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

Rada města v poslední době mimo jiné
● stanovila s účinností od 1.1.2010 měsíční ná-

jemné v bytech ve výši 63,67 Kč/m2. V bytech
se sníženou kvalitou je se stejným datem účin-
nosti stanovena výše měsíčního nájemného na
57,30 Kč/m2. Současně rada rozhodla poskyt-
nout slevu ze stanoveného nájemného s účin-
ností od 1.1.2010 ve výši 9,68 Kč/m2, pro byty
se sníženou kvalitou ve výši 3,31 Kč/m2.
V praxi to znamená, že nájemníci většiny
obecních bytů budou platit měsíční nájemné
ve výši 53,99 Kč/m2. Nájemníci v bytech se
sníženou kvalitou budou platit 47,62 Kč/m2. 

● rozhodla přidělit 2 byty v domě čp. 275
v Týnci žadatelům, kteří předložili nejvyšší
nabídku na výši nájemného a současně splnili
všechny požadované podmínky výběrového
řízení. Výběrová řízení se konala na každý byt
zvlášť a v rozdílných termínech. Nabídnutá
výše nájemného od jednotlivých zájemců
podstatně převýšila hodnoty uvedené v před-
chozím odstavci a obě výběrová řízení nám
tak ukázala skutečnou současnou cenu bydle-
ní v panelovém domě v našem městě. 

● rozhodla poskytnout příspěvek z výtěžku
z výherních automatů fotbalovému klubu FK
Fercom Týnec n. S. ve výši 50 000 Kč. Peníze
budou použity na částečnou úhradu finanční
spoluúčasti klubu k získané dotaci na II. etapu
dostavby kabin na stadionu v Náklí. 

● rozhodla poskytnout příspěvek z výtěžku z vý-
herních automatů TJ Jawa Pecerady ve výši 50
000 Kč na dofinancování projektu, na který byla
poskytnuta dotace z ČMFS – úprava sportoviště 

● rada města vyhodnotila doručené návrhy
a rozhodla udělit ocenění Významný občan
města pro rok 2009 paní Věře Pazderové, paní
Marii Horynové a paní Věře Junové. Ocenění
bude slavnostně předáno v pátek 23. října v 17
hodin na radnici. 

Zastupitelstvo města mimo jiné
● schválilo půjčku městu z Fondu oprav a mo-

dernizace bytového fondu ve výši 1 360
tis. Kč za účelem výměny oken v domě čp.
275 v ulici Okružní v Týnci nad Sázavou 

● schválilo II. úpravu schváleného rozpočtu
města pro rok 2009

● uložilo vedení města projednat úpravu
smluv pro rok 2010 s ohledem na očekáva-
né snížení příjmů města v rozsahu 10 - 20 %

Finance města
Daňové příjmy za leden až září vykazují

v porovnání se stejným obdobím loňského
roku téměř 15 % propad. Protože se jedná

o naprosto rozhodující příjmy městského roz-
počtu, je to informace velmi neblahá, ale ne
překvapující. Vedení města na tento očekáva-
ný propad již od jarních měsíců reaguje růz-
nými úsporami.

Někteří spoluobčané si stěžují na špatný
stav toho nebo onoho. My o tom většinou
velmi dobře víme, stav města po všech strán-
kách známe, ale priority a jejich realizaci mu-
síme přizpůsobovat stavu financí. Zatím se
zdá, že ani pro příští rok nemůžeme čekat ně-
jaké větší zlepšení a v přípravě rozpočtu s tím
musíme počítat. 

Proč není chodník ani cyklostezka mezi
Chrástem a Týncem ?

V tomto případě nehledejme zdůvodnění jen
v textu předchozí informace, tedy v nedostat-
ku peněz. Jde především o to, že se městu ne-
podařilo získat do vlastnictví příslušné po-
zemky. Proto jsme nechali připravit základní
studii, která zkoumá možnost výstavby cy-
klostezky a chodníku po protější straně silni-
ce, tedy podél kolejí. 

Co bude s vlakovým nádražím?
Všichni známe poměrně neutěšený stav ná-

dražní budovy a jejího okolí. Tento stav není
lhostejný ani městu, ani podnikatelům v ces-
tovním ruchu. Proto vzniká určitá iniciativa -
projekt Vlídná nádraží - která by mohla přispět
k úspěšnému jednání s vlastníky nemovitostí
a dalšího železničního majetku s cílem nepří-
znivý stav změnit. Po transformaci Českých
drah došlo k přeskupení majetkových vztahů
k budovám, pozemkům a k technickému zajiš-
tění provozu. Pod patronací Posázaví o.p.s. už
bylo zahájeno mapování stavu jednotlivých
nádraží a zastávek Posázavského Pacifiku
a došlo k první schůzce s vlastníky majetku.
Rádi bychom do tohoto záměru zahrnuli i mo-
dernizaci autobusového nádraží a vytvořili
společný - moderně řečeno - terminál. Jedná se
ovšem o dlouhodobější časový horizont - kon-
krétní viditelné výsledky nečekejme za rok. 

Rychleji bychom chtěli dosáhnout alespoň
dílčího zlepšení vlakového nástupiště.

Zdeněk Březina

starosta města 

Na brodeckém jezu                                                                                          foto P. Vilímek
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Projekt Týnecká setkání 
je souhrn kvalitních regionálních, tradičních
kulturních, sportovních a společenských akcí se
širokou a různorodou programovou náplní,
které jsou pořádány od května do října v Týnci
nad Sázavou. 

Město Týnec nad Sázavou získalo na počátku
léta dotaci 1,4 mil. Kč v rámci Regionálního
operačního programu Středočeského kraje.
Z evropských zdrojů postupně pořídilo kvalitní
materiální zabezpečení na konání pravidelných
kulturních, sportovních a společenských akcí
v Týnci nad Sázavou a zajistilo z dotace již šest
ze sedmi akcí. Akce byly pořádány v průběhu
celého roku od jara do podzimu a svým chara-
kterem a rozsahem obohatily kulturní, sportov-
ní a společenský život ve městě. 

