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6,- Kč

Vážení spoluobčané,
vítám Vás při čtení srpnového vydání Týnec-
kých listů. 

Rada města v poslední době mimo jiné
● rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi měs-

tem a Občanským sdružením Babybox pro
odložené děti. Předmětem smlouvy je finanč-
ní dar města ve výši 2.000,- Kč z výtěžku z vý-
herních automatů na zřízení a provoz schrán-
ky pro odložené děti v benešovské nemocnici.

● byla seznámena s výsledkem výběrového
řízení na dodavatele stavební akce „Dostavba
dosazovací nádrže II - ČOV Týnec nad Sáza-
vou“. Ze sedmi firem, které si vyzvedly zadá-
vací dokumentaci, předložila jedinou nabídku
spol. SKANSKA s cenou cca 4,4 mil. Kč vč.
DPH. Tato cena je považována za odpovídají-
cí, a proto byl starosta pověřen předložením
návrhu smlouvy o dílo. Pokud se podaří zajis-
tit financování (městu nebyla přidělena dotace
z Fondu životního prostředí Středočeského
kraje), měla by být stavba hotova ještě v le-
tošním roce. 

● schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi měs-
tem a f. SYPOS - STAVBY s. r. o. s předmě-
tem díla „Rekonstrukce a modernizace výdej-

ny jídla v ZŠ v Týnci nad Sázavou - Benešov-
ská ulice“.

Zastupitelstvo města mimo jiné
● schválilo Závěrečný účet a Zprávu o výsled-

cích přezkoumání hospodaření města za rok
2008 - bez výhrad 

● vzalo na vědomí Závěrečné účty a Zprávy
o přezkoumání hospodaření svazků obcí Tý-
necko – svazek obcí, BENE-BUS a Obecní
lesy Benešovska 

● uložilo finančnímu výboru uskutečnit kontrol-
ní činnost zúčtovaných nákladů z rozpočtu
města 

Zlepší se úroveň cestování mezi Týncem a Prahou?
Regionální organizátor Pražské integrované

dopravy (ROPID) předpokládá od 1. 9. 2009 na-
sazení kloubových autobusů v oblasti Kameni-
ce, především na linku PID 339. Dopravce po-
tvrdil, že k tomuto datu zajistí tři provozní
kloubové vozy a jeden vůz záložní. Kloubové
vozy jsou delší a tudíž mají větší kapacitu než
autobusy obyčejné. Předpokládáme, že by to
mohlo řešit jednak problém „přecpaných auto-
busů“ především v odpoledních spojích z Prahy
a jednak by tyto nové vozy obecně měly zvýšit
standard cestování na této lince. V současné

době se jedná o financování zvýšených nákladů,
které jsou s provozem kloubových vozů spojené. 

V Krusičanech to žije
O posledním červnovém víkendu proběhly

v Krusičanech oslavy 85. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů. Program obou dní byl velmi
dobře připraven. V pátek proběhla slavnostnější
společenská část, sobota pak byla věnována pe-
strým soutěžím a zábavě. Místním hasičům a vůbec
všem krusičanským patří pochvala a poděkování.
Takhle nějak by měl venkovský život vypadat. 

Šestého září se uskuteční cyklistický závod
pro veřejnost OKOLO PRAHY 2009. Mezi
11,00 -15,00 hod. by mělo zhruba 500 cyklistů
projet přes Hrusice a Krusičany. Věřím, že to pro
místní obyvatele bude zajímavý zážitek. Město
se ovšem na tento nápor musí po dohodě s pořa-
dateli trochu připravit. 

Vážení čtenáři,
v příštím vydání Vás zřejmě už budu moci in-

formovat o tom, jak se vyvíjí plnění letošního re-
dukovaného rozpočtu města a jak by mohly být
reálné naše záměry pro rok příští. Jisté je, že bu-
deme skromnější než v minulých letech. 

Zdeněk Březina 
starosta města 

Z Týneckého střepu
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CZECH POINT V TÝNCI NAD SÁZAVOU
CZECH POINT je místo nejen pro získání

ověřených výpisů. Je v provozu i v Týnci nad
Sázavou.

Kde? MěÚ Týnec nad Sázavou
● podatelna - Lenka Homolová - tel: 317701431
● podatelna - Romana Brhelová - tel: 317701431
● odbor majetku - Pavel Vilímek - tel:317701434

Co poskytuje Czech POINT:
● Výpis z Katastru nemovitostí
● Výpis z Obchodního rejstříku
● Výpis z Živnostenského rejstříku
● Výpis z Rejstříku trestů
● Přijetí podání podle živnostenského zákona

(§ 72)
● Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů

podle zákona č. 124/2008 Sb
● Výpis z bodového hodnocení řidiče
● Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvali-

fikovaných dodavatelů

● Podání do registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH

● Výpis z insolvenčního rejstříku
● Autorizovaná konverze dokumentů a datové

schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.)
Služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

Co je Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní

Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož
cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan – veřejná správa. V současnosti musí občan
často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho
problému. Czech POINT slouží jako asistované
místo výkonu veřejné správy, umožňující komuni-
kaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak,
aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garan-
tovanou službu pro komunikaci se státem prostřed-
nictvím jednoho universálního místa, kde je možné
získat a ověřit data z veřejných i neveřejných infor-

mačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listi-
ny, převést písemné dokumenty do elektronické po-
doby a naopak, získat informace o průběhu správ-
ních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maxi-
mální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly
minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení
komunikace se státem. V některých situacích
stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi
projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat
i z domova prostřednictvím internetu.
Více informací na:
www.mestotynec.cz a www.czechpoint.cz

Martin Kadrnožka

místostarosta

Jídelna ve staré
škole

O prázdninách probíhají v jídelně ve staré škole
intenzivní stavební práce. Probíhá přestavba na vý-
dejnu. Předpokládá se zahájení provozu výdejny
1.9.2009. Z hygienických a také prostorových dů-
vodů zde nemohla být zachována kuchyně. Strava
se bude dovážet z nové školy. Provoz výdejny za-
jistí i nadále stávající příspěvková organizace města
Školní jídelna Týnec nad Sázavou.

Mateřská škola,oddělení
v Chrástu nad Sázavou

Nepodceňujte
očkování proti chřipce

Vážení spoluobčané, pacienti,

prázdniny se přehouply do druhé poloviny a ač se
to nezdá, je třeba pomýšlet na zimu a možnou epi-
demii chřipky. Zatím, kromě občasné zprávy
o dalším případu prasečí chřipky, nic nenasvědču-
je, že by měl být pacient znepokojen. Již mnoho let
nabízím svým pacientům očkování proti „běžné“
chřipce a kromě jednoho roku, kdy byl vakcíny
kritický nedostatek, je zájem o očkování proti
„běžné“ chřipce minimální. Evropské země mají
proočkovanost populace poměrně vysokou, u nás
je to kolem 7 %, a to nás řadí někam k Rumunsku.
Přitom každoroční očkování proti chřipce chrání
nejen samotného pacienta, ale i jeho okolí. Pokud
je imunní, nemůže onemocnět a virus dále neší-
ří. Proočkovanost kolem 30% populace by pod-
statně zmenšila rozsah epidemie chřipky. Navíc
očkování proti sezonní chřipce zvyšuje obrany-
schopnost organismu, a tak může částečně chránit
i před chřipkou prasečí.

Část pacientů má neblahé zkušenosti z minulos-
ti, kdy po očkování měli teplotu a bolesti celého
těla, protože vlastně prodělali „lehčí chřipku“ To
bylo v době, kdy se očkovalo jiným typem vakcí-
ny. Ta dnešní je již podstatně bezpečnější a prak-
ticky nevyvolává žádné vedlejší účinky. Samo-
zřejmě ale nelze očekávat, že očkování ochrání
pacienta před běžným nachlazením. Má však vel-
kou pravděpodobnost, že neonemocní chřipkou
a nebude se potýkat s horečkou a kašlem. Cena oč-
kovací látky je kolem 200 Kč, cena za aplikaci je
100 Kč. Pacientům nad 65 let a vážně nemocným
hradí očkování včetně očkovací látky pojišt’ovna.

K napsání tohoto článku mě vede upřímná
snaha o zdraví pacientů. Každoročně se já i moje
zdravotní sestra a naši rodinní příslušníci očku-
jeme proti chřipce a již mnoho let jsme chřipkou
neonemocněli.

MUDr. Miloslava Fumferová

Objekt bývalého Posádkového domu armády
(PDA) v Chrástu prochází celkovou rekonstruk-
cí. V objektu vznikne přibližně 60 nových bytů.
Zároveň se zde v prostoru pódia připravuje nové
oddělení mateřské školy. Objekt je ve vlastnic-
tví soukromého vlastníka. Ten zajišťuje veškeré
stavební práce.

Dosavadní školka je umístěna v jiných, již nevy-
hovujících, prostorech tohoto objektu. Úpravy pro-
stor školky byly nezbytné. Dokončení prací na ma-
teřské škole se předpokládá do konce letošního
roku. Nejpozději od 1.1.2010 se tak povede navý-
šit kapacitu vzdělávání pro naše nejmenší o 12 dětí.

Martin Kadrnožka
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve středu 30. září 2009
– termín uzávěrky je závazný!

k

M Ě S T O  T ý n e c   n a d   S á z a v o u
v y p i s u j e

výběrové řízení na pronájem bytu č. 22 v čp. 275, ul. Okružní v Týnci n. S.

1. Popis bytu – byt o celkové výměře 56,6 m2 je situovaný v 6. podlaží pane-
lového domu
● Pokoj 20,6 m2

● Pokoj 11,7 m2

● Kuchyň s balkonem 12,2 m2

● WC 1 m2

● Koupelna 2,6 m2

● Předsíň 7,5 m2

● Sklep 1 m2

2. Podmínky nabídkového řízení
● Minimální částka za pronájem bytu činí 65,- Kč/m2/měsíc
● Úplnost nabídky dle bodu č. 3
● Žadatel musí mít trvalé bydliště v Týnci n. S. nebo v místní části

Nabídky, které nesplňují uvedené podmínky, nebudou do výběrového říze-
ní připuštěny.

3. Podání nabídek
Nabídky se podávají v zalepené obálce označené výrazně Byt č. 22 v čp.

275, ul. Okružní Týnec n. S. do podatelny Městského úřadu v Týnci
n. S. do 17,00 hod. dne 26.8. 2009.

Podatelna potvrdí převzetí nabídky, na obálku napíše datum a hodinu
převzetí a zapíše nabídku do seznamu předložených nabídek. 

V nabídce musí být uvedeno:
● Jméno předkladatele vč. data narození
● Adresa trvalého bydliště
● Nabídnutá částka za pronájem (Kč/m2/měsíc)
● Počet osob, které budou v bytě trvale žít
● Popis dosavadních bytových podmínek
● Přiložené prohlášení o tom, že zájemce nevlastní byt v osobním vlast-

nictví, družstevní byt nebo nemovitost určenou k trvalému bydlení
● Podpis a datum nabídky

4. Výběr žadatelů
4.1 Výběr žadatelů provede na svém zasedání Rada Města Týnce n/S. dne
31.8.2009. Rada si  vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek.
4.2 Kritéria pro výběr:
● nejvyšší nabídka za pronájem (Kč/m2/měsíc)
● současná bytová situace
● datum a hodina podání nabídky
4.3 Nájemní smlouva s budoucím nájemníkem bude uzavřena na dobu ur-
čitou od 1. 9 2009 po dobu jednoho roku s tím, že v případě dodržování
podmínek nájemní smlouvy bude dále prodloužena.
4.4 Ze soutěže budou vyloučeni občané, kteří mají závazky po splatnosti
vůči Městu Týnec n. S.

Informace na tel. č. 317 701 434, p. Ondřichová, p. Povolná

V Týnci n/S. 28. 7. 2009

Zdeněk Březina

starosta města

VAŠE BEZPEČÍ NÁM NENÍ LHOSTEJNÉ
Vážení spoluobčané ve Středočeském kraji,

Policie České republiky je doposud přes po-
zitivní vývoj v posledních letech pro řadu obča-
nů pouze nástrojem represe a policistu stále
velká část veřejnosti vnímá jen jako představite-
le zákona vybaveného zbraní, obuškem a poku-
tovými bloky. S takovým pohledem se nechce
ztotožnit a spokojit ani policie ve Středočeském
kraji, která prosazuje všechny metody a přístupy,
které vedou k přibližování se občanům, samo-
správě, orgánům a institucím a dalším subjek-
tům ovlivňujícím dění v regionu. Naším cílem je

být službou orientovanou na potřeby občanů
a zároveň uznávanou a respektovanou službou.
Máme zájem dosáhnout jiného pohledu veřej-
nosti na policistu a celý policejní sbor a chceme,
aby přibývalo pozitivních kontaktů mezi občany
a příslušníky policie. Na druhé straně je třeba si
uvědomit, že je tady Policie České republiky
proto, aby prosazovala dodržování zákonů a je-
dince, kteří zákonné normy nerespektují, v sou-
ladu s právními předpisy postihovala.

Vloupání není náhoda – ABCD prevence
V roce 2008 policisté ve Středočeském kraji řeši-

li 1811 případů vloupání do bytů a rodinných domů.

Podle veřejného výzkumu, který proběhl na za-
čátku roku 2009 má 65% obyvatel Středočeského
kraje obavu z vloupání do své nemovitosti.

V následujícím textu si Vám dovolíme předlo-
žit několik rad a doporučení jak můžete sami při-
spět k ochraně svého majetku a odradit případné
zloděje.

Aktivní chování se vyplatí
● zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna

vždy, když opouštíte domácnost
● trvejte na tom, aby společné prostory v domě

(chodby, schodiště, sklepy atd.) byly dobře
osvětleny a aby klíče od nich měli pouze ná-
jemníci

● zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní
schránkou bylo vidět do bytu

● na zvonky, schránky a dveře uvádějte své pří-
jmení v množném čísle a bez titulů nebo

v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě
žije sama žena

● mějte na paměti, že k vloupání do bytů dochází
nejčastěji v dopoledních hodinách a o víkendech

● udržujte dobré přátelské vztahy se svými sou-
sedy

● nenechávejte bez povšimnutí podezřelý
pohyb osob i v okolí vašeho souseda

Bezpečnostní prostředky zvyšují   bezpečnost
● nechte si instalovat bezpečnostní dveře nebo

různé mechanické zábrany (bezpečnostní štít
a profilová cylindrická vložka, vrchní přídav-
ný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora,
pojistka dveřních závěsů jako zábrana proti
vysazení dveří)

● pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a po-
jistný řetízek

● opatřete okna různými typy mříží nebo bez-
pečnostními foliemi

● nechte si instalovat elektrickou zabezpečova-
cí signalizaci s připojením na pult centralizo-
vané ochrany

● využívejte domácího videofonu s elektrome-
chanickým ovládáním vstupních dveří

● pokud se přestěhujete do nového bytu, oka-
mžitě vyměňte zámky u dveří

Cestovat lze bez obav
● nezveřejňujte svůj odjezd předčasně
● uschovejte cenné věci a doklady do bezpeč-

nostní schránky nebo trezoru
● přerušte před odjezdem dodávku zboží do

domu

pokračování na následující straně
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● zkontrolujte dveře a okna, zda jsou zavřené
● nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie
● uložte žebříky a jiné nástroje, které by mohl

zloděj použít při vloupání do domu
● svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi

nebo příbuznému. Ten by měl váš byt pra-
videlně kontrolovat a vybírat poštovní
schránku.

