadovou sobotu nás čekalo druhé kolo 
Okresního poháru mixů. Tentokrát se pořadatel-
ství zhostil Sokol Benešov B, který si do bene-
šovské haly Jiráskovka pozval pět družstev na dvě 
hřiště, a tak měl turnaj rychlý spád a hrálo se 
prakticky bez přestávek. Naše družstvo nastoupilo 
hned v úvodním zápase v derby proti VK Týnec 
nad Sázavou. Zápas se nám moc nepovedl a my 
jsme si připsali první porážku 0:2 na sety. 

 Ani ve druhém klání proti pozdějším vítězům 
turnaje družstvu Nespek se nám moc nedařilo, 

a tak další porážka na sebe nenechala dlouho če-
kat.  

Ve třetím duelu nás čekal domácí tým a my jsme 
se chtěli pokusit o první body na tomto turnaji. 
Přes slibný začátek, kdy jsme s Benešovem drželi 
krok, se nám nepodařilo odehrát lépe koncovku 
setu a tak se z dílčího úspěchu radoval soupeř. 
Ve druhé sadě už to z pohledu Benešova byla tro-
chu hra kočky s myší a my nevěděli, kam dřív sko-
čit. Domácí nás snadno přehráli a připsali si další 
body do tabulky za vítězství 0:2.  

V závěrečném vystoupení jsme se představili 
proti týmu z Postupic. V tomto zápase se nám ko-
nečně začalo dařit dle našich představ, a na našem 
týmu začala být znát herní pohoda. Tu jsme doká-
zali využít a Postupice jasně přehráli 2:0 na sety. 
Aspoň částečně jsme tak napravili náš ne příliš 
zdařilý výkon na benešovském turnaji.  

Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát po-
hodové vánoční svátky, pevné zdraví, bez kterého 
to nejde a v novém roce spoustu splněných přání 
a snů. 

Nadšenci z Kostelce

Volejbalový podzim v Týnci nad Sázavou

TJ Zbořený Kostelec ve volejbalovém Okresním poháru mixů

V Týnci nad Sázavou má velkou tradici i žen-
ský volejbal. V roce 1976 přicházejí Emílie Svi-
táková, Dagmar Urbanová a Marta Žampachová 
s nápadem založit volejbalový oddíl. Do svých 
řad přibírají Danu Kreminovou, Marii Vycpál-
kovou, Věru Mičíkovou a další hráčky.

V roce 1978 už prvně hrají okresní přebor. 
V této době se hráčky pravidelně zúčastňují 
všech okresních soutěží a turnajů.

Největší rozmach však zažívá ženský volejbal 
až v letech 1999–2002, kdy ženy hrají stejně jako 
muži Krajský přebor II. třídy. V těchto letech Mar-
ta Žampachová aktivně pracuje s mládeží a vycho-
vává nejednoho volejbalistu či volejbalistku. Avšak 
odchodem některých hráček se kádr natolik zúžil, 
že v roce 2002 musel KP II. opustit.

Od roku 2003 hrají ženy okresní přebor, který 
v letech 2006–2017 vždy vyhrály.

 Za 30. let existence se v našem oddíle vystřída-
lo mnoho hráček. Nutno vyzvednout Emílii Svi-
tákovou, která je jednou ze zakladatelek oddílu 
a do nedávna byla stále aktivní hráčkou.

Rádi bychom tímto rovněž vzpomenuli naší 
dlouholetou kapitánku a kamarádku Martu 
Žampachovou, která však k lítosti nás všech 
opustila naše řady navždy.

Jaromír Kuchta

Začátky ženského volejbalu až po současnost



Prosinec 2017týnecké listy

18 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

V sobotu 25. listopadu jsme se jako každý rok 
vydali na závody zvané „Špindlerovští muške-
týři“ do Vrchlabí. Tyto závody se konají pod 
heslem „jeden za všechny a všichni za jednoho“, 
a tak je zde vyhlašována nejen soutěž jednot-
livců, ale také oddílů. Z celkového počtu 161 
dětí měla naše sportovní gymnastika největší 
zastoupení, a to 23 dětí. Bylo nás dokonce více 
než místních. A nejeden trenér se divil, kde jsme 
vzali tolik šikovných dětí. A to jsme ještě polo-
vinu týmu museli nechat doma. 