Realizací projektu získalo město postupně
kvalitní technické a materiálové vybavení pro
pořádání tradičních sportovních, kulturních
a společenských akcí, pro zvládnutí stoupající-
ho počtu návštěvníků a pro zabezpečení důstoj-
ného a kapacitně postačujícího zázemí pro divá-
ky a účinkující. Byla pořízena kvalitní zvuková,
světelná a projekční technika. Byl doplněn
počet židlí, lavic a stolů. Nově je pořízeno ka-
pacitně dostačující zastřešení při nepřízni poča-
sí. Toto vybavení je nespornou pomocí pro udr-
žení kontinuity a tradice pořádání kulturních
a sportovních akcí po řadu dalších let. Význam-
ným přínosem je i zvýšení cestovního ruchu
a počtu návštěvníků z celého regionu. Finanční
prostředky vložené letos do zabezpečení akcí
a pořízení majetku jsou vázány pětiletou udrži-
telností pořádání tradičních akcí. 

Přehled pořádaných akcí
22.5.2009 – Den dětí a sportu – Celodenní akce
pro nejmenší děti organizovaná na oslavu Dne dětí.
Děti jdou samostatně nebo společně s rodiči „lesem
pohádek“ od jedné atrakce ke druhé. V rámci plně-
ní různých sportovních a pohybových aktivit zí-
skávají body - „korunky“, které v cíli mění za různé
odměny a dárečky. Průvodcem jsou pořadatelé pře-
vlečení za pohádkové postavy z pohádek pro nej-
menší. Pro větší děti jsou pořádány ukázky růz-
ných sportů a společná cvičení, která mají za cíl
seznámit děti s pravidelnou aktivitou a sportová-
ním. Celý den probíhá v zahradě Společenského
centra a v okolí. K večeru přicházejí zástupci kul-
turních aktivit (děti ze zájmových kroužků) a na
připraveném podiu předvádějí svůj program. Den
vrcholí společným posezením u táboráku, zpěvem
a opékáním vuřtů.

20.6.2009 – Přehlídka dechovek – Celodenní pře-
hlídka dechových souborů a orchestrů z okolí i ji-
ných částí regionu. Je to příležitost k předvedení
nacvičeného repertoáru. V orchestrech hrají mladí
lidé společně se starší generací, dokládají svůj spo-
lečný aktivní vztah k hudbě a propagují aktivní
formu trávení volného času. Pro seniory je přehlíd-
ka dechovek příležitostí společně vyslechnout

„hudbu svého mládí„, zavzpomínat a zapomenout
na běžné starosti.

Od 4.7.2009 do 29.8.2009 – Letní divadelní scéna
- Pravidelné sobotní podvečerní divadelní předsta-
vení pro děti všech věkových kategorií i pro do-
spělé. Představení se odehrávají v autentickém pro-
středí v areálu hradu na přenosném divadelním
podiu. Přirozenými kulisami jsou historické stavby
a přírodní prostředí areálu. Jsou zvány převážně
amatérské ochotnické soubory. Rády se účastní
i profesionální spolky.

1.8.2009 – Týnecký střep – Pravidelné městské
historické slavnosti. V roce 2009 byl pořádán již
jubilejní 10. ročník. V areálu hradu bylo otevřeno
historické tržiště a začal kulturní program letos vě-
novaný vzpomínce na výročí zavraždění Františka
Ferdinanda d´Este. V duchu Švejkových kabaret-
ních manévrů zazněly staropražské a vojenské
písně, byly předvedeny ukázky tanců, cvičení se
zbraněmi, historické souboje, lidová řemesla.
Celým programem provázel „pan Josef Švejk“
a návštěvníci se mohli přenést do doby těsně před
1. světovou válkou.

19.9.2009 – Cena města Týnce nad Sázavou - ta-
neční soutěž – Celodenní akce pořádaná ve spolu-
práci s tanečním svazem ČR - liga juniorů a dospě-

lých kategorie C,B i A. Soutěž navazuje na další
pořádané v jiných městech a účastní se jí pravidel-
ně cca stovka párů z celé republiky. Soutěž je vý-
znamná ve vztahu k soutěžícím jako příležitost zí-
skat potřebné body pro následnou kategorizaci.
Letos jsme mohli vidět mistry republiky i páry
v nejvyšší domácí kategorii.

Sekání trávy
Při jednání zastupitelů byl vznesen požadavek

na efektivnější údržbu - zejména sekání - obecních
pozemků. Připomínkovány byly především po-
zemky menších výměr, které se sekají ručně.

Hledáme tedy zájemce, kteří by za úplatu pro-
váděli tuto údržbu obecních pozemků. Podmínkou
je vlastní vybavení, tzn. především křovinořez. 

Více informací podá místostarosta.

26.9.2009 – Keltský večer – Večerní akce byla po-
řádaná v areálu hradu v Týnci nad Sázavou v duchu
keltských tradic. Návštěvníci měli možnost po-
slechnout si dobovou keltskou hudbu, seznámit se
s tradicemi a zvyky staré kultury. Účinkující v tra-
dičních kostýmech předváděli hudební ukázky
a tance. Prostor byl osvětlen loučemi, lidé se mohli
hřát u ohňů, občerstvit se speciálními pokrmy
a zažít tak atmosféru dávných dob.