● pokud můžete, vytvořte zdání, že je v bytě
někdo přítomen

● využijte elektronická zařízení, která umí
podle nastavení rozsvítit světla, zapnout
různé spotřebiče (televize, rádio apod.)

● zdokumentujte své cenné věci (seznam, fo-
tografie), sepište výrobní čísla přístrojů

Důvěřivost se nemusí vyplatit
● nechlubte se svými majetkovými poměry
● dejte pozor na lidi, kteří chodí ode dveří ke

dveřím a nabízejí různé služby. Může to být
trik, jak si otipovat váš byt.

● než otevřete, přesvědčte se, kdo je za dveřmi
● nepouštějte cizí lidi do bytu
● nejste-li si jistí, zda se skutečně jedná o osobu,

kterou očekáváte (zaměstnanci plynáren,
elektrických společností, pečovatelky apod.),
kontaktujte příslušný úřad nebo podnik, ten by
vám měl potvrdit, že dotyčnou osobu vyslal
k vám

● zásadně do bytu nepouštějte různé obchodní
zástupce, příslušníky náboženských skupin
apod.

● nenechávejte nikdy návštěvníky samotné

● nebuďte moc důvěřiví a naivní (týká se zejmé-
na starších spoluobčanů)

● dojde-li vaší neopatrností či důvěřivostí ke
krádeži v bytě (vpustíte-li pachatele dovnitř),
zapamatujte si jeho popis, způsob vyjadřování 

● pokud přijdete domů a naleznete pootevřené
dveře, nevstupujte do bytu a ihned volejte policii

Kontakty na Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje

Tísňová linka Policie ČR – 158
Webové stránky Policie ČR – www.policie.cz

Krajské ředitelství

Policie ČR Středočeského kraje

dokončení z předchozí strany

Rozšíření spojů
na Prahu

Od 14.6.2009 byla rozšířena autobusová
doprava do Prahy o 2 spoje. Autobusy jezdí
na trase Týnec - Praha (Roztyly). Jde o rych-
líkové spoje - z Babic do Prahy nikde nestaví.

Dopravu zajišťuje ČSAD Benešov. Na lince
platí tarify a podmínky Středočeské integro-
vané dopravy. Jízdenky nejsou použitelné
v Pražské integrované dopravě.

Linka E97 Týnec nad Sázavou - Praha,
Roztyly (jede v pracovních dnech)

Odjezd Příjezd
Týnec 06:20 Roztyly 07:00
Týnec 08:05 Roztyly 08:45
Roztyly 13:55 Týnec 14:35
Roztyly 16:25 Týnec 17:05

Odjezdy: Týnec - nástupiště č. 2
Roztyly - stanoviště č. 1

Kloubové autobusy
Další novinkou by mělo být nasazení 3 klou-

bových autobusů na lince 339 (Veolia Trans-
port Praha). V tuto chvíli ještě probíhají jedná-
ní o podmínkách, takže se může vše změnit.
Dopravce slibuje větší kapacitu a pohodlí pro

Ještě jednou k lince E97 
S ostatními čtenáři Týneckých listů bych se chtěl

podělit o zajímavý poznatek. Od 14. června t. r. byla
zavedena nová autobusová linka, a sice - ráno a do-
poledne s odjezdem z Týnce nad Sázavou do Prahy
k metru Roztyly a odpoledne se vrací zpět. Doba
jízdy je 40 minut.

Přiznám se, že tento článek píši spíše ze zištných
důvodů. Jedná se o mimořádně výhodné spojení,
které občas sám využívám. To slovo „sám“ zde platí
doslovně - jsem jediný cestující. Nikde to nestaví, je

to pohodlné a prázdné. A v tom právě spočívá ten
problém. Pokud bude BUS nadále jezdit nedosta-
tečně vytížený, tak tu linku nepochybně zase zruší.
Ta otázka nevyužívání spočívá především v tom, že
to lidé nevědí. Autobus 339 je plný, mnohdy spíše
až přeplněný. Na trase obvykle už nemůže pobrat
další cestující, protože se prostě nevejdou. Zejména
z Prahy je pro lidi z Týnce problém se vůbec do
autobusu dostat. Nejvíce se natlačí lidí z Kamenice,
kde velká většina vystoupí, protože autobus, který

cestující. Nasazení vozů se předpokládá od
1.9.2009.

Martin Kadrnožka

místostarosta

jede do Kamenice, zpravidla z Budějovické odjíždí
poloprázdný až za 339. 

Pokud by městský úřad měl možnost ovlivnit
i místo odjezdu linky E97 z Týnce, bylo by lépe,
kdyby odjížděla například z nástupního místa linky
339 a ne ze stanoviště č. 2, jako je tomu doposud -
to se jeví jako velice nepraktické.

Možná by nebylo od věci informovat o zmíněné
lince kromě Týneckých listů i na vývěskách
městského úřadu.

K. Dušek, Týnec n. S. Družstevní 409 

POSTŘEHY …
Již asi tři roky má jeden občan Týnce nad Sáza-

vou zvláštního koníčka. Většinou o víkendu ničí
materiál, vyvěšený ve skříňkách KSČM a někdy
i ve skříňce ČSSD. Obzvlášť s chutí rozbíjí i sklo
ve skříňce proti obchodnímu domu NORI v sídliš-
ti. Máme to brát jako obyčejné vandalství? To by
si asi nevybíral pouze skříňky levicových stran.

Co si myslí, že tím dokáže? Upozorňuji dotyčné-
ho, že máme tyto skříňky pouze propůjčené, takže
při své „práci“ ničí majetek městského úřadu.

Nejhorším chodníkem v Týnci by mohl být
zvolen chodník od domku, kde kdysi sídlil
MěNV, v Jílovské ulici směrem na Chrást. Pro-
padá se na mnoha místech a je samá louže
a bláto.

Nedalo mi, abych nevyfotografovala ostud-
né WC, které se nachází v 1. patře jinak pěkné
městské polikliniky v Týnci nad Sázavou. Už
několik let chybí klika u vnitřních dveří, o to-
aletním papíru a ubrouscích na utření rukou
mohou návštěvníci jenom snít.

Věra Holasová, Zbořený Kostelec
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PČR INFORMUJE …
Mobil za volantem škodí

Jednou z častých příčin dopravních nehod je,
že se řidič plně nevěnuje řízení vozidla a na
jízdu se nesoustředí. Nejen zapalování cigarety
a kouření, ladění stanice rádia či konzumace
jídla a nápojů, ale i telefonování a manipulace
s telefonem za jízdy je jedním z momentů,
který řidiče rozptyluje a odvádí jeho pozornost
od řízení vozidla. To pak může mít za následek
pozdní reakce, špatné řešení dopravní situace
a také dopravní nehodu.

Paragraf 7 zákona o provozu na pozemních
komunikacích říká, že řidič nesmí při jízdě
držet v ruce - nebo jiným způsobem - telefonní
přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové
zařízení. Za takový prohřešek mu hrozí ztráta
tří bodů a bloková pokuta ve výši jeden tisíc
korun. 

Policisté proto doporučují řidičům zastavit
vozidlo, vyřídit si hovor a pak teprve pokra-
čovat v jízdě. Pokud použijí sadu hands free,
tak by měli telefonovat co možná nejkratší
dobu. 

Nezajištěné kolo je pro zloděje velkým lá-
kadlem

Benešovští policisté každoročně prošetřují
několik desítek případů krádeží kol. Převážně
se jedná o horská kola, která jsou odcizena ze
sklepů domů, garáží, kočárkáren, rekreačních
objektů, ale také o kola, která jejich majitel po-
nechá stát nezajištěna před restaurací, prodej-
nou, v chodbě domu nebo před domem. 

Jako příklad můžeme uvést případy, které
policisté v minulosti šetřili. Čtyřicetiletý muž
oznámil odcizení horského kola s cyklistic-
kou přilbou, které nechal od nočních do ran-
ních hodin nezajištěné stát opřené o zeď ro-
dinného domku v Benešově. Škodu vyčíslil
na šest tisíc korun. Další kolo bylo zase odci-
zeno z chodby restaurace, když se šel jeho
majitel občerstvit. Kolo nezajistil, neuzamkl
k žádnému pevnému předmětu a někdo s ním
odjel. Podobných případů bychom mohli
uvést celou řadu. 

Jak tedy předcházet krádežím jízdních kol?
Majitelé kol by si měli uvědomit, že odcize-

ní nezajištěného kola je otázkou několika vteřin
a riziko pro pachatele je nízké. Pro zloděje je
velkým lákadlem. Stačí ho jen vzít a odvézt.
Proto, pokud cyklista kolo odstaví na ulici, měl
by ho vždy připoutat k pevnému předmětu, se
kterým se nehýbá, a to zámkem nebo lankovým
řetízkem. Může rovněž požádat známou osobu,
aby mu kolo pohlídala. Pokud si vyjede na pro-
jížďku více cyklistů, tak je lepší, když u odsta-
vených kol zůstane jeden z nich. 

Pokud cyklisté ukládají kola do společných
prostor domu, kde bydlí, měli by zajistit, aby
vstupní dveře do těchto prostor a vstupní dveře
do domu byly stále zavřené a opatřené kvalit-
ním zámkem. Mnozí však kola ukládají do
sklepů. Ty by neměly být zajištěny jen petlice-
mi, které lze snadno překonat, ale rovněž kva-
litním zámkem. Pachateli je totiž potřeba jeho
úmysl krádeže ztížit nebo ho od něj dokonce

odradit. Zde se vyplatí kolo ještě řetízkem při-
pevnit k nějakému pevnému předmětu. 

Pro případ odcizení kola je ještě vhodné si
pořídit fotografii, poznamenat si výrobní číslo
a po jeho zakoupení si uschovat doklady pro
potřeby policie a pojišťoven.

Dojde-li však i přes veškerá bezpečnostní
opatření přece jen ke krádeži kola, měl by to
občan policistům oznámit.

Řidiči, auto není trezor!
Krádeže motorových vozidel a věcí z vozi-

del. Problém, se kterým se potýkají policisté
v celé naší republice. Přestože řidiči vědí, že
mají svá auta po opuštění zamykat a nenechá-
vat v nich žádné věci, stále je mnoho takových,
kteří tato opatření podceňují a svou lehkomysl-
ností přicházejí o doklady, peníze a další mnoh-
dy i cenné věci a předměty. Zapomínají, že auto
není ani výloha, ani trezor.

Proto připomenutím několika následujících
preventivních opatření můžeme napomoci
k omezení rizika vykradení, případně odcizení
vozidla:
● při opuštění vozidla, toto vždy uzamkněte,

i když ho opouštíte jen na krátkou dobu, ve
spínací skříňce nenechávejte klíče

● nezapomeňte uzavřít všechna okénka vozid-
la

● před odchodem od vozu toto vždy zkontro-
lujte 

● ve vozidle nenechávejte žádné osobní dokla-
dy ani doklady od vozidla a žádné cenné
věci,

● pokud už ve voze musíte některé věci nechat,
uložte je raději do zavazadlového prostoru,
aby nebudily pozornost zlodějů

● pokud můžete ovlivnit instalaci autorádia,
dejte přednost přenosným výrobkům ( se sní-
matelným panelem) - využijte mechanické
zábranné prostředky - uzamykací řadící
pásky, tyče volantu nebo elektronické zaříze-
ní- imobilizéry apod. 

● vyhýbejte se parkování na neosvětlených
a nepřehledných místech

● je vhodné svůj automobil pojistit u některých
z pojišťoven 

● věnujte pozornost všem osobám, které se po-
dezřele pohybují kolem zaparkovaných vozi-
del. Nemusí jít vždy pouze o nevinný zájem
o technické vlastnosti či vzhled vozidel. 
Všímavost občanů a včasné upozornění poli-

cistů může rovněž přispět k objasnění případu
a vypátrání pachatele.

Při každém podezření volejte linku 158.

Přišel o skútr 
Odcizil ho neznámý mladík

Čtyři roky starý elektrický skútr černé barvy
odcizil 11. července v dopoledních hodinách
neznámý mladík. Devadesátiletý majitel ho ve
stejný den zaparkoval v ulici Okružní v Týnci
nad Sázavou a odešel nakupovat do obchodní-
ho domu. Když se po chvíli vrátil, skútr už na
svém místě nebyl. Po vozidle začal pátrat a na
městském úřadě zjistil, že pracovníci provád-
ějící údržbu zeleně si kolem půl desáté dopole-
dne všimli mladíka, který podobný skútr tlačil
z ulice Okružní směrem do ulice Komenského.

O tři dny později případ oznámil týneckým po-
licistům a škodu vyčíslil na tři tisíce korun. 

Policisté ho šetří jako přestupek proti majet-
ku. Žádají občany, kteří by k mladíkovi nebo
k odcizenému skútru měli nějaké informace,
aby zavolali na linku 158 nebo na týneckou slu-
žebnu na telefonní číslo 317 701 336. 

Policisté kontrolovali řidiče i mladistvé
Uložili blokové pokuty

Na Benešovsku proběhly dvě preventivní
bezpečnostní akce. V pátek 17. a 24. července
téměř dvě desítky policistů kontrolovali ve ve-
černích a nočních hodinách rekreační oblast
Novou Živohošť, Novou Rabyni a diskotéku
v Lešanech. 

Při první akci, 17. července, zjistili policisté
ve čtyřech případech podnapilé řidiče. V Týnci
nad Sázavou řidič vozidla Suzuki nadýchal
0,75 promile alkoholu v dechu. Na Nové Živo-
hošti dechová zkouška naměřila řidiči Citro-
enu hodnotu 0,48 a řidiči Fordu Mondeo pak
0,16 promile alkoholu v dechu. Protože se
jedná o přestupky, policisté je postoupili k vy-
řízení na Městský úřad do Benešova. 

Další podnapilý řidič je však podezřelý ze
spáchání trestného činu. Při řízení vozidla
Ford Siera byl dopravní hlídkou zastaven
v obci Neveklov a podrobil se dechové zkouš-
ce. Elektronický přístroj mu naměřil 1,34 pro-
mile alkoholu v dechu. Policisté proto řidiči ve
zkráceném přípravném řízení sdělili podezření
ze spáchání trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky. Dále odhalili dalších
deset přestupků v dopravě, za které uložili blo-
kové pokuty za tři tisíce dvě stě korun. 