Tyto závody jsou asi jedny z nejdelších a nej-
vzdálenějších, kterých se s dětmi zúčastníme. 
Dlouhá cesta se nám, ale i tento rok vyplatila 
a přivezli jsme 8 medailí. 

Kategorie 1A (ročník 2009) - 9. místo Anna 
Koptišová, 11. místo Lucie Kopáňková

Kategorie 1 Mistr (ročník 2009) - 2. místo 
Pavlína Voigtová (Pavlínky náskok na třetí mís-
to byly celé dva body)

Kategorie 2A (ročník 2008) - 1. místo Tereza 
Koptišová, 2.místo Sára Buřičová, 6.místo Anna 
Katrin Macgregor, 11. místo Zuzana Mašková, 
13.místo Pavlína Štěpánová

Kategorie 2B (ročník 2007) - 3. místo Stella 
Eichlerová, 8.místo Julie Antalová

Kategorie 2 Mistr (ročník 2007) - 3. místo 
Markéta Kmošková

Kategorie 3 (ročník 2005-2006) - 1. místo 
Ester Koudelová (Esterka se ještě s výslednou 
známkou 42,48 bodu probojovala do TOP10, 
konkrétně na deváté místo), 2. místo Eliška 

Dundychová (Eliška se ztrátou pouhé tři de-
setiny bodu předvedla nejlepší prostnou celého 
závodu), 4. místo Eliška Čížková, 5. místo Karo-
lína Ženíšková, 7. místo Viktorie Krejčí, 9. místo 
Andrea Korcová

Kategorie 3 Mistr (ročník 2005-2006) - 
6.místo Kristýna Jašková

Kategorie 4 Mistr (ročník 2003-2004) - 
4.místo Lucie Havránková, 6.místo Marie Žá-
ková, 7.místo Lenka Minářová, 8.místo Julie 
Semíková

Kategorie 5 Mistr (ročník 2001-2002) - 
1.místo Jana Valentová

Na vrch jsme přidali celkově 3. místo v soutěži 
oddílů, a tak jsme ještě přivezli pohár a každá 
z holek dostala medaili za třetí místo. 

Holky, byly jste výborné a jsme na vás všichni 
moc pyšní. Jen tak dál!

V lednu roku 2018 nás čekají závody v Dob-
říši, ze kterých vždy přivezeme pěkná umístě-
ní a nějaký ten cenný kov. Na závěr bych ráda 
poděkovala všem trenérům, kteří v SG Týnec 
trénují. Děláme něco, co má smysl, děti to baví, 
a i přes všechny překážky, které se nám pletou 
do cesty, to dělat nepřestaneme.

Radka Součková

Sportovní gymnastika Týnec nad Sázavou 
se předvedla ve Vrchlabí

Předškoláci
V neděli 12. listopadu uspořádal oddíl 

sportovní gymnastiky Týnec nad Sázavou 
pro své předškolní cvičence a cvičenky zá-
vody. Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to 
v prostných, cvičení na lavičce a ve skoku 
z místa. V tomto závodě zabojovali také 
4 chlapci z našeho gymnastického oddílu 
a vedli si velmi dobře. Z 29 dětí se závodu 
zúčastnila poprvé i začínající nejmladší pě-
tiletá Kačenka. Těšíme se, až bude nová tě-
locvična, abychom mohli pořádat již tradiční 
závody v Týnci nad Sázavou.      

V neděli 12. listopadu se náš oddíl Rope ski-
ppingu vypravil na soutěž pořádanou spřátele-
ným oddílem Astra Praha – Klánovice. Celkem 
se zúčastnilo 15 dětí z našeho oddílu. 