23.10.2009 – Oslavy výročí založení republiky,
Významný občan, Výstava malířů Týnecka –
Tradiční celodenní akce oslav výročí založení repu-
bliky a setkání rodáků, v rámci které bude instalo-
vána a otevřena výstava malířů Týnecka a při slav-
nostní příležitosti budou oceněni významní občané
města. Město pravidelně oslovuje amatérské i pro-
fesionální malíře z okolí a z jejich obrazů pořádá
výstavu. Většinou je vystavována krajina kolem
Týnce, květiny i portréty. Vyvrcholením bude vy-
hlášení a ocenění významných občanů města pro le-
tošní rok. Tato akce je pořádána v úzké spolupráci
se širokou veřejností. Obyvatelé sami podávají ná-
vrhy a o konečném výběru rozhoduje rada města.
Pro oceněné a jejich rodiny je tento den velmi vý-
znamný a město toto ocenění považuje za velmi vý-
znamné uznání práce a postojů vybraných občanů. 

Akce v rámci projektu Týnecká setkání jsou ur-
čeny především pro rodiny s dětmi, mládež a pro
aktivní trávení volného času. Projekt si klade za cíl
výchovné působení na mladou generaci, ukázat
možnosti smysluplného využití volného času a za-
mezit nežádoucím vlivům konzumní společnosti
na děti a mládež. Významnou cílovou skupinou
jsou i senioři. Smyslem pořádání mnoha akcí je vy-
trhnout seniory z vlastních problémů a stereotypu
a umožnit jim potěšení ze společnosti. Každá akti-
vita přispívá ke zkvalitnění života. Finanční pro-
středky získané z fondů EU nám pomohou udržet
dlouholetou kontinuitu v pořádání těchto akcí
a jsou základem pro jejich důstojné materiálové za-
bezpečení.

Ing.Miluše Burešová
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve středu 27. listopadu 2009
– termín uzávěrky je závazný!

m

Co je nového ve školním stravování?
V průběhu prázdnin 2009 proběhly rozsáhlé

úpravy ve školní jídelně ve staré škole. Prostory
již nevyhovovaly předpisům, a proto se město
Týnec nad Sázavou rozhodlo pro celkovou pře-
stavbu provozu. Nově zde vznikla moderní vý-

dejna stravy. Strava se dováží z jídelny v nové
škole. Provoz zajišťují zaměstnanci školní jídel-
ny včetně dovozu stravy speciálním autem.

Auto na dopravu stravy využívá také mateřská
škola. Dříve se vozila strava do chrástecké škol-

ky ze školy v Krhanicích. Od září se díky nové
možnosti dopravy vozí strava přímo z kuchyně
Mateřské školy v Týnci nad Sázavou.

Náklady na rekonstrukci byly více než 1 mili-
on korun a byly hrazeny z rozpočtu města.

Martin Kadrnožka

Městská policie informuje
● 1.8.09 Zabezpečení veřejného pořádku

v hradním areálu a okolí z důvodu pořádání
Týneckého střepu.

● 1.8.09 V ulici Jílovská řešeno strážníky ruše-
ní nočního klidu. Vše na místě vyřešeno do-
mluvou.

● 7.8.09 Nalezeny doklady občana T.F. z Prahy,
které byly předány na OOPČR Týnec nad Sá-
zavou, kde majitel již oznámil ztrátu.

● 10.8.09 Zadržen zloděj v prodejně Lidl,převe-
zen na služebnu MP, kde mu byla uložena blo-
ková pokuta.

● 14.8.09 V ranních hodinách zjištěna hlasitá
muzika , která obtěžovala občany Týnce
a přilehlých vesnic. Strážníky zjištěno, že se
jedná o technoparty v Chářovicích. Celá věc
byla následně řešena PČR Týnec nad Sázavou.

● 5.8.09 Telefonická žádost o zákrok v restaura-
ci u Kamenné konvice proti mladíkům, kteří
pod vlivem alkoholických nápojů obtěžovali
obsluhu provozovny. Jednalo se o návštěvní-
ky kempu v Náklí.

● 18.8.09 Proveden zákrok proti osobě na par-
kovišti před prodejnou Lidl. Jednalo se
o občana ukrajinské národnosti, který obtěžo-
val návštěvníky provozovny.

● 19.8.09 Provedena kontrola automatů
v Chrástě sídlišti.

● 22.8.09 Telefonické upozornění občanů
z Chrástu na podezřelé osoby v domě čp.76.
Ve spolupráci s PČR Týnec nad Sázavou
zjištěno, že se jedná o dva bezdomovce, kteří
byli z těchto prostor vykázáni.

● 24.8.09 Zadržen pracovníkem ostrahy Lidl
občan, který odcizil zboží a nezaplatil. Předán
hlídce MP, která tomuto mladému muži uloži-
la blokovou pokutu.

● 29.8.09 Strážníky přijata žádost pracovníků
restaurace U Vrtišků o zákrok proti podnapi-
lé agresivní osobě, která urážela personál
a hosty. Po příjezdu hlídky MP na místo byla
osoba vykázána z restaurace.

● 29.8.09 Proveden zákrok v restauraci U Vr-
tišků proti podnapilým osobám, které ne-
chtěly zaplatit útratu. Osoby byly na místě vy-
zvány k zaplacení, což učinily a poté byly
vykázány z provozovny.

● 31.8.09 Přijato telefonické upozornění na leží-
cí osobu na pěší zóně. Po příjezdu na místo
zjištěna ležící bezdomovkyně. Na OO PČR
Týnec nad Sázavou provedena lustrace osoby.
Poté byla tato žena převezena na železniční
nádraží a odjela na Prahu.

● 1.9.09 Nalezena mrtvá srna v Peceradech
u železniční tratě. Věc byla oznámena mys-
livcům Pecerady, kteří se postarali o její li-
kvidaci.

● 1.9.09 Provedena kontrola automatů v herně
Michaela v Týnci nad Sázavou.

● 3.9.09 Spolupráce s PČR Benešov na přecho-
du pro chodce u staré školy. Učení bezpečné-
ho přecházení žáků.