Policisté rovněž navštívili diskotéku v Leša-
nech. Zjišťovali, zda mládež, která se zde bavi-
la, nebyla pod vlivem alkoholu. Dechové
zkoušky u čtyřech mladistvých byly pozitivní.
Přístroj naměřil hodnoty v rozmezí od 0,5 do
1,17 promile alkoholu. Barmance, která alko-
hol mládeži prodala, policisté uložili blokovou
pokutu ve výši pěti set korun. 

V pozdních nočních hodinách pak policisté
ještě zkontrolovali dvě diskotéky na Nové Ži-
vohošti. Obě hudební produkce však museli
uzavřít, protože v době jejich návštěvy měly
být již ukončeny. Policisté porušení vyhlášky
Obecního úřadu v Křečovicích nedodržením
provozní doby písemně zadokumentovali a po-
stoupili k vyřízení na Městský úřad do Bene-
šova. 

O týden později proběhla na Benešovsku
další preventivní akce. 

Policisté zjistili v dopravě devět přestupků
a vybrali za ně dva tisíce dvě stě korun. Pod
vlivem alkoholu zjistili jednoho řidiče. K silni-
ční kontrole ho zastavili v obci Křečovice tý-
nečtí policisté. Elektronický přístroj mu na-
měřil 0,34 promile alkoholu v dechu. I tento
přestupek policisté postoupili k vyřízení na
Městský úřad do Benešova. 

Dále policisté vypátrali jednu osobu. Se-
dmnáctiletou dívku, která utekla z domova,
protože má být umístěna do diagnostického

pokračování na následující straně
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ústavu. Ve večerních hodinách ji zadrželi v Be-
nešově a poté převezli do ústavu.

Provedli rovněž opětovnou kontrolu disko-
téky na Nové Živohošti a v Lešanech. Na Ži-
vohošti zjistili opakované porušení obecní vy-
hlášky, a to nedodržení provozní doby
diskotéky. Na diskotéce v Lešanech pak disk-
žokej, který prováděl veřejnou hudební pro-
dukci, používal místo originálních disků flash
disk s hudebními nahrávkami, který se při kon-
trole policistů nacházel v CD přehrávači. Tím
neoprávněně zasáhl do zákonem chráněných
práv k autorskému dílu a porušil tím § 30, odst.
4 zák. číslo 121/2000 Sb. (autorský zákon).
Mezinárodní federaci fonografického průmys-
lu ČNS IFPI Praha, která zastupuje v České re-
publice zahraniční i domácí výrobce zvuko-
vých záznamů, vznikla zatím neupřesněná
škoda. Diskžokej je podezřelý ze spáchání tre-
stného činu porušování autorského práva, práv
souvisejících s právem autorským a práv k da-
tabázi. 

Na půdě nalezl munici
Odevzdal ji na služebně 

Signální světlice a kovové rozbušky nalezl
na půdě domu v Krhanicích při opravě televiz-
ní antény šestasedmdesátiletý muž. Nalezené
věci uložil do tašky a 29. července v ranních
hodinách je odevzdal na policejní služebně
v Týnci nad Sázavou. 

Policisté prostřednictvím operačního středi-
ska vyrozuměli pyrotechnika. Ten zajistil dva-
cet kusů německých světlic ráže 27 milimetrů
z druhé světové války a deset kusů rozbušek do
ručních granátů ze stejného období. Munici pak
převezl k bezpečnému zneškodnění. Hlídka po-
licistů ještě provedla dodatečnou prohlídku
místa nálezu a žádné další předměty nenašla. 

Policisté občany upozorňují, aby na naleze-
nou munici a zbraně nesahali a nemanipulova-
li s nimi, ale o nálezu vyrozuměli policisty. 

Zbraňová amnestie skončila
Lidé přinesli desítky zbraní

Posledním červencovým dnem letošního
roku skončila zbraňová amnestie. Od prvního
února ji mohli využít vlastníci nelegálně drže-
ných zbraní či munice. Občané, kteří zbraň či
střelivo během amnestie odevzdali, nemuseli
policistům vysvětlovat, odkud je mají. 

Policie chce touto amnestií zaevidovat
zbraně, které mohli najít například lidé při re-
konstrukcích rodinných domků nebo potomci
po svých rodičích na půdě. Neoprávněným dr-
žením zbraně či munice se totiž vystavují tre-
stnímu stíhání.

Na Benešovsku odevzdalo 86 lidí celkem
100 zbraní a 1918 kusů různého střeliva. Větši-
nou se jednalo o krátké kulové zbraně, napří-
klad pistole a revolvery. Občané ale také při-
nesli dlouhé kulové a brokové zbraně, mezi
nimi i několik starých vojenských pušek.
U odevzdaných zbraní policisté zjišťují, zda
nebyly někde odcizeny. Odborníci z oboru ba-
listiky pak zkoumají, zda s nimi nebyl spáchán
trestný čin. 

Většina z těch, kteří zbraně odevzdali
a chtějí je získat zpět, si požádali o vydání do-
kladů k jejich držení. Do současné doby bylo
na Benešovsku takto zlegalizováno 37 kusů
zbraní. 

Rozřízl stan
Odcizil různé věci 

Věci za více jak jedno sto dvacet šest tisíc
korun odcizil ze stanu postaveného v autokem-
pu Konopiště neznámý pachatel. Krádež 4.
srpna třicet minut po půlnoci oznámil jednatři-
cetiletý cizinec na lince 158. 

Policisté šetřením na místě zjistili, že pacha-
tel rozřízl zadní stranu stanu a podle poškoze-
ného odcizil peníze, dva kusy digitálních foto-
aparátů, videokameru, šest kusů paměťových
kazet, tři baterie k fotoaparátům a videoka-
meře, tři stativy k fotoaparátům a jeden ná-
hradní objektiv k fotoaparátu zn. Minolta.

Policisté případ šetří jako podezření ze spá-
chání trestného činu krádeže. 

Lidem doporučuji, aby si věci uložené ve
stanu vždy zabezpečili proti odcizení. 

nprap. Zuzana Stránská 

Kapsáři
Nenechme se okrádat

Vyprávění o tom, jak někdo z našich známých
byl okraden kapsářem, má už asi každý z nás za
sebou. Právě lidé žijící ve Středočeském kraji
jsou občas donuceni jet do hlavního nebo okres-
ního města řešit nějakou záležitost nebo naku-
povat. Mnoho z vás v Praze nebo v Benešově
pracuje. Zkrátka, každý, kdo se pohybuje ve
větších městech, musí brát na zřetel i možnost,
že ho nepozorovaným způsobem okrade kapsář.
V peněžence nenosíme jen hotovost, ale i kre-
ditní kartu a někdo dokonce doklady. Umíme si
tedy představit, co všechno budeme nuceni po
takovéto ztrátě zařizovat.

A přitom stačí tak málo. Neukládat si pen-
ěženku do zadní kapsy kalhot, mít tašku ne-
ustále pod dohledem, neodkládat ji např. do
nákupních košíků a neumožnit tak kapsáři do-
stat se vám na kůži. Tito zloději využívají vaší

nepozornosti, nebo davu lidí při vystupování
či nastupování do hromadných dopravních
prostředků. Jsou ve své činnosti tak zkušení,
že ani nepostřehnete, že vám někdo rozepnul
tašku či sáhl do zadní kapsy kalhot.

Určitě si každý z vás cenní svých financí,
a i když vám kapsář neodcizí velký obnos, běhá-
ní kolem zřízení nové karty a dokladů, určitě ni-
koho neláká. Proto buďte obezřetní a nedejte
kapsářům šanci vydělat si na vaší neopatrnosti.

Zloději jsou pořád v práci
Buďte obezřetní
Hned s několika krádežemi se museli během

posledních červencových dnů potýkat policisté
na Benešovsku.

Jeden z mnoha lapků se oknem vloupal do
pekařství v Týnci nad Sázavou, kde z levé zá-
suvky stolu v kanceláři odcizil finanční hoto-
vost ve výši devatenáct tisíc tři sta korun. Vy-
páčením okna způsobil škodu tisíc korun.

Jiný zlodějíček má asi problémy s uskladn-
ěním odpadu, neboť nezjištěným způsobem od-
stranil a následně odcizil visací zámek ze
vstupních vrat sběrného dvora na komunální
odpad v obci Soutice a z tohoto dvora odnesl
kontejner na komunální odpad. 

Obci tak vznikla škoda dvacet pět tisíc dvě
stě korun.

V nemocnici v Benešově se také setkali s ne-
příjemností, když zdravotní sestra po návratu
do kanceláře zjistila, že jí i kolegyni chybí
v kabelce peněženka s doklady, platebními
kartami a finanční hotovostí celkově v hodnotě
tři tisíce korun.

Svou nepozorností poskytl příležitost zlod-
ěji i muž, který si odložil příruční tašku s do-
klady, finanční hotovostí a digitálním fotoapa-
rátem zn. Canon na koženkovou sedačku
v přízemní výstavní hale budovy polikliniky
na Malém náměstí v Benešově. Když si ji po
chvíli chtěl vzít k sobě, zjistil, že během této
chvilkové nepozornosti přišel o majetek za je-
denáct tisíc šest set korun.

nprap. Denisa Malá
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RYBÁŘI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Dne 5. června 2009 přijeli do naší družiny ve staré škole rybáři z míst-

ní organizace Českého rybářského svazu v Týnci nad Sázavou. Velmi
jsme se na ně těšili a čekali jsme, co se naučíme z rybářského umění. Při-
pravovali jsme se na návštěvu rybářů také tím, že jsme se naučili rozezná-
vat na tři desítky druhů ryb našich vod.

Přišel mezi nás pan František Kašpárek a pan Houdek s bratrem a se
synem. Přivezli nám ukázat hlavy ryb, např. štiky, sumce, pstruha duho-
vého a okouna. Prohlédli jsme si různé návnady, pruty, povolenku, průkaz

a rybářský lístek. Seznámili nás s rybářským řádem. U vody jsme nemoh-
li být, protože pršelo.

Moc se nám líbilo album s fotografiemi úlovků pana Houdka ml. Na
závěr nám pan Mikoláš ukázal malé úhoře. Mohli jsme si je prohlédnout
a popřát jim dlouhý život v naší řece Sázavě.

Po rozloučení odjeli rybáři k našim kamarádům do družiny v nové
škole.

Tak příště u řeky! Děkujeme

Děti ze školní družiny ve staré škole

TYSAN to jsme my, zvládneme všechny problémy!!!
Jsme 3. skautský oddíl z Týnce nad Sázavou

s příznačným názvem TYSAN. 
Co to pro nás znamená? Parta skvělých přátel,

neuvěřitelné zážitky, dobrodružství, pobyt v příro-
dě, poznávání nových lidí ...  K dnešnímu datu je
nás tu v Týnci přes 40 skautů a skautek všeho věku.

Chceš i ty patřit mezi nás? BEREME TĚ!!!
i všechny ostatní děti ve věku od 6 do x let. Jak
se k nám dostat? Všechny bližší informace
o nás, schůzkách, výpravách, fotografie, kon-
takty a spoustu dalšího najdeš na našem webu
.Těšíme se na tebe! 

3. skautský oddíl Týnec nad Sázavou,

Junák svaz skautů a skuatek ČR 

„Já mám hlavu
v tlamě lva!!!“

I toto jsou zážitky afrických dětí při cestě do
školy, ale jen těch šťastnějších. Šťastnějších
s hlavou ve lvovi? ANO, protože ještě pořád vět-
šina z nich do školy vůbec nechodí. Buď to mají
velmi daleko a nebo nemají peníze a musí pra-
covat doma na poli.

Je to velký problém, ovšem dá se s ním něco
dělat. A také se s ním něco dělá. Společnost Člo-
věk v tísni spolu s organizací Junák již pošesté
pořádá celorepublikovou sbírku: POSTAVME
ŠKOLU V AFRICE! Z předešlých pěti ročníků
bylo postaveno sedm škol pro stovky dětí. No,
není to úžasné? Pro nás ano, a tak jsme se roz-
hodli znovu se do sbírky zapojit. Letos bude pro-
bíhat u nás v Týnci nad Sázavou od 7. -
9.10.2009 opět před obchodním domem NORI.
Minulý rok jsme vybrali 10 000 Kč, což je skvě-

lé, ale my věříme, že letos svůj rekord překoná-
me, což půjde jedině s vaší pomocí!

3. skautský oddíl Týnec nad Sázavou,

Junák svaz skautů a skautek ČR 
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Program prevence pro děti
Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové,

preventivně informační oddělení v Benešově určitě
již všichni znáte právě z vašich novin, kde vás pra-
videlně oslovujeme s informačními nebo preventiv-
ními články a seznamujeme vás tak s děním ve
vašem okrese. 

Nyní si dovolíme oslovit ne vás, ale vaše děti,
které navštěvujeme ve školách a školkách při be-
sedách. Přesto si myslíme, že prevence není nikdy
dost a tak je po čtyři měsíce budeme oslovovat
s články a úkoly jen pro ně. Mohou se také zúčast-
nit soutěže, která bude společně s touto akcí pro-
bíhat a jejíž vyhodnocení proběhne na začátku
příštího roku. Ty nejlepší účastníky odměníme
malými dárky. 

nprap. Denisa Malá

LETNÍ TÁBOR                                   
„Dědo, dědo, už jsem doma,“ volal na dědu Pro-

cházku malý Lojzík. „No a jak si se měl na táboře
Lojzíku?“ ptá se hned děda malého kluka. „Dědeč-
ku, kdybys to viděl, co my jsme dělali věcí. Hráli
jsme spoustu her a taky jsme byli na výletě. Apřed-

stav si, že se na nás přijeli podívat i policisté.“ „Po-
licisté? A proč ti, prosím tě?“ ptá se hned děda Loj-
zíka. „No, víš, ony se na táboře některým dětem
ztratily peněženky.“ Děda se podíval na vnoučka
a zamračil čelo. Vzpomínal, když ještě on jako
malý kluk jezdil na tábor. Nepamatoval si, že by
s sebou kdy vozil peněženku, ale ani na to, že by se
kdy na táboře něco ztratilo. 

Lojzík si sedl dědovi na klín a podivil se nad
jeho výrazem. „Proč se mračíš, dědečku?“ „Lojzí-
ku, a jestli pak ti policisté toho lumpa chytli?
Každý zločinec musí být potrestán.“ Lojzík kývl
hlavou, že ano a začal s vyprávěním.