Soutěžilo se v rychlostním skákání jednot-
livců a v rychlostním skákání týmů. Z celkem  
4 disciplín se nám ve třech podařilo dosáhnout 
i na medaile. 

V jednotlivcích, v kategorii 9-12 let, získala 
bronzovou medaili Josefína Moždeň. 

V soutěži týmů v kategorii 9-12 let jsme vy-
bojovali 2x stříbrnou medaili, a to v soutěži 
rychlostní štafety single rope tým ve složení – 
Klára Kožíšková, Josefína Moždžeň, Karolína 
Martináková a Čeněk Smitka a v soutěži double 
doutch tým ve složení – Josefína Moždžeň, Klá-
ra Kožíšková, Čeněk Smitka a Štěpán Navrátil.

Všem účastníkům soutěže patří velká gratulace.
Jana Smitková - TR

Soutěž v Rope skippingu v Praze  
– Klánovice
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První turistickou vycházkou byl „ Novoroční“ 
výstup na Medník, příjemné nastartování do no-
vého roku. V dubnu jsme byli pořadateli jubilej-
ního 40. ročníku DP Posázavím – krajem Josefa 
Lady. Tento pochod byl zařazen do akce Středo-
česká desítka, což mimo jiné přispělo k rekordní 
účasti – přes 400 pochodníků.

Cílem letošního autobusového zájezdu, nejen 

pro zájemce z řad členů KČT byly Brdy a známý 
kopec Plešivec. Následně pak město Hořovice 
s návštěvou místního zámku.

Druhý nejstarší pochod v Čechách je DP Přes 
čtyři zámky, kterého jsme pořadateli. Více růz-
ných akcí v září, a také trochu počasí, ovlivnilo 
účast na 53. ročníku tohoto pochodu, ale ti co 
přišli, se vraceli do cíle spokojeni.

Závěr roku patří také již tradiční akci – Za jme-
lím na Neštětickou horu. Letos již po 54.

Mnozí z nás se zúčastňují akcí jiných turistic-
kých odborů, nebo si jen tak vyjdou.

Do nového roku přejeme zdraví, spokojenost 
a mnoho šťastných kroků.

Marie Šlesingerová

KČT Týnec nad Sázavou – ohlédnutí 2017

Sezóna 2017/2018 byla zahájena pod novým 
názvem FK Týnec nad Sázavou z.s. (t.j. Fotbalo-
vý klub Týnec nad Sázavou zapsaný spolek – dle 
nového zákona). Nezměnil se jen název klubu, 
ale i výbor klubu. Od r. 2016 pracuje ve slo-
žení: předseda Zbyněk Bartl, místopředseda 
Ing. Bedřich Pešan mladší, hospodář Jaroslav 
Stumpf, členové Ing. Jindřich Petrášek a Michal 
Petrášek. Funkci sekretáře dále vykonává Gustav 
Votánek.

Klub má v probíhající sezóně 6 mládežnic-
kých mužstev a 2 mužstva dospělých. Celkem to 
představuje cca 110 aktivních členů do věku 18 
let a 40 dospělých. To vše funguje díky podpoře 
města Týnec nad Sázavou.

Předpřípravka
Nemá ještě svoji oficiální soutěž a trénuje pod 

vedením Honzy Hlaváčka. Hravou formou se bu-
doucí fotbalisté a fotbalistky seznamují s taji to-
hoto krásného a na světě nejrozšířenějšího sportu.

Mladší přípravka
Ta již hraje svá utkání v okresním přeboru 

mladších přípravek turnajovým způsobem, ale 
výsledky se podle soutěžního řádu nezveřejňují. 
Tuto kategorii trénuje Luděk Skalický s Micha-
lem Petráškem.

Starší přípravka
Pod vedením Michala Petráška a Jirky Pocha je 

mužstvo v okresním přeboru starších přípravek 
na 9. místě.