● 3.9.09 Řízena doprava při kácení stromů u há-
jovny.

● 7.9.09 Proveden zákrok proti podnapilé
osobě v Lidlu. Jednalo se o muže ukrajinské
národnosti, který byl vykázán z prostor pro-
dejny. 

● 7.9.09 Řízena doprava v křižovatce u želez-
ničního přejezdu v Týnci n.S. z důvodu do-
pravní nehody. Firma, která převážela
nadměrný náklad, strhla osvětlení přechodu
pro chodce. Na místo přivolána firma Eltodo,
která spravuje veřejné osvětlení.

● 12.9.09 Spolupráce při závodech horských kol
ve Zbořeném Kostelci.

● 4.9.09 Upozornění na podezřelé osoby po-
hybující se po Týnci a nabízející broušení
nožů. Tyto osoby se nepodařilo hlídce
nalézt.

● 17.9.09 Řízena doprava v křižovatce u že-
lezničního přejezdu v Týnci n.S. z důvodu
instalace nového osvětlení přechodu pro
chodce.
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POLICIE ČR INFORMUJE …
Vloupali se do restaurací
Odnesli si pípu

V posledních dnech zaznamenali policisté
okresu Benešov dvě vloupání do objektů re-
staurace.

V jednom případě pachatel vnikl do chodby
před toaletami po vypáčení okna, na kterém
způsobil škodu jeden tisíc. Prohledal prostory
restaurace a odcizil zde třicet kartonů cigaret
různých značek v hodnotě dvaceti tisíc a mo-
bilní telefon Nokia v hodnotě čtyř tisíc. 

Do druhého objektu se pachatel dostal tak,
že nezjištěným způsobem odstranil tři visací
zámky ze dveří. Z restaurace si poté odnesl
pípu značky SCH 60, dvě narážečky pivních
sudů, dva KEG sudy, z toho jeden naplněný
limonádou a druhý pivem.

Majitelé při kontrole prostor zjistili, že jim
pachatel také poškodil hadice od plynu, které
prořízl. Celkovou škodu si vyčíslili na téměř
třicet tisíc.

Doleva, pak doprava
Přechod je můj kamarád

Ráno 1. září dohlíželo na bezpečnost dětí
při cestě do školy v Týnci nad Sázavou hned
několik příslušníků.

Jak je již dobrým pravidlem městské poli-
cie, i dnes stáli u přechodu dva strážníci.
K tomu je doplnily ještě policistky z Preven-
tivně informační skupiny v Benešově a jejich
kolega z týneckého obvodního oddělení.

Děti, které šly ráno do školy, se u policistek za-
stavily a ještě před začátkem vyučování odpovída-
ly na otázky. Ty se však netýkaly českého jazyka
ani matematiky, ale dopravy a bezpečného přechá-
zení vozovky. Všichni věděli, že k přejití silnice
slouží vodorovné dopravní značení Přechod pro
chodce a že se před každým přecházením musí
rozhlédnout na obě strany. Nejprve doleva, poté
doprava a než vstoupí do vozovky ještě jednou do-
leva. Za své správné odpovědi byli odměněni
omalovánkami a obrázky s motivy „zebry.“

Slavnostní odpoledne
I krajský ředitel si přišel na své

Středeční odpoledne druhého září se neslo
ve slavnostním duchu, když v budově Středo-
českého kraje ve Zborovské ulici v Praze tři-

cet šest nových příslušníků Policie České re-
publiky složilo služební slib, že budou řádně
plnit svoje povinnosti a nezneužijí svého slu-
žebního postavení.

Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil hejt-
man Středočeského kraje pan MUDr. David
Rath, ředitel Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje plk. JUDr. Václav Kuče-
ra a jeho náměstci, ředitel Ředitelství pro ří-
zení lidských zdrojů plk. Ing Roman Fidler
a další významní hosté.

Pan Rath během svého proslovu k novým
policistům řekl, že si velmi váží jejich rozhod-
nutí posílit policii Středočeského kraje. „ Chci
Vám popřát pevné nervy, protože policie je
často konfrontována s lidmi, kteří by byli mno-
hem šťastnější, kdyby žádní policisté nebyli.
Drtivá většina lidí si Vaší práce váží a věří
Vám„ dodal pan Rath ke konci svého projevu.

I krajský ředitel se ujal slova. Hned na za-
čátku osvětlil nováčkům, že ne vždy je práce
u Policie České republiky jednoduchá.
„Budou na Vás kladeny velké nároky, neboť
zatíženost Policie Středočeského kraje je ve-
liká, protože právě Středočeský kraj je největ-
ší v republice.“ Ke konci proslovu jim popřál
hodně úspěchů: „Když na sobě budete praco-
vat, určitě uspějete.“ Také ještě zdůraznil, že
jejich služba je služba veřejnosti.

Všech třicet šest příslušníků se pak na
povel postavilo do řádného pozoru a po pře-
čtení slavnostního slibu jednohlasně řeklo:
„Tak přísaháme.“

Plukovník inženýr Roman Fidler po slavno-
stním aktu jménem policejního prezidenta po-
děkoval plukovníku doktoru Václavu Kučero-
vi za třicetiletou službu u policie a zároveň
mu předal významné ocenění.

Ve středu 2.9.2009 v 7:45 hod. se v Bene-
šově stala dopravní nehoda, při které došlo ke
srážce autobusu s vozidlem Honda Civic.
V autobuse nebyl nikdo zraněný, v osobním
automobilu byli řidič a spolujezdec zraněni
lehce. Po ošetření byli z nemocnice propuště-
ni. Příčina dopravní nehody je v šetření.