„Víš, dědo, my jsme na něj totiž s Kozákem, to
byl náš vedoucí, nachystali past. Ono se nám to
zdálo podezřelé. Kdyby se ty peněženky ztratily
najednou, tak bychom si mysleli, že se nám tam
někdo vloupal, jenže ona se každý den ztratila jen
jedna. A to ještě ke všemu pokaždé z jiné chatky.
Vzali jsme tedy jednu peněženku a dali jsme do ní
peníze, u kterých jsme si opsali čísla. Měli jsme na
táboře takový malý krámek, kde jsme si mohli ku-
povat sladkosti. Doufali jsme, že ten zloděj ty pe-
níze půjde utratit právě za něco dobrého. Peněžen-

ku jsme nechali ležet v prázdné chatce na stoleč-
ku.” Děda se opět začal mračit, ale Lojzík ho hned
uklidňoval. „Neboj dědo, vždyť ti říkám, byla to
past, jinak já vím moc dobře, že se peníze ani jiné
cennosti nesmí nechávat bez dozoru. Tohle ale
bylo nachystané právě na toho zloděje,“ usmál se
Lojzík na dědu. „A pak jsme čekali, kdy se peně-
ženka ztratí. Když jsme zjistili, asi po dvou hodi-
nách, že je pryč, šli jsme za prodavačem, se kterým
jsme už byli domluveni a řekli mu, aby kontrolo-
val čísla bankovek, kterými mu někdo zaplatí. Náš
zlodějíček byl asi netrpělivý nebo má rád hodně
sladké, protože asi za půl hodiny pro nás přišel
Martin, že nás shání právě pan Karásek ze stánku.
Když jsme k němu přišli, seděl uvnitř na židli malý
Fanda a brečel. Chtěli jsme ho jen pokárat, ale
Kozák řekl, že to tak nemůžeme nechat, protože
by z něj mohl vyrůst pěkný lump. A tak se zavola-
la policie a Fandovi rodiče.“ „Lojzo, to je moc
dobře, že jste je zavolali. Je to ponaučení nejen pro
Fandu, ale i pro ostatní děti. Taky musí vědět, že
krádež není žádná sranda, určitě víš, že se za to
chodí i do vězení. Frantu za to sice ještě nezavřou,
protože mu není patnáct, ale bude muset peníze
vrátit a pak na něj bude dohlížet kurátorka pro děti
a mládež,“ řekl dědeček. „Takže vy jste vlastně
měli na táboře takovou malou kriminálku. Dobře
jste to vymysleli, z tebe by mohl být i policista,“
usmál se děda na Lojzu a pohladil ho po vlasech.

Krádeží porušujete zákon. To určitě všichni víte.
A když porušíte zákon, musíte být potrestáni. Vy-
hnout se potrestání není nic složitého, stačí zákon

Zatoulaná myšlenka tábora ...
Jak rychle to začalo, tak rychle to skončilo -

možná ještě rychleji. Když jsme bourali poslední
zbytky tábora,  neměla jsem pocit, že tábor bou-
ráme, ale že jsme právě všechno navozili a staví-
me, stavíme ... a co nevidět přijede 40 dětí, které
čekají, co se bude letos dít. Je to zvláštní, bylo pár
chvil, kdy jsem se neskutečně těšila. Každé vřeš-
tící stvoření mi lezlo na nervy, ale i každé nevřeš-
tící a pak, když už tedy mohu jet, tak mám síly na-
tolik, že bych si celých sedmnáct dní zopakovala.
Nevím, za jak dlouho by mi síly došly, a proto
jsme radši jeli domu.

Tento tábor byl plný očekávání, nejen od dětí,
ale řekla bych, že především od nás. Nápad spojit
tábory kamenického a týneckého oddílu nebyl ná-
hodný - a dál to tu rozepisovat nebudu. Každo-
pádně jako 65 lidí na táboře? Co to je? 12 tee-pee?
To snad ne! Tak takové byly první dojmy (naše,
konkrétně moje). Pamatuji si, když jsme jednou
byli na táboře a zrovna pršelo (všichni, zdůrazňu-
ji, že všichni!!!) jsme se nasáčkovali do největší-
ho tee-pee, posedali si, udělali oheň, hráli na ky-
taru a zpívali - ale 65 lidí? To by bylo hoodně
velké tee-pee. Takže tím pro mě okamžitě skonči-
la rodinná a přátelská atmosféra, tohle nikdy ne-
mohlo vyjít. Nikdy neříkej nikdy! To je pravidlo,
které mě už mnohokrát přesvědčilo o tom, že
platí. V situaci, kdy je 65 lidí oblečených v krojích
(nebo skautských tričkách) - první věc co nás spo-
juje, jsme přece skauti, 65 lidí, kteří poslouchají
jednoho, který zrovna teď rozhoduje o tom, co se
bude dělat, 65 lidí, kteří koukají, jak vlajka poma-
lu klesá, zpívají státní hymnu a myslí při tom na

různé věci, 65 lidí, co upře zrak na ruce vedoucí-
ho a sekeru, kterou někdy s obtížemi vyndavá ze
špalku, čímž ukončuje den a pak 65 lidí, kteří se
chytí společně za ruce, každý si po chvilce uvě-
domí, která je pravá a která levá, čimž vlastně
i zjistí, kdo stojí vedle něj, všichni dohromady
zpívají slova Večerky, přičemž je vše ukončeno
posláním stisku přátelství, který putuje celým
kruhem přátel, rivalů, spolužáků a především
skautů ...., v tuto chvíli mizí veškeré pomyslné

hranice mezi Týncem a Kamenicí, mezi klukem
a holkou, mezi světluškou a roverem - přesně
v tuhle chvíli mi došlo, že ani 65 lidí, těch správ-
ných lidí, nezničí tu rodinnou atmosférum o kte-
rou jsem se bála, že přijdu.

3. skautský oddíl Týnec nad Sázavou, Junák

svaz skautů a skautek ČR 
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dodržovat. Někdy se může stát, že sami uvidíte, jak někdo krade, tím se z vás
stali svědci. Je potřeba si co nejvíce zapamatovat, jak ten člověk vypadal a říct
to někomu dospělému nebo to oznámit na policii.

Děti, víte, kde nejlépe uschováte peníze a jiné cennosti?     

Správnou odpověď si zapište, budete ji potřebovat, až budete ke konci roku
odesílat odpovědi do naší soutěže.

Kdo je kurátor pro děti a mládež?
Ve své činnosti se kurátoři zaměřují na sledování vývoje dětí a mla-

distvých s poruchami chování, nad kterými byl stanoven dohled.
V uvedených rodinách se provádí pravidelné návštěvy. U problémo-
vých a nezvladatelných dětí podávají kurátoři soudu podnět k naříze-
ní ústavní výchovy a zprostředkovávají jejich umístění do diagnostic-
kých ústavů.

POCTA KARLU VESELÉMU
Kdo pozorně četl „knihu o Týnci“, tak si snad

vzpomene, že se tam na prvním místě mezi vý-
znamnými osobnostmi dočte i o Karlu Veselém.
Operní pěvec a člen souboru Národního divadla
v našem městě ukončil svou životní pouť a je po-
chován na místním starém hřbitově. Letos tomu
bude již 105 let.

Karel Veselý patřil mezi první Jeníky zpívající
v Prodané nevěstě a jeho zprvu neškolený hlas mu
přinesl na operním poli nejedno uznání i slávu.
V osobním životě však již tolik štěstí neměl. Vese-
lého bohémské chování se neobešlo bez následků.
Nemoci provázely jeho hlas i tělo, takže předčasně
skončil angažmá v Národním divadle. V našem
městě, tehdejší osadě Týnice, kde žila jeho teta, se
v hájence Taranka léčil a nakonec tady ve věku ne-
dožitých 43 let zemřel.

Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou
a okolí se před pěti lety u příležitosti 100. výročí
úmrtí Karla Veselého postaral s finančním při-
spěním města o důstojnou úpravu hrobu, jenž na
starém hřbitově skutečně chátral. Na oslavu jsme
zvali i zastoupení Národního divadla, ale tehdy to
prostě nevyšlo. Proto jsme se letos rozhodli nepo-

nechat nic náhodě a díky vstřícnému postoji nové-
ho vedení ND se tentokrát uskuteční nejen malá
vzpomínka u hrobu, ale v týneckém Společenském

centru vystoupí jeden z tenoristů z „Národního“,
který připomene repertoár Karla Veselého.

Srdečně zveme občany i návštěvníky Týnce
v sobotu 29. srpna 2009 na malou oslavu. Nejprve
u nově upraveného hrobu od 15,00 hodin položíme
květiny a potom od 15,30 se ve Společenském cen-
tru uskuteční malý recitál k oslavě a připomenutí
Karla Veselého. Nenechte si ujít tuto příležitost.

Vzpomínka na sté výročí úmrtí

Provoz stezky pro pěší i cyklisty
zahájen

Obec Bukovany dnes slavnostně otevřela stezku pro cyklisty a pěší,
jejíž výstavba byla nedávno mezi Bukovany a Týncem nad Sázavou do-
končena. 

Slavnostní proslov z úst starosty obce Miroslava Šišky obsahoval podě-
kování všem, kteří se o výstavbu stezky zasloužili a díky nimž byla tato
poměrně rozsáhlá investiční akce v objemu přibližně 10 milionů korun
zdárně dovedena do konce. Příslovečného přestřižení pásky se ujal Martin
Kadrnožka, místostarosta Týnce nad Sázavou. Město Týnec je z části ma-
jitelem pozemku, na kterém je stezka umístěna a jako vlastník pozemku
také povolilo stavbu a její realizaci.

Stezka je bez mála 750 metrů dlouhá a dostatečně široká, aby se zde
mohli obousměrně vyhnout dva cyklisté anebo chodci. Má pozvolné ná-
jezdy přizpůsobené vozíčkářům a uprostřed vede bílá vodící čára pro
osoby se zbytky zraku. Je opatřena osvětlením a řadou značek, které na-
bádají cyklisty, aby ve směru od Bukovan do Týnce přejeli silnici č. 103 a
na kraj města Týnce pokračovali po stezce. Těch bezpečných 750 metrů
za to stojí. „Přál bych si, aby si obyvatelé Bukovan, ale i další, stezku ob-
líbili a důsledně ji začali používat.  Tento úsek by již nikdy neměl vynutit
žádný další zmařený život,“ dodal Miroslav Šiška.

Zbývá již jen dotáhnout vyúčtování projektu a požádat o proplacení do-
tace, která byla na stezku získána z Regionálního operačního programu
Střední Čechy. „Chtěla bych poděkovat jak starostovi, panu Šiškovi, tak
paní Aleně Holubové, účetní obce Bukovany za výbornou spolupráci při

administraci projektu. Velký díky také patří všem pracovníků Regionální
operační rady, kteří ochotně odpovídali na naše mnohé dotazy a řešili
s námi veškeré nejasnosti, které se v průběhu prací objevily,“ řekla pro-
jektová manažerka Barbora Čmelíková.

V Bukovanech dne 4. 8. 2009

Zdroj: Barbora Čmelíková, projektová manažerka

Tel. 604 577 761
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Kniha mého srdce
Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu

českých čtenářů asi nemohla uniknout vaší po-
zornosti. Už byla vybrána TOP 12 a i vy může-
te přidat svůj hlas, i když mezi nimi možná
není vaše „srdcovka.“ K vybraným titulům
není co dodat, jsou všeobecně známé, a tak jen
pár slov k jednotlivým autorům.

Paulo Coelho (Alchymista)
Narodil se v roce 1947 v Rio de Janeiro

v Brazílii.
Ačkoliv byl přísně vychován v jezuitských

školách, setkal se v mládí s mnoha negativní-
mi zkušenostmi a životními zkouškami, ať to
byly roztržky v rodině, drogy, koketování
s magií a satanismem, opakovaná psychiatric-
ká hospitalizace nebo vojenské vězení. Živil
se jako dramatik, novinář, televizní scénárista,
populární textař brazilských rockových
zpěváků.

V 80. letech se obrátil zpět ke katolické víře,
vykonal pouť do Santiaga de Compostela,
která jej silně ovlivnila (zážitky v knize Pout-
ník). Zároveň se mu splnil odvěký sen – stal se
spisovatelem.

Koncem devadesátých let podnikl turné po
Asii a Evropě a navštívil postupně řadu zemí,
vítán nadšenými obdivovateli. V rychlém
sledu pak vydal další romány lepší i slabší
úrovně a stal se postupně kultovním autorem,
oslavovaným guru i uznávaným literátem. Na
druhé straně má samozřejmě i řadu odpůrců
a kritiků. 

Jeho knihy však stále vycházejí a prodávají
se po celém světě v obrovských nákladech
(prodáno bylo údajně už přes 100 milionů jeho
knih).

Paulo Coelho je podruhé ženatý, žije život
úspěšného muže, obdržel řadu prestižních cen
a řádů, miluje fotbal a každé dva roky před-
kládá svým fanouškům nové dílo ... .

Antoin de Sain Exupéry (Malý princ)
Narodil se v roce 1900 v Lyonu a tragicky

zahynul pravděpodobně koncem 2. světové
války, když byl sestřelen nepřátelským letad-
lem.

Byl synem hraběte, který však zemřel, když
bylo malému Antoinovi něco málo přes rok.

Přesto spolu se svým bratrem a sestrou pro-
žil šťastné dětství na zámku svých prarodičů.
Jeho matka ho nazývala „Král Sluníčko“ pro
jeho blonďaté vlasy a modré oči. Již jako malý
psal verše a zajímal se o letectví. Vystudoval
ve Švýcarsku, kde složil i maturitní zkoušky.

V roce 1921 nastoupil vojenskou službu a na
vlastní žádost byl přidělen k letectvu. V té době
také debutoval úspěšnou povídkou „Letec“.
S přítelem se pokusili o dálkový let New York
– Ohňová země, ale došlo k havárii a Saint Exu-
péry utrpěl značná zranění. Při rekonvalescenci
pracoval na dalších knihách, za které později
získal literární cenu Francie.

Na začátku 2. sv. války nastoupil již jako ka-
pitán na letiště v Toulouse. Byl výborným pilo-
tem a usiloval o to, aby se mohl aktivně účastnit
bojů, což se mu nakonec podařilo. Byl mnoho-

krát zraněn a bojoval s velkým nasazením. Dne
1. července 1944 však vzlétl naposledy a ze
svého letu nad Francií se již nevrátil ....

Jaroslav Foglar (Rychlé šípy)
Narodil se v Praze v roce 1907 a když mu

byly 4 roky, zemřel mu otec. On pak vyrůstal
dál jen matkou a starším bratrem. 

V roce 1920 navštívil poprvé skautský
oddíl, skauting mu doslova učaroval a zůstal
mu věrný po celý život. Vydával se za starší-
ho, aby mohl založit klub skautů s názvem
Jestřábi, kde také přišel ke své celoživotní
přezdívce. Stal se vedoucím skautského oddí-
lu a ve své funkci vytrval nepřetržitě 60 let
a stal se tak nejstarším oddílovým vedoucím
na světě.