Mladší žáci
Trénují pod vedením Jardy Charváta a Marti-

na Smejtka. V okresním přeboru mladších žáků 
jsou po podzimní části na pěkném 3. místě ta-
bulky.
Starší žáci

Trénují pod taktovkou Vládi Chmelaře a jsou 
účastníky okresního přeboru starších žáků. Hrají 
jako sdružené mužstvo FK Týnec nad Sázavou 
/ Jawa Pecerady. Po podzimní části soutěže jsou 
v tabulce na výborném 2. místě se stejným po-
čtem bodů jako 1.celek Chocerad. Problémem 
je, že tíha zodpovědnosti leží na Vláďovi Chme-
lařovi, jenž je na mužstvo sám. To musí výbor FK 
vyřešit.

Dorost
Pod vedením Milana Breburdy mladšího 

a Míry Znamenáčka hraje v krajské soutěži I. 
A třídy Střeočeského kraje. Po podzimní části 
skončil na 8.místě tabulky. Pozitivní je, že řada 

dorostenců již nastupuje za A i B mužstvo do-
spělých: Matěj Skalický, Kuba Vavrek, Nikolas 
Dostál, Petr Netzold, Richard Unger a Kristián 
Kratochvíl.

B mužstvo dospělých
Trénuje a hraje pod vedením Jardy Vavreka, 

Honzy Hlaváčka a Anety Jandové. V okres-
ní soutěži III. třídy figuruje po podzimu na  
8. místě tabulky. V mužstvu hrají stabilní hráči 
B mužstva, kterých je však málo, tak vypomáhají 
dorostenci, či hráči A mužstva. Tento stav není 
zdaleka ideální. Přesto je existence B družstva 
dospělých nutná. Nejen kvůli adaptaci dorosten-
ců na hru dospělých, ale i proto, že B družstvo 
by mělo být rezervou pro A družstvo a mělo by 
sloužit i na rozehrání hráčů po zraněních či ji-
ných výpadcích z tréninkového procesu.

a mužstvo dospělých
Skončilo v podzimní části soutěže na 6. místě 

v krajské soutěži I. B. třídy pod vedením Mirka 
Bubeníka s asistentem Davidem Koptou a ve-
doucím Pepíkem Čermákem. Mužstvo doznalo 
značných změn vynucených velkou marodkou 
(dlouhodobě zranění: David Kopta, David Ruš 
Dominik Šejstal, Matěj Klubal,Vojta Vavrek, 
David Koukol) a přirozenou potřebou mužstvo 
omladit. Do kádru mužstva bylo nutné zapraco-
vat řadu dorostenců z naší fotbalové líhně.

Přes špatný začátek soutěže se mužstvo zkon-
solidovalo a dobrým závěrem se probojovalo 
na pěkné 6. místo tabulky. V posledních zápa-
sech podzimní části sezóny nastupovalo mužstvo 
s věkovým průměrem 21 – 22 let, což je, myslím, 
dobrý počinek do budoucna.

Závěrem bych chtěl všem hráčům, trené-
rům a fanouškům poděkovat a popřát vše 
nejlepší a hodně zdraví v roce 2018.

Za FK Týnec nad Sázavou Zbyněk Bartl

Týnecký fotbalový podzim 2017
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Ohlédnutí za tenisovou sezonou 2017
Rádi bychom Vás seznámili s čin-
ností tenisového klubu v roce 2017.
Jako každý rok, i letos jsme se ne-
mohli dočkat prvních jarních pa-
prsků, a jak jen to bylo trochu mož-

né, po uzavření brigád jsme vyběhli na kurty. 
V soutěži družstev dospělých, “A“ tým začal 

těsnou prohrou 4/5 s družstvem Zruče a násled-
ně i družstvem Čerčan. V posledním kole přišla 
prohra s papírově nejslabší Kutnou Horou, opět 
4/5 a po 7. místu ve skupině následovala baráž. 
Tam se nám nepodařilo uspět proti silnému 
týmu z  Dobříše a po prohře 2/7 se musíme 
pro příští rok smířit s 3.třídou krajského přebo-
ru, kterou bude hrát “A“ družstvo, snad potřetí 
v historii klubu.