Denisa Malá

V Milovicích se bojovalo
Pořádková jednotka cvičila

Do bývalého vojenského prostoru v Milovi-
cích se 10. září v dopoledních hodinách sjelo
dvě stě policistů Pořádkové jednotky Kraj-
ského ředitelství policie Středočeského kraje.
Její členové se zúčastnili dalšího z pravidel-
ných cvičení, která absolvují několikrát do
roka. V rolích figurantů proti nim stáli poli-
cisté ze Školního policejního střediska Vinoř
a Solenice a také z jiných územních odborů.
Z Benešovska se na pomyslnou druhou stranu
barikády postavilo deset policistů, a to z Be-
nešova, Vlašimi a Čechtic. 

Nácvik oficiálně zahájil v deset hodin do-
poledne ředitel Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje plk. JUDr. Václav Kuče-
ra. V úvodu všechny přítomné přivítal a při-
pomněl desetiletou historii vzniku pořádkové
jednotky. Poté předal slovo hejtmanu Středo-
českého kraje MUDr. Davidu Rathovi. Ten
policistům mimo jiné poděkoval za jejich ná-
ročnou práci a vyzdvihl její důležitý význam
pro společnost. 

Až do odpoledních hodin pak policisté a fi-
guranti s plným nasazením nacvičovali na ně-
kolika stanovištích používání donucovacích
prostředků, překonávání barikád a zákrok
proti osobám dopouštějícím se protiprávního
jednání, to vše za využití služebních psů a ha-
sebních prostředků. Dále nacvičovali trans-
port popálené osoby a vstup do hořícího ob-
jektu s použitím ochranných masek. 

Pořádková jednotka Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje vznikla v roce
1999. Impulzem k jejímu založení bylo zase-
dání představitelů Mezinárodního měnového
fondu a Světové banky v roce 2000 v Praze.
Základem nově budované pořádkové jednot-
ky se stalo 120 policistů z bývalého Okresní-
ho ředitelství Kladno. V roce 2005 vzrostl
počet policistů na 250, později se počet ustá-
lil na 290 členech. Jsou rozděleni do šesti
skupin, a to Kladno, Mělník, Nymburk,
Mladá Boleslav, Příbram a Praha - venkov.
K hlavním úkolům pořádkové jednotky patří
chránit bezpečnost osob a majetku, podílet se
na výkonu služby v případech mimořádných
událostí jako jsou živelné pohromy, průmys-
lové havárie nebo pátrací akce. Dále policisté
posilují výkon hlídkové nebo jiné služby
v rámci bezpečnostních opatření jako jsou
srazy extremistických skupin a hnutí, návště-
vy státníků či představitelů církve. Tato jed-
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notka začala jako první útvar v České repub-
lice využívat služební psy, kteří se ukázali
jako platní a neocenitelní pomocníci pořádko-
vé jednotky.

Počet akcí, kterých se speciálně vycvičení
policisté zúčastňují, se každým rokem zvyšu-
je. V roce 2005 byli nasazeni sedmkrát, vloni
už 23 krát a letos asistovali v sedmnácti pří-
padech. Byli několikrát povoláni i na Bene-
šovsko. V roce 2007 například asistovali ve
Vlašimi při ohlášeném průvodu příznivců ná-
rodního korporativismu.

Významné akce, kterých se zúčastnila pořád-
ková jednotka
rok 2000 – zasedání Mezinárodního měnového 

fondu a Světové banky v Praze
rok 2002 – jednání představitelů NATO v Praze
rok 2005 – technoparty CzechTek na Tachovsku
rok 2006 – technoparty CzechTek v Západoče-

ském kraji
rok 2007 – návštěva prezidenta USA G.W.

Bushe v Praze
– sraz příznivců krajní pravice

a levice v Praze
rok 2008 – volby
rok 2009 – 20. ročník Dne pozemního vojska 

Bahna 2009 (pořádá Armáda ČR)
– zde policisté ukázkami prezento-
vali svoji profesionalitu. 

Vydíral starší ženu 
Skončil ve věznici

Z trestného činu vydírání, porušování domov-
ní svobody a maření výkonu úředního rozhodnu-
tí je podezřelý jednapadesátiletý cizinec. Telefo-
nicky vyhrožoval fyzickou likvidací o rok starší
ženě a členům její rodiny. Poškozená událost 12.
září v dopoledních hodinách oznámila týneckým
policistům. Cizinec jí totiž opět volal a vyhrožo-
val, že je v obci Prosečnice a jde k jejímu domu
s úmyslem zabít ji, jejího partnera a psa. 

Policisté ihned po oznámení vyjeli k domu po-
škozené. Po příjezdu spatřili muže, jak se snaží
rozbitým oknem vniknout dovnitř domku. Hlídka
ho vyzvala, aby zanechal svého protiprávního jed-
nání a předložil jí svoje osobní doklady. Protože

muž u sebe žádné neměl, policisté ho zadrželi
a převezli na služebnu. Další šetření ukázalo, že ci-
zinec je od roku 2008 vyhlášen Obvodním sou-
dem pro Prahu 2 v celostátním pátrání a dále roz-
hodnutím Oblastního ředitelství služby cizinecké
policie Praha byl na dobu tří let vyhoštěn. 