Pracoval jako úředník, ale externě přispíval
do časopisu Mladý hlasatel, jehož koncepci
sám vymyslel. Jeho knihy o skautech vychá-
zely, kromě vynucených přestávek v době na-
cismu a komunismu, po dlouhou řadu let.

Jaroslav Hašek (Osudy dobrého vojáka
Švejka)

Narodil se v Praze r. 1883 do rodiny, která
žila ve velké bídě. Jeho dětství bylo pozname-
náno neustálým stěhováním z místa na místo.

Začal sice studovat na gymnáziu, ale byl ze
studií vyloučen, protože se zúčastnil politické
demonstrace. Uprostřed protestů vytloukal
okna, zakládal požáry a házel kameny. Nako-
nec se mu podařilo vystudovat obchodní aka-
demii, ale stále více ho lákal bohémský život.
Jako tulák se vydával pěšky přes Slovensko,
Halič a Uhry. Byl aktivní v anarchistickém
hnutí a měl neustálé problémy s policií
a úřady, dokonce byl krátce vězněn. Začal mít
problémy s alkoholem a stále víc a víc se z něj
stával dokonalý mystifikátor. 

V předválečné Praze se pohyboval v pro-
středí bohémských putyk a kabaretů a byl spo-
luautorem řady kabaretních vystoupení. Hned
po začátku války vstoupil jako dobrovolník do
armády a dostal se do legií. Odtud však přeb-
ěhl a později vstoupil do Rudé armády. Půso-
bil tu jako bolševický funkcionář, byl zde ve-
lice váženým intelektuálem a byl pověřován
důležitými úkoly. 

Po návratu do Čech se vrátil k bohémskému
životu a velmi intenzivně psal. Své drobné po-
vídky, črty a humoresky otiskoval v literárních
časopisech. Později se přestěhoval do Lipnice,
kde začal psát svého nesmrtelného Švejka.
Tady ho také roku 1923 zastihla smrt.

Zdeněk Jirotka (Saturnin)
Narodil se roku 1911 v Ostravě a zemřel

roku 2003 v Praze. 

Po nedokončených studiích na reálce se vy-
učil zedníkem, později absolvoval stavební pr-
ůmyslovku. Po maturitě nastoupil do česko-
slovenské armády a sloužil tu jako důstojník
pěchoty. Posléze pracoval na Ministerstvu ve-
řejných prací a do konce války se živil litera-
turou. 

Pracoval jako redaktor v řadě časopisů,
působil v redakci československého rozhlasu.
Vydal několik humoristických knih plných su-
chého anglického humoru a když se mu pozd-
ěji na úspěch už nepodařilo navázat, s postu-
pujícím stářím se autorsky odmlčel.

Astrid Lindgrenová (Děti z Bullerbynu)
Narodila se roku 1907 na malé hospodářské

usedlosti v jižním Švédsku. Měla velice idy-
lické dětství, protože její rodiče měli navzá-
jem velice láskyplný vztah a ten přenášeli i na
své okolí a vytvořili tak dětem velice pevné
rodinné zázemí. 

Po ukončení školní docházky začala Astrid
pracovat v místních novinách, ale když nechtěně
otěhotněla, musela rodné městečko opustit a od-
stěhovala se do Stockholmu a posléze do Ko-
daně v Dánsku. Tady se jí narodil syn Lars, jehož
musela dát dočasně do pěstounské péče, neboť
ho nebyla schopná uživit. Teprve o čtyři roky
později, když se provdala, si svého syna vzala
k sobě a stala se ženou v domácnosti. Po naroze-
ní dcerky Karin začala psát dětské knihy a do-
čkala se zaslouženého ocenění v podobě ceny
Hanse Christiana Andersena. Zajímavostí je, že
všechny své knihy psala těsnopisem.

Betty MacDonaldová (Co život dal a vzal)
Narodila se v rodině důlního inženýra

a vzhledem k profesi otce se rodina několikrát
stěhovala do různých prospektorských míst,
kde se po ulicích pohybovali indiáni na koních
i drsní zálesáci se zbraní u boku. Spolu se
svými sourozenci prožívala bezstarostné
dětství a mládí i poté, co jí zemřel otec a rodi-
na se musela uskrovnit, neboť její matka byla
milující a nad starosti povznesená bytost,
která si věděla rady v každé situaci. 

Betty se provdala sotva dvacetiletá a od-
stěhovala se se svým mužem na slepičí farmu,
kde nebyla tekoucí voda, elektřina a jedinými
společníky jí byly slepice.

Po rozvodu se i s dětmi vrátila zpět k rodině
a začala pracovat jako úřednice. Nakazila se
TBC a strávila rok v plicním sanatoriu. Když
byla propuštěna ze zaměstnání, napsala téměř
nedobrovolně román Vejce a já a posléze
i jeho pokračování.

Podruhé se provdala a žila i se svými dcera-
mi na ostrůvku poblíž Seattlu, kde vznikla
řada dalších knih pro děti i dospělé.
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Stephanie Meyerová (Stmívání)
Narodila se v roce 1973 a vyrůstala spolu se svými pěti sourozenci

v Arizoně.
Absolvovala střední školu a posléze získala bakalářský titul v oboru

angličtina. Provdala se a žije s mužem a třemi synky ve Phoenixu.
Její upíří série pro teenegery vyvolala už po uveřejnění prvního dílu

Stmívání doslova senzaci a byla za něj vybrána jako nejslibnější autor
posledních let. Knihy zaznamenaly obrovský úspěch především v Ev-
ropě (Amerika je zpočátku přijala dosti chladně) a byly přeloženy do
37 jazyků. Obrovský úspěch vedl autorku k tomu, že slíbila svým fa-
nouškům další pokračování. Ovšem po pirátském zveřejnění jedné
z posledních knih na internetu se cítila velice dotčena a odložila další
psaní na neurčito ...

Božena Němcová (Babička)
Její původ je dodnes obestřen tajemstvím. Podle některých odbor-

níků by Barunka Panklová mohla být nemanželským dítětem kněžny
Zaháňské, či spíše její nevlastní sestry Dorothey. Byla sličné, citlivé
a duchem nespoutané děvče. Matka ji neměla příliš v oblibě a odtud
snad pochází domněnka, že Barunka byla pouhou schovankou. Dětství
prožila v Ratibořicích, vzdělání se jí dostalo v České Skalici a posléze
byla matkou poslána na zámek do Chvalovic, aby si osvojila panské
mravy a naučila se německy. Odtamtud už přišla krásná, vzdělaná a ob-
divovaná slečna Betty. Na přání matky byla provdána za Josefa Němce
- o 15 let staršího úředníka finanční stráže. Byl despotické povahy a ro-
dina žila ve značné bídě. V manželství panoval nesoulad a velice často
se stěhovali.

Při pobytu v Praze se Němcová dostala do společnosti vlastenecké
inteligence a vstoupila do literatury několika básněmi. Její velký vy-
pravěčský talent se později uplatnil ve velké řadě povídek a pohádek. 

J. K. Rowlingová (Harry Potter)
Narodila se roku 1965 a povídky psala už jako malá.
Když se rozvedla se svým manželem, portugalským novinářem,

zůstala s malou dcerkou v zoufalé životní situaci a pomýšlela i na se-
bevraždu. Myšlenka napsat knihu o malém čaroději ji napadla cestou
vlakem a celou ji napsala v malém bistru, zatímco její dcerka spala
v kočárku opodál. Nakladatelé knihu nejprve nechtěli přijmout, zdála
se jim příliš dlouhá. Trvalo dosti dlouho, než se našlo nakladatelství,
které bylo ochotné knihu vydat. 

V současné době je Rowlingová podruhé šťastně vdaná za lékaře,
s nímž má syna a dceru, a finanční problémy ji vskutku netrápí, proto-
že potterovská série jí vynesla milionové honoráře. 

J. R. R. Tolkien (Pán prstenů)
Prožil bouřlivé dětství. Ve věku tří let odcestoval s matkou z Jižní

Afriky do Anglie a usídlili se na farmě u příbuzných. Mezitím jeho
otec v Africe onemocněl revmatickou horečkou a zemřel.

Ztráta živitele rodiny přinutila matku se dvěma syny přestěhovat se
do maličké vesničky, kde oba kluci prozkoumávali zbytky starého
mlýna a okolní močály, které se později staly inspirací pro scenérie
jeho knih. Matka sama učila oba své syny a Tolkien byl velice nadaný
a dychtivý žák. Už jako malý získal rozsáhlé vědomosti v botanice, ve
čtyřech letech uměl číst i psát. Když mu bylo 12 let, zemřela i matka
a tak byl spolu s bratrem vychováván knězem Morganem, který jim po-
skytl přísnou katolickou výhovu.

Velice brzy se oženil a měl celkem čtyři děti. Vymýšlel pro ně nej-
různější pohádkové příběhy, které i bohatě ilustroval. Tak vznikl na-
příklad román Hobbit, o kterém si původně myslel, že je určen jen ve-
lice úzkému okruhu dětských čtenářů, ale který si později získal oblibu
i u dospělých. Zemřel ve věku 81 let.

Mika Waltari (Egypťan Sinuhet)
V pěti letech mu zemřel otec, který byl luteránským farářem. Na

přání matky se vydal v otcových šlépějích a přihlásil se na teologii.
Tady ale dlouho nevydržel a začal studovat na Helsinské universitě fi-
losofii, literaturu a estetiku. Už během studií přispíval do časopisů
a psal hororové příběhy. Trpěl depresemi, nespavostí a stresem. Vzhle-
dem ke svému stavu byl několikrát hospitalizován. Přesto je Waltari

nejplodnějším finským autorem. Mimo to, že pracoval jako novinář,
napsal také 29 románů, 6 sbírek poezie, 6 sbírek pohádek, 26 dramat,
podílel se na psaní scénářů a psal literaturu faktu . Jeho díla byla pře-
ložena nejméně do 30 jazyků.

I.N.

Z přehlídky dechovek
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TÝNECKÝ STŘEP
Týnecký střep je již řadu let pořádán jako pravidelná celodenní městská his-

torická slavnost. Jubilejní 10. ročník proběhl v soboru 2.8.2009 ve stylu končí-
cího c. k. mocnářství v návaznosti na 95. výročí atentátu na Františka Ferdi-
nanda d’Este v Sarajevu. Týneckému střepu předcházely velkolepé oslavy
v Benešově a Císařské a královské manévry na Konopišti. Společně s vý-
znamnými partnery (město Benešov, zámek Konopiště, České dráhy, Posáza-
ví o.p.s a další) se město Týnec nad Sázavou zapojilo do regionálních akcí po-
řádaných v tomto duchu. Pro Týnec byla zvolena poněkud skromnější varianta
připomenutí té doby – setkání s typicky českou postavou Josefa Švejka a celý
program se odehrával jako „Švejkovy kabaretní c. k. manévry“. Pestrý pro-
gram začal již dopoledne pohádkou pro děti Rozpustilý kabaret v podání Li-
duščina divadla Praha. Malí diváci pozorně sledovali pohádku a s nadšením se
aktivně zapojili do kabaretu. Dobové tržiště umístěné po celý den v areálu
hradu bylo oproti minulým ročníkům obohaceno o nové stánky s prodejem
a službami typickými pro počátek minulého století a vzbuzovalo u návštěvníků
velký zájem. Po poledni nastoupil na podium týneckého hradu pan Josef Švejk
a s typickým úsměvem a dobrou náladou přivítal návštěvníky a uvedl je do
atmosféry doby těsně před 1. světovou válkou. Ukázky vojenského výcviku,
ládování a střílení z palných zbraní, důstojnické souboje a nástin mobilizace
střídaly staropražské šlágry v podání Švejkova c. k. Šramlu i bravurně zahrané
ukázky z klasické hudby – Montiho čardáš, Uherské tance či Šavlový tanec.
Diváci si s chutí zazpívali známé a mnohdy zlidovělé písničky a dlouhým pot-
leskem ocenili mistrovství sólistů na jednotlivé nástroje. Taneční ukázky čer-
paly z bohatých tradic Ruska a Balkánu a v závěru nás přenesly do pařížských
šantánů a potěšily divákovo oko kankánem. V průběhu odpoledne probíhaly
divácké soutěže v klasických „hospodských“ disciplínách – zvedání sudů, chy-
tání pivních tácků a pití piva. Diváci s nadšením podporovali soutěžící. Nako-
nec se ukázalo, že klíčové disciplíny obsadilo kvalitní družstvo domácích a ni-
koho nenechalo na pochybách, kam patří vavříny vítězů. Po podvečerním
nástupu Pětatřicátníků a čestné salvě byly „Švejkovy kabaretní c. k. manévry“
ukončeny. Večer zahrála a celou akci zakončila irská skupina MARW. Diváci
se jen neradi rozcházeli domů a kladně hodnotili změnu v dramaturgii a od-
klonění se od tradičního provedení, některým však duch starých časů středov-
ěku scházel. Život přináší změny, a tak jsme letos změnu promítli i do náplně
Týneckého střepu. Připomenutí si i jiných časů a jiných událostí z historie
Týnce než těch středověkých by mohlo být i pro další roky námětem k inova-
ci tradičních městských slavností. 

Materiální a technické vybavení akce bylo pořízeno a zabezpečeno v rámci
projektu „Týnecká setkání – regionální akce v Týnci nad Sázavou“ z finan-
čních prostředků ROP NUTS II Střední Čechy a Evropské unie. Finančně pod-
pořil Týnecký střep i Středočeský kraj.

Ing. Miluše Burešová
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PROJEKT Z ROP STŘEDNÍ ČECHY – „TÝNECKÁ SETKÁNÍ
– REGIONÁLNÍ AKCE V TÝNCI NAD SÁZAVOU“

Město Týnec nad Sázavou pořádá již mnoho let
řadu pravidelných akcí a setkání, která svým cha-
rakterem a rozsahem překračují hranice regionu.
Návštěvníci si již zvykli přijíždět do Týnce v urči-
tém časovém období a vědí, že se zde budou moci
zúčastnit své oblíbené tradiční kulturní, sportovní
či společenské akce. Množství diváků stále stou-
pá a naše vybavení kapacitně přestalo stačit.
Město si klade za cíl nabídnout svým obyvatelům
a návštěvníkům kvalitní program a zároveň za-
chovat kontinuitu v pořádání těchto akcí. Bylo
proto nezbytné pořídit nové materiální a technic-
ké vybavení a zvýšit komfort diváků a účinkují-
cích a vytvořit zázemí pro doplňkové služby.
Akce jsou svým charakterem velmi různorodé
a jsou určeny všem věkovým kategoriím (Den
dětí a sportu, Setkání dechovek, Letní divadelní
scéna, Hudební večery na hradě, Týnecký střep,
Netopýří noc, Keltský večer, Taneční soutěž
O cenu města Týnce nad Sázavou, Oslava vzniku
republiky a vyhlášení významného občana).