Zřejmě za to může únava některých tahounů 
teamu. Alespoň motivace pro příští sezonu!

Příští rok omladíme a vrátíme se zpět (průměr 
krásných 43 let :-))

Složení družstva Kuba, Honza, Hrůša - příští 
rok přichystá překvapení a snad mu to zase pů-
jde, Robo, Bury, Valča, Marťa.

 Do soutěže se zapojilo i “B“ družstvo do-
spělých a po pomalejším rozjezdu si připsalo  
4 vítězství v řadě a obsadilo krásné 4. místo 
ve skupině. Vypadá to, že to začíná fungovat 

a doufejme, že se příští rok dočkáme toho vytou-
ženého postupu, na který tento team určitě má. 
Tak snad v příští sezoně zaberou.

Složení družstva: Pepča, Mercedes, Adam, Hon-
za, Tomáš, Koubis, Bára a Bára, Terka, Sandra.

I letos do soutěží nastoupilo družstvo dorostu. 
Po skvělém rozjezdu, kdy jsme porazili družstva 
jako Čáslav, Kutná Hora a Padov, nám v polo-
vině soutěže patřilo první místo a začínalo se 
přemýšlet o postupu. Následně přišly tři porážky 
a bylo z toho „jen“ 3. místo ve skupině krajského 
přeboru (složení družstva – Marťas, Fíla, Janda-
čík, Mára, Marvík, Tomáš, Terka, Nina, Barča).

Na podzim jsme si připomněli deváté výro-
čí odchodu paní Jiřiny Hametové, která stála 
u zrodu novodobého tenisového areálu a velmi 
se zasadila o existenci našeho klubu.

Na její památku proběhl klubový tenisový tur-
naj, který nese její jméno a je jakýmsi symbolic-
kým vyvrcholením a současně uzavřením sezony. 

Jde o losovaný turnaj ve čtyřhře, kdy se setká-
vají závodní i rekreační hráči. Letošního  roční-
ku se zúčastnilo 32 hráčů a myslím, že jsme si 
to všichni velmi užili. Vítězi turnaje se stali Jiří 
Šavrda s Vlastou Balkem, kteří ve finále přehrá-
li pár Pavel Padevět / Břéťa Červený. Na třetím 
místě se umístil Hruška Petr / Rázl Jindřich

        Cenu útěchy ovládl pár Eberl M. (Fede-
rer)/Plachta Roman, kteří porazili ve finále pár 
Bártlová Hana /Štícha Míra 

Večer proběhl turnaj v bowlingu, který náho-
zem 189 bodů vyhrál Hameta Oldřich.

Pro ty nejmenší jsme uspořádali klubový dět-
ský turnaj ve dvojhře, kdy spolu bojovali naši 
nejmladší. Pro dorost jsme uspořádali celostát-
ní turnaj ve dvojhře /čtyřhře. Všichni se velmi 
snažili a děkujeme rodičům, kteří přišli morálně 
podpořit své ratolesti.

Vítěz dětského turnaje:  
1. místo – Adam Mustafa Ali             
2. místo – Dominik Čermák  
3. místo – Kuba Mustafa Ali
4. místo – Terka Stejskalová  
5. místo – Štěpán Stoklasa  

Nyní máme zimu a jako každý rok jsme zazi-
movali areál. Budeme se připravovat na novou 
sezonu v tělocvičně a halách. Ještě bychom touto 
cestou rádi poděkovali našim aktivním členům, 
kteří se podílí na chodu klubu . Poděkování pa-
tří též sponzorům a městu Týnec nad Sázavou,  
díky kterým se snažíme areál každý rok alespoň 
o kousek vylepšit a myslím, že se to daří.