Případ si převzal policejní komisař služby kri-
minální policie a vyšetřování. Muže vyslechl a po
provedení všech dalších potřebných úkonů poli-
cisté zadrženého eskortovali do policejní cely.
O dva dny později byl obviněný převezen k bene-
šovskému soudu. Na základě rozhodnutí soudce
pak skončil ve vazební věznici. 

nprap. Zuzana Stránská

Poděkování
Chtěla bych poděkovat Jiří-

mu Kučerovi ml. z Podělus za
pohotovost a obětavost při
uhašení plotu z thují na mém
pozemku, kterou prokázal
koncem srpna 2009. Svým
rychlým a rozhodným jedná-
ním tak zabránil rozsáhlému

rozšíření ohně a do příjezdu hasičů oheň zlikvi-
doval a zabránil tak vzniku mnohem větší škody.
Děkuji                           Ludmila Havlíková

Přinášíme svět k nám domů
O víkendu 22. až

23. srpna měli občané
Benešovska možnost
potkat v okolí Týnce
nad Sázavou mladé
lidi z Brazílie, Thaj-
ska či Itálie. Meziná-
rodní dobrovolnická

nezisková organizace AFS totiž pořádala v Mlýně
Brejlov soustředění pro více než 50 zahraničních
studentů z cca 16 zemí světa. Studenti, kteří přije-

li 21. srpna do České republiky prostřednictvím
AFS, u nás stráví tři měsíce, šest měsíců nebo celý
školní rok. Během svého pobytu budou bydlet
v hostitelských rodinách a navštěvovat místní
střední školy. Ačkoliv každý student je jiný, všem
je společná odvaha a chuť poznat na vlastní pěst
novou kulturu, seznámit se s našimi zvyky a v ne-
poslední řadě se naučit česky. Během soustředění
poskytli dobrovolníci a zaměstnanci AFS studen-
tům základními informace pro život v naší zemi a
svěřili je hostitelským rodičům, kteří se rozhodli

poskytnout jim na dobu jejich pobytu nový
domov na této planetě.

Kontakt: AFS Mezikulturní programy, o.s.
Jméno: Karolína Puttová
Telefon: 222 317 138, 725 709 765
Mail: karolina.puttova@afs.org

O AFS Mezikulturní programy
AFS je celosvětový systém, který je tvořen

samostatnými národními organizacemi AFS ve
více než 50 zemích světa. Partnerská spoluprá-
ce těchto organizací umožňuje vytvářet příleži-
tosti pro naplňování poslání AFS, kterým je me-
zikulturní vzdělávání s cílem pomáhat mladým
lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a
osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a har-
monický život v současném multikulturním a
vzájemně stále propojenějším světě. S počtem
více než 12 tisíc účastníků programů ročně je
AFS přední světovou organizací, která zpro-
středkovává mezinárodní studentské výměny
jako prostředek k naplnění svého poslání již
více než 90 let. 

AFS byla v ČR registrována jako samostatné
občanské sdružení pod názvem AFS Mezikul-
turní programy, o.s. v roce 1996. Od svého zalo-
žení realizuje AFS Mezikulturní programy své
poslání prostřednictvím hostitelského programu
pro středoškolské studenty ze zahraničí a pro-
gramu do zahraničí pro české studenty. Mimo
programů přispívá AFS Mezikulturní programy,
o.s. k rozvoji občanské společnosti tím, že reali-
zace jejího poslání je (podobně jako v celém
světě) založena na aktivitě dobrovolníků. Aktu-
álně spolupracuje s o.s. více než 70 převážně
mladých lidí. 
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ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍD 
Ve dnech 9. – 11. 9. 2009 se konal v rekreač-

ním areálu Mlýn Brejlov projekt „Zdravý ko-
lektiv“ – adaptační kurz pro žáky 6. tříd.
S oběma třídami byly třídní učitelky - Eva Mar-
vanová a Jana Hrdá.

Žáci měli možnost se během dvou dnů více
poznat a také se seznámit se svými učitelka-
mi. K tomuto účelu byly připraveny různé in-
teraktivní a sociální hry. Při hrách se měli ne-
jenom lépe poznat, ale i vyzkoušet, jak
dokážou prosadit svůj názor, spolupracovat
a komunikovat v novém kolektivu mimo škol-
ní prostředí.

První den byly na programu motivační a se-
znamovací hry, které měly pomoci k zapama-
tování se jmen nových spolužáků, např. seřa-
zení žáků podle křestního jména, dále data
narození s tím, že nesměli verbálně komuniko-
vat. Zařazeny byly také hry kooperativní, které
podporovaly spolupráci ve skupinách a umož-
nily rozvoj důvěry, např. odnášení vajíčka
vzácného ptáka do hnízda, včelky aj. V odpo-
ledních hodinách si mohly děti, díky ochotě
paní učitelky Šaškové, vyzkoušet střelbu ze
vzduchovky na terč. Večer jsme rozdělali
oheň, opekli vuřtíky a zazpívali si. Dobrou noc
nám popřál Rumcajs s Mankou a o klidné spaní
se postaral noční hlídač.

Celý druhý den byl v režii pražského občanského
sdružení Jules a Jim. Program zabezpečovali 4 lekto-
ři (Miro, Lukeeno, Kristýna a Petra). Žáci si vyzkou-
šeli své síly při fyzicky náročnějších hrách a soutě-
žích, např. lanové centrum, pavučina, depeše pro
královnu, bitva císařských vojsk. Na závěr nezapo-
menutelná žabka. Hry ukázaly dětem možnosti aktiv-
ního trávení volného času, podpořily rozvoj pohybo-
vých dovedností, fair play jednání. Lektoři pracovali
soběma třídami současně ivmenších skupinkách. Na
závěr programového bloku proběhla závěrečná refle-
xe a hodnocení dne žáky, lektory i učitelkami.

Podle ohlasů dětí se jim adaptační kurz líbil,
každý si v těch dvou dnech našel činnost, která
ho bavila, zaujala ho či mu pomohla v řešení
problému. 

Třetí den jsme po snídani sbalili všechny
věci, rozloučili se s areálem a vydali se na cestu
zpět do našich domovů. 

Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří po-
mohli s převozem batohů.