V létě roku 2008 byl vypracován projekt „Tý-
necká setkání – regionální akce v Týnci nad Sáza-
vou“, který byl zaměřen na získání finančních pro-
středků z Regionálního operačního programu
Střední Čechy a z Evropské unie. V silné konku-
renci jsme obstáli a Regionální rada projekt vybra-
la k realizaci a ocenila tak dlouholeté úsilí v po-
řádání návštěvnicky zajímavých a různorodých
akcí i pěkné prostředí areálu hradu a staré části
města (rekonstrukce z programu Phare v roce 2005
ve výši cca 5 mil Kč). 

Získané finanční prostředky ROP NUTS II
Střední Čechy a EU ve výši 1,5 mil Kč z ROP jsou
určeny k nákupu kvalitní audiovizuální zvukové,
světelné a projekční techniky na vysoké úrovni,
kvalitního profesionálního fotoaparátu, velkých
stanů-přístřešků pro nepřízeň počasí a pro zázemí
akcí. Dále k nákupu židlí, stolů a lavic. Rovněž jsou
použity na úhradu pronájmů a zabezpečení akcí, na
propagaci jednotlivých akcí, na grafiku a tisk mate-
riálů o projektu a o Týnci nad Sázavou, na nákup
vlajek, poutačů a na povinnou prezentaci projektu

dle pravidel EU. Součástí jsou i mzdové prostředky
pro pracovníky, kteří zabezpečují realizaci projektu
a podílejí se na kulturních a společenských akcích.
Výrazně tak zároveň šetříme finance z rozpočtu
města, což je v dnešní době velmi pozitivní a pro
městský rozpočet přínosné.

Po podpisu smlouvy o přidělení dotace a po vý-
běrových řízeních na dodavatele techniky a inven-
táře jsme již v průběhu července mohli novou tech-
niku a inventář začít používat a postupně zlepšovat
průběh a zázemí akcí. Veškeré věci pořízené z dota-
ce jsou uloženy na MěÚ v Týnci nad Sázavou a na
jednotlivé akce se podle potřeby přesunují. Část in-
ventáře je v městském muzeu průběžně náv-
štěvníkům k dispozici. Město bude také tento maje-
tek půjčovat spolkům a klubům k zabezpečení
jejich akcí. 

Využili jsme tak jedinečnou příležitost k zakou-
pení kvalitního majetku a k pokrytí nákladů na kul-
turní, sportovní a společenské akce, které pořádá
Město Týnec nad Sázavou. 

Ing. Miluše Burešová

Společenské centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 

SRPEN
28. 8. 2009 Netopýří noc na hradě Týnec

zač. 20.00 hod.
Prohlídka kolonie netopýra
velikého, s odborných výkla-
dem, soutěž o Miss netopýr, 
přednáška a film, pozorování 
handicapovaných netopýrů, 
vycházka za netopýrem
s detektorem….  Městské mu-
zeum Týnec, 
tel.: 317 701 051

29. 8. 2009 Divadelní scéna v Posázaví
zač. 18.00 hod.  
Ochotnický divadelní spolek 
Netopýr Týnec nad Sázavou
–  dětská část souboru
„ SMOLÍČEK PACHOLÍ-
ČEK“, slavnostní zakončení
divadelní scény v rámci
celodenního  DIVADELNÍ-
HO FESTIVALU

29. 8. 2009 Pocta Karlu Veselému
– První  Jeník z Prodané
nevěsty
zač. 15.00 hod.
Uctění památky k 105. výročí
úmrtí operního pěvce K. Veselé-
ho na hřbitově u kostela sv. Ši-

mona a Judy v Týnci nad Sáza-
vou, následuje  společenská 
akce ve  foyeru  Společenského
centra TÝNEC s krátkým kul-
turním progra mem. 

29. 8. 2009 Tankový den v Lešanech
7.  ročník oblíbené akce
ve Vojenském technickém
muzeu Lešany

ZÁŘÍ
4. – 30. 9. 2009 Dnes prostírám andělům

Výstava obrazů Hany
Semecké – Vernisáž proběhne 
4. 9. od 18.00 hod. Zároveň 
s vernisáží proběhne křest
dětské knihy PODAL MI
PEŘÍČKO

5. 9. 2009 Koncert skupiny NEŘEŽ
zač. 20.00 hod.
Populární skupina Neřež
vystoupí v zahradě
Společenského centra TÝNEC. 
Vstupné 150,-Kč 
Předprodej Turistické infor-
mační centrum Týnec
– tel. 317 729 050

12. 9. 2009 Přes čtyři zámky
– 45. ROČNÍK
start 7.00 hod.
Tradiční pochod organizova-
ný Klubem českých turistů
Týnec nad Sázavou start od
Bisportu. Kontakt a bližší
informace: Milan Šípek,
Sadová 129,  257 41
Týnec   nad Sázavou, 
tel. 317 701 765.

18. 9. 2009 Zájezd do Hudebního
divadla Karlín – Oskar
Nedbal – Polská krev
odj. 17.00 hod.
Premiéra operety Oskara 
Nedbala s libretem Leo
Steina. Hrají: Andrea
Kalivodová, Jan Zaremba, 
Liana Sass, Aleš Briscein, aj. 
Vstupenky 410,– Kč
a 550,– Kč. Rezervace
a předprodej Turistické
nformační centrum Týnec
– tel. 317 729 050.  

19. 9. 2009 Cena Města Týnec nad
Sázavou
zač. 09.00 hod.
taneční soutěž dospělých
a skupiny A ve standard-
ních a latinsko- amerických
tancích 

26. 9. 2009 KELTSKÝ VEČER – 4. ročník
irské a bretaňské hudby
zač. 17.00 hod.
Večerní akce pořádaná
v areálu hradu v Týnci nad
Sázavou v duchu keltských 
tradic. Keltská hudba, tradice
a zvyky staré kultury, hudeb-
ní ukázky, recitace veršů,   
občerstvení se speciálními 
pokrmy, atmosféra dávných dob

ŘÍJEN
17. 10. 2009 Zamykání Sázavy

zač. 10.30 hod.
již tradičně dědek Sázava

pokračování na následující straně
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zamkne kouzelným klíčem
řeku k zimnímu spánku
Informace: Bisport,
tel. č. 317 701 460

23. 10. 2009 Významný občan města
a Výstava malířů Týnecka
zač. 17.00 hod.
Tradiční akce oslav k výročí 
založení republiky, setkání 
rodáků a malířů Týnecka, 
ocenění významného občana 
města v prostorách Městského
úřadu. 

24. 10. 2009 Posvícenská zábava
zač. 20. 00 hod.
Pořádá SDH Pecerady
Hraje skupina CODA

Program dalších zájezdů do divadel bude uveřej-
něn na městských výlepových plochách.

Turistické informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2 , Týnec nad Sázavou
Tel:  317 729 050, 775 290 032

Mail: ic@centrumtynec.cz
www.centrumtynec.cz

dokončení z předchozí strany

MĚSTO TÝNEC PŘIPRAVUJE VÁNOČNÍ
VÝLET….

Rothenburg ob der Tauber - město Vánoc
Odjezd v 4.30 hodin z Týnce, transit přes

Rozvadov, Norimberk do Rothenburgu ob der
Tauber. V Rothenburgu ob der Tauber /na
Romantické cestě/ společná prohlídka historic-
kého centra města. Procházka po hradbách,
bastionech a branách celého opevněného
města, v centru procházka úzkými středověký-
mi uličkami s hrázděnými domy. Gotická rad-
nice s pozoruhodným orlojem, kašnou, gotické
kostely,…

Legendární vánoční trh Reiterlesmarkt má
tradici přes 500 let. Můžete zde navštívit 6 ob-
chodních domů Kaethe Wohlfahrt, specializo-

vaných na prodej vánočních ozdob a dekorací.
Sortiment čítá 2 miliony druhů a prodává se
v plném rozsahu po celý rok. Venku stojí „dár-
kový expres“ a uvnitř 5m vysoký bílý vánoční
strom se 7.240 lampičkami a více než tisícovkou
vánočních koulí. Louskáčková královna má
380 cm a výška vánoční pyramidy je 550 cm.
Betlémy a výzdoba včetně nabídky lákavých
dobrot je v každém romantickém středověkém
domku.Vánoce v Rothenburgu jsou celoroční
a město bývá označováno jako „Sen v bílém“.
V odpoledních a večerních hodinách volno pro
tyto atrakce. Ve večerních hodinách návrat do
Týnce, předpokládaný příjezd kolem 23. hodiny.

Na vstupy doporučujeme: cca 10,- EUR (ex-
pozice „Vánoční vesnice“ v obchodě, muzeum,
případně interiéry radnice).
S sebou: platný cestovní doklad,

peníze na vstupy 
připojištění léčebných výloh na cestu
do zahraničí pro tento den
– není podmínkou 

Termín: pátek 11.12.2009
Cena zájezdu: 700,- Kč
V ceně je zahrnuto: doprava a služby průvodce.

Rezervace od září v Turistickém informačním
centru TÝNEC, Klusáčkova 2, 
tel: 317 729 050, 775 290 032,
mail: ic@centrumtynec.cz
www.mestotynec.cz

POZVÁNKA
NA IRSKOU WHISKEY

V rámci seriálu koncertů „Letní hudební ve-
čery na hradě“ křtila v pátek 7.8.2009 na hradě
v Týnci nad Sázavou domácí country kapela
K.O. své první CD s názvem „Irská Whiskey“.
Kmotrem byl nestor týneckých muzikantů
a vodáků Jiří Borovička. Diváci a příznivci,
kteří se sešli v hojném počtu, měli o nové CD
velký zájem. Mohou si tak od pátku své oblí-
bené písně společně s Janem Rakem, Pavlem
Štrálem, Zdeňkem Korbelem, Milanem Čeli-
kovským a Zdeňkem Hartychem zazpívat
i doma a těšit se na další koncerty a společná
setkání.



ročník XIX, srpen 2009 Týnecké listy číslo 4, strana 15

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
– REKONDIČNÍ POBYT V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Pěkné počasí nás provázelo po celý náš týdenní pobyt, pláštěnky
zůstávaly v batohu. Ani chvilku jsme se nenudili. Každý den nám začí-
nal rozcvičkou na terase hotelu. Během týdne jsme poznávali (každý
podle svých zdravotních možností) krásné kouty Krkonoš - Černou
horu, Horní Mísečky, Hofmanovu boudu, Pomezní Boudy, Špindlerov-
ku, Svatého Petra a řadu dalších hezkých míst v blízkém i vzdálenějším

okolí Janských Lázní. Zájezd do Polska byl spojen s návštěvou Babi-
ččina údolí.

Dík za příjemně prožitý týden patří především Jarce Zdražilové,
která pobyt připravovala a obětavě jej organizačně zajišťovala. K pří-
jemnému pobytu přispělo i to, že jsme byli prima parta.

Díky, bylo to prostě fajn.
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KRKONOŠSKÉ (BOŽSKÉ) SJEZDY
19. – 21.6.2009
Loňské krkonošské sjezdy se vydařily, a tak

jsme se na ty letošní těšili už od začátku roku. 
V pátek odpoledne jsme vyrazili třemi auty

v trochu pozměněné sestavě, ubytování opět na
chatě Labská vyhlídka, kam za námi dorazili i li-
berečtí kamarádi Blanka s Pepíkem. Večer se nám
trochu protáhl do noci, ale nikdo toho nelitoval.

Sobotní ráno bylo sice zamračené a chladné,
ale tím líp, počasí akorát na kola. Sjeli jsme dolů
do Špindlu a rovnou k lanovce na Medvědín.
Tentokrát se o kola nikdo nebál, bylo o ně dobře
postaráno a opravdu za námi dorazila až nahoru.
Natěšeně jsme vyrazili směrem na Horní Míse-
čky a sjezdem přes Rovinku zpátky do Špindlu.
Čekala nás další lanovka, tentokrát ze Svatého
Petra nahoru na Pláně. Přejeli jsme přehradní
hráz a překvapeně zírali na téměř vypuštěnou
nádrž. Další překvapení nás čekalo o kousek dál,
kde nám cestu k lanovce přehradila obrovská
koule stále populárnějšího zorbingu (to upoutají
zoufalce toužícího po adrenalinovém zážitku do
obrovské koule, kterou skutálí po svahu dolů –
zde její cesta končila na hladině). Nemohli jsme
si tuto podívanou nechat ujít, a tak jsme závis-
tivě sledovali celou akci až do konce. Zoufalci
přežili, mohli jsme pokračovat dál. Než nás la-
novka vyvezla na Pláně, pěkně jsme prochladli
a jen jsme popojeli, pod kopcem před bufetem
píchl Míra kolo. Byl čas oběda, pojedli jsme tedy
a z terasy bufetu se kochali nádhernými výhledy.
Obsluhující personál byl trochu zmatený – při-
nesl navíc další jídlo a šikovné děvče točilo pivo
neuvěřitelným způsobem – cedila pěnu přes nůž.
Posilněni jsme pokračovali dolů do Strážného
(zde si někteří z nás zajeli nostalgicky zavzpo-
mínat na zašlé časy k jawácké chatě). Při sjezdu

do Strážného pro změnu píchnul kolo Bingoš –
kdo by na cestě čekal hřebík? Rychle vyměnil
duši za novou, ale ve Vrchlabí nakonec musel
stejně lepit. Tentokrát jsme na něj čekali dlouho.
A to jsme ještě netušili, že máme před sebou
skoro nekonečný výstup pod lanovkou nahoru
na Žalý. Lanovka ještě nejezdí, a tak jsme
v pěkném vedru tlačili kola nahoru – kam se
hrabe Monínec! Téměř nahoře stála Starokolín-
ská bouda a neuvěřitelný pán s dvoulitrovou
PET lahví rumu v rukou – prý něco takového,
jako jsme my, letos ještě neviděl. Normálně
k nim návštěvníci přicházejí svrchu, ne zezdola.
Bylo skoro k neuvěření, že se sem dá zajet
autem. Posilněni jsme po nezbytném odpočinku
vyrazili na další cestu a znovu dorazili – tento-
krát z jiné strany, na Rovinku. Po vydatném
občerstvení nás čekala už jen cesta zpátky na
chatu. Za tento den jsme ujeli cca 52 km, ti, co
dojeli až k jawácké chatě, o 4 km více. Večer
jsme zakončili zpěvy a veselým vyprávěním (to
se nám ten Bogan rozpovídal!).