                Za tenisový klub Roman Plachta

Týnečtí otužilci Vás všechny zvou na už tradiční 5. ročník 
silvestrovského plavání. Uskuteční se v neděli 31. prosince 
ve 14 hodin. Zároveň proběhne křest nových členů a po-
přejeme si vše nejlepší do nového roku 2018. Občerstvení 
v podobě svařeného vína, grogu a čaje bude zajištěno. Přijď-
te nás podpořit. 

Týnečtí otužilci

5. ročník silvestrovského 
plavání otužilců 

Vítězové  9. ročníku Memoriálu J. Hametové
 2.místo           1. místo Šavrda J.// Vlasta Balek  3.místo
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Kalendář akcíTýnecko
Prosinec
So 23. 12. BETLÉMSKÉ SVĚTLO 17.00 hod.
Skautky a skauti budou rozdávat Betlémské světlo na tradičních místech – u rotundy na hradě Týnec a před obchodním domem Hruška,  
ve Zbořeném Kostelci – Hostinec U Holubů a nově i na návsi v Peceradech. Pořadatel: Skautský oddíl TYSAN (Týnec nad Sázavou)

Po 25. 12. VÁNOČNÍ DISKOTÉKA 20.00 hod.
Hotel Týnec – SC. Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 11. 2017 – Informační centrum Týnec nad Sázavou,  
tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: ALTUM HR, s.r.o.

Ne 31. 12. SILVESTROVSKÉ PLAVÁNÍ OTUŽILCŮ 14.00 hod.
Silvestrovské plavání otužilců – Náklí. Pořádá: Otužilci Týnec. Bližší informace: Vlastimil Vanžura – tel.: 603 236 281

leDen
Po 1. 1. NOVOROČNÍ KONCERT 16.00 hod.
Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou a město Týnec nad Sázavou pořádají tradiční novoroční koncert. Farní kostel Šimona a Judy.  
Vstupné dobrovolné. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Čt 18. 1. SVOBODA EMANUELA RÁDLA 17.30 hod.
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku Matěje Moravanského. Přednáška se koná tradičně  
od 17.30 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: Město Týnce nad Sázavou

Únor
So 3. 2. PLES MĚSTA 20.00 hod.
Společenské centrum Týnec. Vstupné: 150 Kč. Hraje skupina Horvath Band. Předprodej vstupenek – Informační centrum Týnec nad Sázavou,  
tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz.  Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Út 20. 2. KONCERT HANY ZAGOROVÉ 19.00 hod.
Společnost Mamut Agency si Vás dovoluje pozvat na koncert Hany Zagorové a Petra Rezka se skupinou BoomBand Jiřího Dvořáka.  
Koncert se bude konat ve velkém sále Společenského centra Týnec. Bližší informace o předprodeji vstupenek naleznete v Informačním centru  
Týnec. Pořadatel: Mamut Agency

Čt 22. 2. BANÁT - ČESKÉ VESNICE V RUMUNSKU 17.30 hod.
Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou si vás dovoluje pozvat na přednášku Pavla Mejšnera. Přednáška se koná tradičně od 17.30 hod.  
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: Vlastivědný spolek Týnce nad Sázavou
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Inzeráty do TýNeCKýCH LISTů

posílejte na
radnice@mestotynec.cz

Uzávěrka 
příspěvků do příštího čísla 

TýNeCKýCH LISTů 

je v pátek 9. února 2018. 
Tento termín je závazný.

v Týnci nad Sázavou 

Thajské masáže

 NOVĚ OTEVŘENO  
od 1. 12. 2017

AKCE od 15. 12. 2017 – 31. 1. 2018
60 minut – 350 Kč / 90 minut – 500 Kč 

(tradiční Thajská masáž, olejová, aromatická,  
masáže zad nebo masáže nohou)

PONDĚLÍ – NEDĚLE od 9.00 do 20.00 hod.
Objednávky na tel.: +420 608 095 079

e-mail: info@hatthathip.cz   ` Thajskamasaz Thip

Pěší 518, Týnec nad Sázavou  
(v budově za klenotnictvím Vanžura)

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci do výroby a konstrukce  
do trvalého pracovního poměru v oboru výroby nerezového nábytku. 