Všichni se těšíme na další dobrodružství.
Eva Marvanová

Jak to viděly děti:
„…přišel tam Lukeeno a začal bubnovat.
V okamžiku se všichni sešli. Šli jsme do lesa.
Tam jsme se rozdělili do skupin a hráli hry,

např. jsme prolézali sítí. Moc nám to nešlo. Po
obědě to bylo dobré, hráli jsme totiž bitvu. Roz-
dělili nás do družstev. Dostali jsme červené pa-
pírky, ty představovaly poklad. Měli jsme si je
krást. První hru jsme vyhráli, druhou úplně
pukli. Když Lukeeno zabubnoval, byl konec ….
. Bylo to super a doufám, že tam příští rok po-
jedeme zase.„ ( K. Součková) 

„Dne 9.9. jsme šli na seznamovací kurz na Brej-
lov. Sraz jsme měli v 7.55 před školní jídelnou.
Tašky a spacáky jsme naložili do auta. Šli jsme
pěšky až na Brejlov. Tam jsme se rozdělili do
velkých chat. Po chvíli jsme šli na oběd. Byla
polévka a špagety… . Uprostřed týdne jsme si
prožili velké dobrodružství.“ (M. Severin)

„ …. v programu jsme hráli hry, některé pro
nás byly těžké a zajímavé, třeba nebezpečný
odpad – ten byl nejtěžší. Museli jsme si všichni
ze skupinky vzít jeden provázek, dojít k jednomu
stromu, dotknout se stromu s nebezpečným od-
padem a poté udělat osmičku mezi dvěma stro-
my, dotknout se stromu a také přelézt prová-
zek… . Museli jsme se naučit pár pravidel: nech
mobil na pokoji, toleruj názor druhého, mluví
jen jeden, hraj fair play, jaké si to uděláš, tako-
vé to budeš mít……..Na adaptační kurz jsme
jeli, abychom se více seznámili s 6.B.“
( D. Krejčíková)



ročník XIX, říjen 2009 Týnecké listy číslo 4, strana 7

Pasování na čtenáře
Naše děti z druhých tříd měly dne 6.10.2009

přetěžký úkol. Hned ráno vyrazily zachránit za-
čarovaný hrad. Musely v areálu hradu najít kou-

zelné zaříkávadlo, bezchybně ho přečíst a tím
zachránit Královnu Pohádek a zároveň celou Po-
hádkovou zem. Podařilo se! 

Osvobozená královna jim poděkovala malým
dárečkem, rytíř Michal je pasoval na čtenáře,

pan starosta jim předal moudrou sovičku a paní
ředitelka pohádkovou knihu.

Nakonec složily Slib čtenáře a musely slíbit,
že se od dnešního dne stanou pravým přítelem
knihy a že budou hodně číst.             I.N.
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Program prevence
(pokračování) 

Dobrý den milé děti, 

dnes budete mít veliký, a já doufám, že ne moc
těžký, úkol. Náš Lojzík v našem dalším příběhu
udělal pár chyb. Vy, jako zkušené a chytré děti,
musíte odhalit, co všechno je v našem vyprávě-
ní špatně. Pojďte, pustíme se do toho.

Byl krásný slunečný podzimní den. Děti si po
škole ještě hrály venku, protože bylo příjemně
teplo. Kolem hřiště obcházel nenápadně cizí
pán. Žádné z dětí ho neznalo, a tak si ho také
nikdo nevšímal. Muž v červené čepici a zelené
bundě si poctivě prohlížel všechny holčičky
a kluky, kteří si právě hráli s míčem. Najednou si
všiml jednoho klučiny, kterému na krku visel
klíč. Vypadal přesně jako klíč od dveří do domu.

Když se malá ručička zastavila na šestce
a velká na jedenáctce, věděl Lojzík, že musí jít
domů. Má to domů přesně pět minut a on tam
musí být v šest. Nemusel spěchat, cestu už měl
naučenou a znal ji zpaměti. Ze hřiště se dá do-
prava, přejde přes přechod, zase doprava a pak
zahne doleva. Čtvrtý dům na levé straně, druhý

vchod a třetí patro. Dnes si zase myslel, že si to
zkrátí, když nepůjde až na přechod. Přešel mimo
něj, jen tak po silnici. A to má přechod od sebe
jen pár metrů.

V naprosté tichosti se za Lojzíkem vydal pán
s červenou čepicí. Ten co si všiml, že má kluk na
krku pověšený klíč a nechává ho celému světu na
obdiv. Celou cestu šel za ním, až došel k domu,
do kterého právě vstupoval Lojzík. „Počkej na
mne prosím, jdu navštívit tetu, bydlí tady v domě.
Takhle ji alespoň překvapím“ zavolal pán na
Lojzíka. Lojzík přidržel dveře a pustil pána
domů. Šel si přivolat výtah. Cizí muž se postavil
taky k výtahu a čekal společně s Lojzíkem, až
přijede. Lojzík měl dost času na to, aby si
vzpomněl, že s neznámými lidmi nemá ve výtahu
jezdit, a tak když se ho pán začal vyptávat, ve
kterém patře bydlí, rozhodl se, že raději půjde
sám do třetího patra pěšky.

Když došel ke dveřím, rozhlédl se, jestli na něj
náhodou někde nečeká ten podivný pán. Nikde
nikdo. Odemkl si dveře a vstoupil dovnitř. Zul si
boty a šel do kuchyně. Hm, tady to ale voní, po-
myslel si. Ale kde je maminka? Zašel do obývá-
ku a tam maminka seděla u šicího stroje a spra-
vovala tepláky, které včera roztrhl o průlezku na
hřišti. „Ahoj maminko, jsem doma. Jdu se pře-
vléknout a umýt. Už se moc těším na večeři,
krásně to voní“ pozdravil Lojzík maminku. Ma-
minka se na něj široce usmála a řekla, že tam
hned přijde, jen to doopraví.