Nedělní ráno bylo přímo kouzelné. Sluníčko
svítilo, modrá obloha, vypadalo to na krásný
den. Ale jen vypadalo. Než jsme se nasnídali,
obloha se zatáhla a hrozil déšť. Měli jsme před
sebou cestu autobusem na Špindlerovku, tak
jsme to neřešili. Tam se uvidí. To jsme koukali!
Stačili jsme tak akorát ukrýt kola pod střechu
a začalo pršet. Nakonec lilo jako z konve, a tak
jsme si po kávičce dali ještě kyselo. Málem to
dopadlo jako vloni, kdy déšť ukončil další cestu.
My jsme měli to štěstí, že pršet přestalo a mohli
jsme pokračovat po zvolené trase. Nejprve slib-
ným sjezdem, který se postupně měnil v malé
Žalý. Tlačili jsme „kopečánek“ (jak posměšně
říkal Bogan) až k Petrovým boudám. Pak sjezd
k Moravské boudě a odtud svést kola z kopce
dolů po travnaté cestě plné záludného kamení
k Davidovým boudám. Odtud opět krátký sjezd
a už jsme zase tlačili kola, tentokrát po kameni-
tém chodníčku plném odvodňovacích rigolů.
A že to nebyl zrovna malý kousek cesty k Me-
dvědí boudě. Opět jsme se odměnili krásnými
výhledy po krajině, posilnili se posledními buch-
tami a odtud už nás čekal jen dlouhý a dlouhý
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VSTUPUJEME DO NOVÉ SEZÓNY
V sobotu 20. června 2009 se uskutečnil tradiční volejbalový turnaj

mužů Memoriál Miroslava Kaliny. Turnaje se zúčastnily dva domácí týmy
pod hlavičkou Týnec I, Týnec II. a dva tradiční účastníci - družstvo Těp-
tína a tým Chromý Miloš. Turnaj se hrál systémem každý s každým na dva
vítězné sety do pětadvaceti bodů. A bylo na co koukat.

V prvním zápase narazila naše jednička na tým Těptína. Ve vyrovnaném
zápase rozhodla o vítězi duelu samotná koncovka třetí sady, ve které měli
více štěstí domácí hráči a uštědřili pozdějšímu vítězi turnaje jedinou po-
rážku. Ve druhém zápase se utkal Týnec I. proti týmu Chromý Miloš.
I v tomto utkání rozhodoval tie-break, ve kterém naši borci podlehli 12:15,
čímž přišli o celkové vítězství na turnaji. Na závěr si alespoň spravili chuť
v prestižním týneckém derby, kdy si připsali celkem hladkou výhru 2:0.

Naše dvojka podlehla svým spoluhráčům ve zmiňovaném zápase 0:2 na
sety. Předtím ovšem dokázala potrápit tým Chromý Miloš, jenž dokázal vy-
hrát až v tie-breaku 10:15. S družstvem Těptína hrála bohužel druhé hous-
le a po nepřesvědčivých začátcích obou setů podlehla svorně 0:2 na sety.

Náladu jsme si ovšem spravili na večerní akci, kdy jsme si u plápolají-
cího ohně a za zvuku třech kytar a jednoho bendža smlsli na vuřtech a to-
čeném pivu. 

Sestava Týnce I: 
Nahrávači: Ota Hadač, Mirek Kalina
Smečaři: Martin Prokeš, Pepa Semrád
Blokař: Libor Prokeš

Sestava Týnce II: 
Nahrávači: Pavka Zdražil, Marek Vávra
Smečaři: Martin Soukeník, Honza Kyselka
Blokař: Michal Kuchta

Výsledky:
Týnec I. – Těptín                2:1 (17:25, 25:20, 15:13)
Týnec I.– Chromý Miloš     1:2 (23:25, 25:15, 12:15)
Týnec I.– Týnec II.             2:0 (25:21, 25:20)
Týnec II. – Těptín               0:2 (15:25, 17:25)
Týnec II. – Chromý Miloš   1:2 (25:15, 11:25, 10:15)
Těptín – Chromý Miloš      2:0 (25:23, 25:20)

Konečná tabulka:
1.        Těptín 3 2 1 5:2 6 b
2.        Týnec I. 3 2 1 5:3 6 b
3.        Chromý Miloš 3 2 1 4:4 6 b
4.        Týnec II. 3 0 3 3 :6 0 b

Před začátkem podzimní sezóny by měli naši veteráni ještě absolvovat
v sobotu 8. srpna 2009 turnaj mužů v Nových Pečkách a aktuální formu
bychom měli rovněž změřit o týden později na volejbalovém turnaji v Ko-
márově. 

Samotnou sezónu začínáme v sobotu 29. srpna 2009 v Poříčanech. Na
našem hřišti se poprvé představíme o týden později, kdy se utkáme s tra-
dičním rivalem KP II, týmem TJ Sokol Vlašim. 

Na všechny zápasy jste srdečně zváni. Začátek prvního zápasu je vždy
v 10 hodin, druhý zápas se hraje většinou od 12.30 hodin. Vstup je zdarma. 

Rozpis KP II. na podzim 2009

So 29. 8. TJ Sokol Poříčany – VK TÝNEC nad Sázavou
So 5. 9. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Sokol Vlašim
Ne 6. 9. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – VK TÝNEC nad Sázavou
So 12. 9. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Bohemia Poděbrady  
So 19. 9. SK Kostelní Lhota – VK TÝNEC nad Sázavou
So 26. 9. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Tatran Sedlčany
Ne 3. 10. TJ Sparta Kutná Hora – VK TÝNEC nad Sázavou
So 10. 10. VK TÝNEC nad Sázavou – SK Volejbal Kolín 

Na závěr bych Vás chtěl pozvat na plážový volejbal, který bude opět
otevřen od konce září v závislosti na počasí. Stačí se jen objednat na tele-
fonním čísle 607 114 169 a přijít si zahrát. Stojí to opravdu za to. 

Další informace o naší činnosti klubu se můžete dozvědět na našich
stránkách www.vktynec.tym.cz

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kucht

sjezd dolů do Špindlu. Překvapily nás rozžhave-
né ráfky kol, a to Dalibor dokonce tvrdil, že se
mu z kola kouří. Nakonec nás čekal poslední
úsek – vystoupat od Arniky téměř kolmo k naší
chatě, sbalit, uklidit, navázat kola, sníst nastřá-
dané zásoby, udělat poslední foto a pak už jen
cesta domů. Krkonoše se s námi rozloučily
pěkným lijákem, který jsme si už ale neužili – do
auta neprší. Na kolech jsme tento den ujeli cca
28 km, autem při zpáteční cestě několikaná-
sobně víc. Akce se velmi vydařila, a tak jsme od-
jížděli domů obohaceni o další nevšední zážitky.
Co příští rok, opět se tu sejdeme?

mn
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DOVOLENÁ NA VODĚ - POLSKO
2009

4. – 12.7.2009 
Každý rok je to stejné - člověk se těší a těší, … pak zabalí tu neuvěřitel-

nou kupu potřebných i naprosto zbytečných věcí a v sobotu za ranního ku-
ropění je nahrne do přistaveného autobusu, aby se vydal pomalým, leč jis-
tým tempem kamsi, kde zapomene na všechno. Na to, co zanechal v práci,
na neposekaný trávník, nesklizenou zahradu, neuklizené kde co a nevy-
řízenou spoustu nesmyslů. Jedeme na vodu a kam jinam, než (po dvouleté
pauze) na Dunajec.

Dlouhou cestu k vysněnému cíli jsme si zpestřili návštěvou hradu Hu-
kvaldy v rodném městečku Leoše Janáčka a den jsme zakončili v osvědče-
ném kempu Lučina na Žermanické přehradě. V kempu se mnoho ne-
změnilo, pouze v sousedství vyrostla noční diskotéka, která chrlí až do
časného rána nejen množství decibelů, ale i množství naprosto totálních
ožralců. Nicméně venkovní restaurace, kde jsme hráli až do půlnoci, nemá
chybu.

5.7.2009 – neděle
Sváteční nedělní ráno, příchod Cyrila a Metoděje. I my přicházíme, ale

přes Těšín do Polska a v Novém Targu jedeme na rozjezd první vodu to-
hoto zájezdu – 12 km nezáludné vody do Harklowe. Odtud je skok na Bi-
alku, kde nadšenci nedočkavě prověřují její vodní stav a pak už je to tady!
Stavíme stany v Kroscienku, které se za ty dva roky vůbec nezměnilo.
V kempu je vše na svém místě, obava, že zde bude po dvou letech pře-
lidněno, se nenaplnila, ba naopak. Po diskotékovém kempu je tu neskute-
čný klid a pohoda. Večer jsme vyrazili pod slunečníky a na prohlídku
Kroscienka – zažili jsme i ohňostroj, ale na hudbu tentokrát nedošlo.

6.7.2009 – pondělí
Ráno bylo podmračené, ale nám zůstal optimismus. Jedeme nejhezčí

úsek Dunajce od přehrady ve Sromowcích Wyžnych do Kroscienka –
24 km krásné vody, jakou jsme tu ještě nezažili. Příkazu „nepádlovat“
jsme rádi vyhověli. Kdypak se vám stane, že to jede úplně samo? Sluní-
čko vylezlo, oddávali jsme se tedy kochání a lenošení a tak se stalo, že
jsme zažili i první letošní čochtany – Petr s Jitkou 2x (podruhé je do vody
poslal aktivní pomahač Vacek), Standa s Jarkou a Karel. Odpolední siestu
nám narušila průtrž mračen, došlo na stěhování stanů, pršelo celou noc.
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7.7.2009 - úterý
Ráno opět pošmourné a prší. Odjezd je plánovaný na 9,00 hod., snad se

vyčasí. Nahoře nás vyslyšeli a při odjezdu neprší. Jedeme z kempu do Za-
rzecze, čeká nás rychlých 18 km. Skutečnost předčila očekávání – žádné
kličkování mezi šutry, voda je skryla, v zatáčce pod slalomovým kanálem
byly krásné vlny. Sluníčko vylezlo, a tak jsme se v Zarzeczi rozhodli po-
kračovat ještě dalších 12 km do Golkowa. Večer jsme zakončili velkole-
pou hranou v altánu.

8.7.2009 - středa
Den zvaný COCHCÁRNA, došlo k výměně řidičů. Osvědčeného Petra

Podlipného přijel nahradit jeho táta, neméně dobrý parťák – Láďa. Osa-
zenstvo se rozdělilo do několika skupin podle zájmů – část jela do Czorsz-
tyna a Niedzice, další skupina vyrazila do Szczawnice, Bogan na Sokoli-
ci. Turisté, kteří navštívili pouze Czorsztyn a zpátky podnikli pěší túru,
připravili večerní potěšení. Nasbírali tolik hřibů, že si na houbové dobrotě
smlsli opravdu všichni. Nakonec jsme zůstali sedět v kruhu kolem hrnce,
ve kterém Bingoš svářel své osvědčené lektvary. Seznámili jsme se
s novým panem řidičem a do stanů nás zahnala až stupňující se zima. 

9.7.2009 - čtvrtek
Ráno azuro, ale studený vítr. Opět se těšíme na ten nejkrásnější úsek Du-

najce ze Sromowců Wyžnych do kempu, voda od pondělka výrazně stoupla,
tak to pojede samo. Nádherný zážitek – téměř bez pádlování, krajina kolem
ubíhala jak barevný film. Čochtan opět bodoval – tentokrát to odnesl Pavel
na kajaku. Už jste sbírali houby z vody? Jarka s Lenkou ano, ale pochvaly se
nedočkaly. Přesto smaženice, kterou nás počastovaly navečer, neměla chybu.
Chybu neměl ani odpolední zápas v petanqueu. Nebýt lijáku, který nás roze-
hnal do stanů, tak by dětské duše se zápalem bojovaly až do tmy.

10.7.2009 - pátek
Jak ten čas letí! Čeká nás vyvrcholení zájezdu – kajakáři a Orinoko

pojedou Bialku. Ostatní nasedli v Ludzimierzi na Černý Dunajec a sjeli
úsek 20 km do Harklowe. Po cestě docházelo k nečekaným přesunům na
lodi i raftech, čochtan se radoval v peřeji, kde plaval Sláva s Jarmilou.
Proběhla rychlá záchranná akce - přesto Sláva přišel o pádlo a přibylo
další poraněné koleno. Kajakáři na Bialce si také bohatě užili – plaval
Pavel, dvakrát Karel. Voda byla výživná, plná překvapení, málem jsme
přišli o kamaráda. Bogan se vyznamenal jako záchranář, a tak jsme se
nakonec všichni šťastně sešli. Přesto dnešní den utkví v paměti mnohých
z nás. Večer proběhl opět v altánu, ale napětí dne a únava dokonaly své,
i když se našli jedinci, co vyzpěvovali až do půl třetí do rána.

pokračování na následující straně
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11.7.2009 - sobota
Ráno bylo kruté – Jirka s Honzou měli „špatně nasazenou“ hlavu a ani

nádherné slunečné ráno je neprobralo – je svěže a čeká nás úplně po-
slední voda tohoto zájezdu, úsek cca 10 km z kempu do Tylmanowe –
pak balení a přesun do Čech. Čeká nás krásná voda, krásné počasí, jedou
všichni, až na šmajdu Mirka a rodinku vedoucího, který využívá příleži-
tosti a zařizuje poslední organizační věci. A je tu konec – zůstaly po nás
jen vybledlé fleky po stanech, do odjezdu jsme znovu dali petanque
match. A pak už jen z okna autobusu sledujeme, jak kolem nás ubíhá kra-
jina, míjíme známá místa, názvy jako Rabka, Wadowice, Bielsko Biala,
.. se stávají rázem minulostí, blížíme se do Čech. Přejíždíme v Českém
Těšíně a je tu opět Žermanická přehrada. Je krásný podvečer, stavíme
stany, ale to vyvrcholení, to překvapení, nás teprve čeká. Jarmila má
úžasné známé, co pro nás napekly a navařily, cpali jsme se koláčkama,
pizzou, masíčko bylo jako dortík, nemělo to chybu. Hrálo se a zpívalo,
znovu jsme přetřásali prožité zážitky, ale únava nás celkem brzy zahna-
la spát. Ovšem to jsme ještě netušili, že ani dnešní noc nebude nej-
klidnější – noční motorkáři a disko nás utvrdili v přesvědčení, že Žer-
manice již nikdy více!

12.7.2009 - neděle
Nádherné ráno, báječná snídaně ze zbytků od večera, odjezd domů.