Předcházející zkušenosti ze stejného (zámečník, chlaďař, svařeč) nebo příbuzného  
(např. truhlář, elektrikář) oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy. 

NÁSTup ihNeD NeBo Dle DohoDy.

Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz  
nebo tel. +420 602 653 157, popř. www.nerez-skorpa.cz
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• Provádíme	hodinářské	a	zlatnické	opravy	a	u	vodotěsných	
hodinek	CERTIFIKOVANÉ	tlakové	zkoušky	

• Výroba	zlatých	šperků	na	zakázku,	vlastní	modely	
snubních	prstenů	

• Provádíme	výkup	zlata	
• Prodej	a	servis	hodinek	CASIO,	CITIZEN,	SEIKO,	FESTINA,	

BENTIME,	MPM,	PRIM,	ORIENT	
• Zakázkové	rytí	šperků	a	dárkových	předmětů	

	

RODINNÝ	PODNIK	
A	VLASTNÍ	PROSTORY	

ZARUČUJÍ	

	

NEJNIŽŠÍ	CENY	
Pěší	518		

Týnec	nad	Sázavou		
tel.:	603	236	281	

více	na	www.klenoty-vanzura.cz	

Přejeme	všem	našim	zákazníkům	krásné	prožití	vánočních	svátků		
a	hodně	štěstí	do	nového	roku	

KLENOTNICTVÍ
HODINÁRSTVÍ

Vanzura
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Dosloužila Vám doma úsporná zářivka? Odneste ji na sběrné místo, do popelnice nepatří. 

Důvody jsou hned dva. 

Vysloužilé úsporné zářivky – darujte jim nový život

Více než 95 procent materiálu z každé 

úsporky lze recyklovat –  rtuť, sklo i kovy.

Zářivky a úsporné žárovky obsahují 

stopové množství toxické rtuti, která 

je nebezpečná pro životní prostředí. 

Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, 

obchodech s elektrem nebo na místech s malou 

sběrnou nádobou, které jsou často umístěny 

v supermarketech či nákupních centrech, 

na obecních nebo městských úřadech a v řadě firem. 

Nejbližší sběrné místo najdete na www.ekolamp.cz 

nebo v mobilní aplikaci „Kam s ní?“.

Přečištěná rtuť je znovu využita v chemickém průmyslu. 

Sklo je využíváno jako technický materiál. 

Kovy je možné opětovně využít v kovovýrobě. 

Recyklační středisko  – zpracování, třídění 

jednotlivých materiálů a předání k dalšímu využití.

Vysloužilé úsporné zářivky (sbírají se lineární zářivky, 

kompaktní zářivky = úsporné žárovky, výbojky a LED žárovky; 

nesbírají se běžné, reflektorové a halogenové žárovky) Sběrná místa

EKOLAMP 

1

2
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Také máte pocit, že dnešní doba přeje špatné náladě? 
Také už radši nečtete noviny, protože vás ta záplava 
špatných zpráv štve? Tak zkuste vysílání Českého 
rozhlasu Region. A zjistíte, že přesné a užitečné zprá-
vy a dobrá nálada se nemusí vylučovat. V Týnci Regi-
on naladíte na frekvenci 99 FM.

Svět není tak černý, jak to někdy vypadá
„Sami máme pocit, že těch negativních zpráv je kolem nás 
přespříliš. A přitom ten svět přece ve skutečnosti tak černý 
není. A tak jsme si řekli, že s tím v našem vysílání začneme 
něco dělat,“ říká ředitel Českého rozhlasu Region Tomáš 
Pancíř. Ve vysílání se tak objevují dobré zprávy, příběhy lidí, 
kteří nemyslí jen na sebe, pozvánky na krásná místa v na-
šem okolí nebo recepty na jídla, na kterých si pochutnáme. 
A také úsměv. Ať už od moderátorů nebo hostů. 
A v posledních dvou měsících letošního roku Český rozhlas 
Region o dobru jen nemluví, ale snaží se ho přímo zpro-
středkovat díky projektu Ježíškova vnoučata. Rozhlas oslo-
vil stovky domovů seniorů a dalších institucí, které pečují 
o staré lidi. Nabídl systém, do kterého zaměstnanci domovů 
mohou napsat, co by si jednotliví lidé u nich v domovech 
přáli k Vánocům. A díky tomu, že o tom rozhlas vysílá, se 
hlásí stovky dobrovolníků, kteří tahle přání plní. „Je fantas-
tické, jak už od začátku na Ježíškova vnoučata reagují naši 
posluchači. Zapojují se známí i úplně neznámí lidé, podle 
svých možností nabízejí dárky, ale často třeba jen zážitky. 
Spousta starých lidí si totiž přeje úplně obyčejné věci, jako 
výlet do míst svého mládí nebo setkání s někým, koho mají 
rádi. A my se v průběhu celého prosince budeme snažit jed-
notlivé příběhy natáčet a zprostředkovávat posluchačům,“ 
dodává Tomáš Pancíř.

Reportéry Regionu potkáte přímo v Týnci
Český rozhlas Region se může chlubit tím, že má tým repor-
térů a redaktorů. Na rozdíl od mnohých jiných médií nedělá 
zprávy na dálku, po telefonu nebo opisováním z internetu. 
„Především díky naší reportérce Věře Hájkové přinášíme 
zprávy i reportáže přímo z Týnce. A samozřejmě jsme rádi, 
když nám tipy na zajímavé zprávy nebo reportáže píší a vo-
lají přímo naši posluchači. Pro ně přece vysílání připravuje-
me,“ říká vedoucí programu stanice Pavel Kozler. Kontakty 
do redakce najdete na webu region.rozhlas.cz. „Velký důraz 
klademe na užitečné informace – proto přinášíme opravdu 
lokální předpověď počasí, informace o zpožděních vlaků 
a autobusů a také třeba zprávy o výpadcích elektřiny,“ dopl-
ňuje ředitel Tomáš Pancíř. Samozřejmostí je dodržování po-
ctivých žurnalistických zásad – tedy ověřování, přesnost for-
mulací i snaha u sporných věcí dát prostor oběma stranám.

Region nabízí i české písničky a úsměv
Nejen informacemi živ je člověk. A na Regionu si to dobře 
uvědomují. „Po celý den nabízíme známé české písničky, 
aby si je posluchači mohli s námi i zazpívat, pokud budou 
mít chuť. Máme i řadu zábavných pořadů – každý den zná-
mí herci spolu s posluchači vybírají zábavné scénky a do-
plňují je svými zážitky, každý pátek si zve svého hosta Jan 
Rosák a o víkendech se k rozhlasovému mikrofonu po mno-
haleté přestávce vrací Pavel Vítek, který si povídá se svý-
mi hosty o zajímavých místech středních Čech,“ láká k po-
slechu Pavel Kozler. A nechybí ani poradny – třeba každý 
pátek zahrádkářská, kdy je hostem Ivan Dvořák s Českého 
zahrádkářského svazu.

Program i další informace najdete na  
webu region.rozhlas.cz.

ÚČETNICTVÍ

Zuzana Štěpánková
Kamenný Přívoz 188

Tel.: 724 599 948
stepankova.zuzana@volny.cz

daňová evidence, zpracování DPH, kontrolní i souhrnné 
hlášení, silniční daň, mzdová agenda, 
poradentství pro firmy i živnostníky.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

Český rozhlas Region přináší zprávy 
z Týnce nad Sázavou, dobrou náladu 
i Ježíškova vnoučata

Tomáš ekl
Týnec nad Sázavou a okolí

Tel.: 723 211 826

Nabízím instalatérské práce 
voDA, TopeNÍ A DroBNé úprAvy  

v ByTových jeDNoTKÁch
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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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