Oběd jsme naplánovali jako vždy do hotelu KLAS v Měříně a doufali, že
mizerná obsluha, co tu byla před dvěma roky, už zkrachovala a nastal
obrat k lepšímu. Jak jsme se mýlili! Bylo to horší – hotel je zavřený, re-
staurace naproti má v sobotu a neděli zavřeno. Po marných pokusech najít
jiné řešení, bereme za vděk M Motorestem, kde jsme se konečně najedli.
Při zpáteční cestě vedoucí zhodnotil zájezd jako velmi vydařený, zrekapi-
tuloval naježděné kilometry, čochtany, jednotlivé silné zážitky, poděkoval
řidiči, těm nahoře za krásnou vodu i počasí, nám všem. A pak nás čekal už
jen úplný konec. Hromady věcí se přemístily do přistavených aut, lidičky
odjeli a autobus rázem posmutněl. Vrátili jsme se do šedi dnů. Ale máme
se na co těšit - zůstaly nám vzpomínky a spousta krásných zážitků zachy-
cená objektivy fotoaparátů. 

dokončení z předchozí strany
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Rekapitulace:
5.7.2009 Dunajec Nowy Targ – Harklowa 12 km ZWC
6.7.2009 Dunajec Sromowce Wyžne – Kroscienko 24 km ZWC

Čochtani: Pěkný – Pěkná – 1x
Šípek – Raková – 1x
Cieslar – 1x

7.7.2009 Dunajec Kroscienko – Golkow 30 km WW I
9.7.2009 Dunajec Sromowce Wyžne – Kroscienko 24 km ZWC

Čochtani:  Ouřadník – 1x
10.7.2009 Č. Dunajec Ludzimierz – Harklowa 20 km WW I

Čochtani: Vanický – Faltusová – 1x
Bialka Jagow – Debno 23 km WW II

Čochtani: Ouřadník – 1x
Cieslar – 2x

11.7.2009 Dunajec Kroscienko – Tylmanowa 10 km ZWC

Celkem naježděno: 120 km - ti, co jeli Bialku, 123 km

Zájezdu se zúčastnilo nezvykle málo vodáků, pouhých dvacet dva.
O to více pohodlí bylo v autobuse, který řídil osvědčený parťák Petr
Podlipný, kterého ve středu vystřídal za volantem jeho táta Láďa. Na
vleku bylo žalostně málo lodí – čtyři kajaky a dvě deblovky, v auto-
buse se vezly dva rafty a nafukovací lodě Rio a Orinoko. 

Zájezd jsme všichni hodnotili jako velmi vydařený díky neobvy-
klému množství vody, krásnému počasí, bohatství nezapomenutel-
ných zážitků jak na cestách, na vodě a nebo při večerních posezeních
s hudbou. Máme na co vzpomínat, a tak nezbývá než poděkovat ve-
doucímu Jirkovi Nedrovi za to, že zájezd připravil a neúnavně při-
spíval k uchování dobré nálady.

mn + dz

MLADÍ ŠACHISTÉ Z TJ JAWA BRODCE SE KVALIFIKOVALI
DO PŘEBORU ČR

Tak, jako v loňském roce, i letos postoupili
z nižších soutěží do krajského přeboru mládeže
do 16 let dva naši mladí hráči. Jirkovi Třebické-
mu se již loni podařilo kvalifikovat se na přebo-
ry ČR, když v kategorii H-14 postoupil jako
první náhradník. Letos se podobný úspěch po-
vedl oběma našim nadějím. Jirka Třebický si
stejnou postupovou pozici vybojoval o kategorii

výše, v H-16, a velice příjemné bylo velké herní
zlepšení Radka Bumbálka, který si vybojoval
postup ze stejné pozice v kategorii H-14. Oba již
nastupují v družstvech s dospělými a jejich kva-
lita opravdu rychle stoupá. A to letos ještě máme
v záloze další předpokládaný trumf - Martina
Hrušku, který by mohl o kategorii níže o postup
v příští sezóně bez obav vážně usilovat. 

Nebo překvapí někdo z ostatních nebo někdo
nový? Každopádně v září se opět budeme každý
pátek scházet ve společenské místnosti ve žlu-
tém DPS. Pro chytré hlavy a milovníky šachu
jsou dveře u nás vždy otevřené.

Sládek Oldřich

DÁNSKO - RÁJ GYMNASTŮ
V týdnu od 11. 7. - 18. 7. 2009 byla děvčata z našeho oddílu sportovní

gymnastiky ASPV „Teamgym“ z Týnce nad Sázavou a z oddílu benešov-
ských gymnastek pozvána sbírat zkušenosti a navázat přátelství s dánský-
mi sportovci. Autobus pak ještě doplnili gymnasté a gymnastky z Plzně,
Brna, Prahy, Ústí nad Labem a Napajedel. Naše děvčata na tomto zájezdě
předváděla tři pódiové skladby z choreografie Martiny Zídkové. Vystou-
pení se konala každý den někde jinde. Tři vystoupení se uskutečnila v pří-
rodních areálech a dvě v tělocvičnách spolu v workshopy.

V neděli jsme se ubytovali v městečku Handest, kde jsme 5 nocí spali
v tělocvičně místní základní školy.

Na pondělí byla připravena prohlídka sportovní školy spolu s vystoupe-
ním ve Viborgu. Po prohlídce města, katedrály a nezbytných nákupech
jsme odešli do školy, kde se konala celková prohlídka s výkladem, trénink
ve výborně zařízené gymnastické tělocvičně a večer pak vystoupení.

V úterý jsme odjeli na západní pobřeží do zábavného parku pro rodiny
Summerland West u městečka Hee. Zde děvčata cvičila v přírodním
areálu. Po vystoupení všichni využili všechny atrakce včetně koupání
v bazénu.

Středa byla ve znamení návštěvy zemědělského muzea a zámku Gamle
Estrup. Tady na travnatém povrchu před zámkem jsme opět předvedli své
pódiové skladby, které byly odměněné potleskem, prohlédli jsme si
zámek a muzea. Při cestě zpět jsme navštívili mapu světa na vodní hla-
dině jezera „Verdenskortet“ u města Kjetrup. Večer nás naši hostitelé se
svými dánskými přáteli učili folkové dánské tance. Všichni se zapojili
a moc se to líbilo.

Čtvrtek byl opět ve znamení výjezdu, ale tentokrát na východní po-
břeží k moři do kempu „Kattegat Camping“ u městečka Oster Hurup.
Zde se konalo opět na umělé trávě vystoupení, které se obyvatelům
kempu moc líbilo a odměnili cvičence bouřlivým potleskem. Po vy-
stoupení jsme měli možnost koupání v moři a využití všech atrakcí
v kempu včetně veliké nafukovací matrace, šlapacích aut a jiných do-
stupných atrakcí. Doprovázela nás dcera hostitelů s dětmi. Večer jsme
se rozloučili s našimi hostiteli Regnerem a Irmou, předali jim dárky
a poděkovali za vše, co pro nás udělali.

V pátek ráno jsme se stěhovali do Stenildu, kde jsme strávili po-
slední noc. V nedalekém městě Norageru jsme opět vystupovali

v pěkné velké sportovní hale, uskutečnil se zde workshop nejen s dán-
skými, ale i s ruskými dětmi, které byly v dánských rodinách na vý-
měnném pobytu a po zdařilém cvičení šli všichni grilovat.

V sobotu ráno jsme se rozloučili s Vibekou, u které jsme spali a od-
jížděli jsme za dalším dobrodružstvím. Cestou domů jsme museli mít
9 hodin přestávku, a proto jsme navštívili zábavný park „Legoland“ ve
městě Billund. Po velmi krásném využití všech možných atrakcí, které
tento park nabízí, jsme se rozjeli domů a v neděli ráno jsme byli doma.

Tento zájezd v nás zanechal mnoho krásných zážitků, navázala se
mnohá přátelství a poznání samotného Dánska bylo moc hezké. 

Závěrem chci všem poděkovat za to, že utvořili výbornou partu,
která vzorně reprezentovala českou gymnastiku.

J.Z.

pokračování na následující straně
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Moderní 
čistírna peří 

zhotovuje polštáře a prošívané
přikrývky do 24 hodin z naší 

sypkoviny různých barev. 
Při větší zakázce sami 

přivezeme a odvezeme zdarma.

Adresa: 
Janeček, Čsl. armády 333

Jílové u Prahy 
tel.: 606 312 174

241 952 354 – večer

Obec Kostelec u Křížků vyhlašuje v soula-

du s vyhláškou MŠMT číslo 54/2005 Sb.,

o náležitostech konkurzního řízení a kon-

kurzních komisích konkurzní řízení na ob-
sazení funkce ředitele/ky Mateřské školy
Kostelec u Křížků, okres Praha – východ.
Přihlášky zasílejte do 28. srpna 2009 na adre-

su Obec Kostelec u Křížků, Kostelec u Kříž-

ků 73, 251 68 Kamenice. Obálku označte

textem „Konkurzní řízení MŠ“. Bližší infor-

mace na www.kostelecukrizku.cz nebo tele-

fonních číslech  603 432 798, 323 672 743.

POZOR NA MLÁĎATA! 
V Záchranné stanici ve Vlašimi mají v těchto

dnech plno. Doslova z každé místnosti se ozývá pí-
pání či pískání mláďat. Není se co divit, zrovna
v této době vrcholí v přírodě období mláďat, a tak se
často stává, že lidé naleznou mládě, o kterém si
myslí, že potřebuje pomoc, a donesou jej do zá-
chranné stanice. Většinou se jedná o ptáčata, která
nezvládla svůj první let a narazila do nějaké překáž-
ky anebo je ulovila kočka či pes. Některá mláďata
zase přišla o svou matku a měla alespoň to štěstí, že
je někdo objevil dříve, než by uhynula vyhladově-
ním. Minimálně ale polovina mláďat se v Záchran-
né stanici ocitá zcela zbytečně. Na vině je lidská ne-
informovanost a snaha pomáhat i tam, kde lidská
pomoc není zapotřebí.

„Lidé nám sem často nosí srnčata nebo malé za-
jíčky v domnění, že jsou opuštěná. Nevědí, že je
zcela normální, když malé srnče nebo zajíček leží
v tiše trávě a jeho matka není nablízku. Srny a sa-
mice zajíců záměrně nezůstávají u svých mláďat,

aby na ně svým pachem neupozornily predátory.
Přibližují se ke svým mláďatům pouze na dobu ko-
jení, což je jednou za několik hodin. Proto pokud
lidé objeví v trávě zajíčka či malé srnče, měli by je
nechat tam a co nejrychleji se vzdálit, aby zbytečně
neplašili jejich matky, které jsou někde v blízkém
okolí,” uvádí Mgr. Šárka Tlustá, vedoucí Záchran-
né stanice pro živočichy Českého svazu ochránců
přírody Vlašim.

Podobně lidé často zbytečně „zachraňují“ mláďa-
ta ptáků, která vylétla ze svých hnízd. Většině ptá-
čat totiž trvá ještě několik dní, než se naučí létat. Po
tu dobu poskakují po zemi nebo po větvích stromů
a keřů a žadoní potravu od rodičů. Ti se o ně pečli-
vě starají, krmí je a upozorňují je na nebezpečí. Je
tedy chybou takováto mláďata chytat a snažit se jim
pomoci. Pokud nejsou zraněná, tak jim nic nechybí
a potřebují pouze čas, aby se naučila létat.

Úplně jiná je ale situace u ptáčat, která z hnízda
vypadla předčasně anebo kterým hnízdo zničila
kočka. Tato mláďata, často jen málo opeřená, nejsou
schopná přežít mimo hnízdo a potřebují urychleně

lidskou pomoc. A tady zase lidé dělají často tu
chybu, že se jim bojí pomoci. „Lidé se často bojí, že
když se ptáčete dotknou, tak ho jeho rodiče již ne-
přijmou. To ale není pravda, neboť ptáci mají špat-
ný čich a nepoznají, zda s mládětem někdo mani-
puloval. Pokud lidé tedy znají hnízdo, odkud ptáče
vypadlo, mohou ho tam bez obav dosadit. Pokud
ale hnízdo není nalezeno, je nezbytné mládě co nej-
rychleji předat do odborné péče záchranné stanice.
Bez lidské pomoci dlouho nepřežije.“, uvádí
Mgr. Šárka Tlustá.

„Od začátku jara jsme již přijali 73 mláďat. Vět-
šina z nich má dobrou šanci na návrat do přírody, ale
některá se do přírody již nevrátí. Na vině jsou přede-
vším kočky a psi, kteří neobratným mláďatům způ-
sobují vážná zranění. Nebezpečná jsou pro mláďata
i auta, neboť mláďata nejsou dostatečně rychlá na to,
aby před nimi utekla,“ dodává Mgr. Šárka Tlustá.

A co je nejlepší udělat, pokud člověk nalezne
v přírodě mládě a není si jistý, zda mládě potřebuje
pomoc či nikoliv? „Pokud mládě není viditelně zra-
něné a pokud nepíská či hlasitě nenaříká, je nejlep-
ší nedělat nic a zavolat do nejbližší záchranné stani-
ce a poradit se s tamějšími odborníky. Neuváženou
manipulací totiž lidé mnohdy mláďatům spíše uško-
dí než pomohou,“ radí vedoucí Záchranné stanice
pro živočichy ve Vlašimi. Pohotovostní telefon na
vlašimskou Záchrannou stanici je 777 800 460.

Ing. Zuzana Pokorná, PhD., Záchranná stanice

pro živočichy ČSOP Vlašim

Bitva o Brod pod Zbořeným Kostelcem



24 strana, číslo 4 Týnecké listy ročník XIX, srpen 2009



ročník XIX, srpen 2009 Týnecké listy číslo 4, strana 25



26 strana, číslo 4 Týnecké listy ročník XIX, srpen 2009



ročník XIX, srpen 2009 Týnecké listy číslo 4, strana 27



28 strana, číslo 4 Týnecké listy ročník XIX, srpen 2009

Vydává MěÚ Týnec nad Sázavou • www.mestotynec.cz
Náklad 800 kusů. Redakční rada: E. Bartůšková, R. Korcová, I. Nováková, Mgr. H. Váňová.

Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR 10762

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 275

950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 252 285

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN  centrální ohlašovna – 1239
KANALIZACE   777 241 036

(v prac. době) – 317 722 044
(po prac. době) – 737 200 960

VODA 608 241 037

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 800 101 109
602 121 134

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
(nepřetržitě) 800 123 456

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

p. Harvan – elektroinstalace 603 763 092
p. Maštalíř – kabelová televize (tel./fax) 317 855 355

(mobil) 723 487 873

Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

Způsob hlášení úniku zemního plynu, poruchy nebo havárie
na plynovodních místních sítích a přípojkách, případně
regulačních stanicích plynu a vysokotlakých rozvodů plynu:
1. Jméno a příjmení občana, ktetrý únik, poruchu nebo

havárii hlásí.
2. Název obce nebo města s únikem, poruchou nebo havárií.
3. Přesnější určení místa úniku, poruchy nebo havárie (ulice,

upřesnění blízkosti větších budov, firem apod.).
4. Zpětné číslo volaného.