Lojzík si převlékl kalhoty a tričko a vydal se
do koupelny. Akorát, když šel kolem hlavních
dveří, kdosi zazvonil. Otočil se a šel rovnou ke
dveřím. Do kukátka na dveřích ještě nevidí, je
moc vysoko a podávat si stoličku mu přijde zby-
tečné. Řetízek na dveřích také nebyl, protože
každou chvilkou má přijít tatínek z práce. To
bude asi on a nemůže najít klíče, pomyslel si.
Otevřel široce dveře a jaké bylo překvapení,
když za dveřmi nestál tatínek, ale pán v červené
čepici a zelené bundě. „Čau kluku, je někdo

doma? Není, viď? Nikoho jsem tady neslyšel
mluvit. Tak fajn, já půjdu dál“, vyhrkl na Lojzí-
ka ten drzý člověk a v tu chvíli stál v chodbě.
„Tak kde máte prachy a nějaké šperky, co? Nebo
si to mám snad najít sám? Koukej to přinést
a hni sebou nebo uvidíš, co s tebou provedu.“
Lojzík stál vyděšený v chodbě a nemohl popad-
nout řeč. „Co se to tady děje?“ ozvala se ma-
minka z obýváku. Zvedla se od šicího stroje a šla
rovnou do chodby. „Kdo jste?“ řekla překvape-
ně k muži, který byl stejně překvapený, že doma
je ještě někdo jiný než ten hloupý kluk, co ho pus-
til do domu. „Tak hele paninko, koukejte navalit
prachy nebo bude zle“, spustil na maminku. 

Náhle se ozval známý zvuk. V zámku zaracho-
tily klíče. Když se dveře otevřely, stál ve dveřích
tatínek, veliký jako hora. Úsměv, který měl na
tváři, se mu rychle změnil v zamračení, když
viděl, že mají nezvané hosty a maminka se stra-
chem tiskne Lojzu k sobě. Pán v červené čepici
se hrozně vyděsil a než bys řekl švec, protáhl se
kolem tatínka dveřmi ven a už bral nohy na ra-
mena.

„Kdo to byl?“ zeptal se tatínek, ještě stojící ve
dveřích. „To tatínku taky nevím“, odpověděla
maminka. „Všechno nám bude muset vysvětlit
tady Lojzík. Vůbec nevím, jak se dostal do domu
a už vůbec nevím, jak se dostal do bytu. Tak pojď
synku, máš nám co vysvětlovat.“

A tak, zatím co maminka chystala večeři, vy-
právěl Lojzík, že si trochu vzpomíná, že toho
pána viděl už odpoledne u hřiště a převyprávěl
rodičům, co všechno během odpoledne udělal
špatně. 

Teď je, milé děti, vaším úkolem všechny ty
chyby, kterých se Lojzík dopustil, odhalit a na-
psat si je k těm správným odpovědím z minulých
dvou vyprávění. Na konci roku nám je potom za-
šlete a my některé z vás odměníme drobnými ce-
nami. Jenom vám trochu poradím. Těch chyb je
v našem příběhu pět.

nprap. Denisa Malá

POSTŘEHY ….

Víte, kde tato „reklama“ hyzdí jinak hezké
okolí? U křižovatky benešovské a krusičanské
silnice. Snad by už bylo načase ji dát pryč, proto-
že koloniál, který propaguje, už léta nefunguje.

Takto „krásně“ zarostlý příkop se nachází proti
hřišti ve Zbořeném Kostelci. Zajímalo by mě,
jestli je vůbec ještě povinností údržby silnic (nebo
TS) vysekávat příkopy!

Občané, kteří jezdí do Zbořeného Kostelce
autem, si možná okraje silnice nevšímají. Zato
my, kteří chodíme pěšky nebo jezdíme na kole,
si toho všímat musíme. Silnice se směrem od
Týnce zužuje, zvlášť v zatáčce okolo zdi Jawy,

a až ke komínu se není kam vyhnout. Je tu totiž
nahrnutý posyp za několik let a je prorostlý ple-
velem a náletovými křovinami; kromě toho je
vyvýšení oproti silnici místy až o 20 cm, v zimě
odhrnutý sníh rozdíl ještě zvýší. Za deště si pak
voda hledá cestičky různě přes vozovku, a tak se
chodec nebo cyklista musí nechat pocákat od je-
doucího auta, nebo se vyhnout, kam se dá. Co na
to správa silnic? Je to snad ve třetím tisíciletí
neřešitelný problém?

Věra Holasová, Zbořený Kostelec
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NA SLOVÍČKO S …
Týnecké listy byly rozšířeny o novou rubriku:

„Na slovíčko s…“  - doufejme, že čtenářům
bude příjemným zpestřením a dozví se něco
málo zajímavostí o dění v Týnci nad Sázavou
a okolí.

Pro první rozhovor jsem si vybrala paní Jaro-
slavu Rakovou, členku a předsedkyni Ochotnic-
kého divadelního spolku Netopýr o. s. Výběr
padl právě na tento divadelní spolek, neboť mě
upoutalo jejich nastudování oblíbené hry Zdeň-
ka Jirotky: „Saturnin“.

Paní Raková, jak vás napadlo nebo kdo
z vás přišel s nápadem nastudovat právě tuto
hru? V repertoáru ji má například divadlo
Antonína Dvořáka v Příbrami nebo divadlo
v Žatci, ale mezi ochotníky je tato hra pova-
žována za náročnější kousek, už jen pro její
televizní zpracování, které málokdy najde
konkurenci v uvedení … 

S tímto nápadem přišla sama paní Anna Svo-
bodová, učitelka Základní školy Týnec nad Sá-
zavou. My, herci, jsme se vehementně bránili!
Měli jsme obavy, přece jen tak známý divadel-

ní „kus“ převést na „ochotnická“ prkna… Paní
Svobodová si upravila i dialogy, pokud tedy
opomenu úpravy, jež nám vznikaly přímo na
jevišti. 

Režisérka paní Anna Svobodová si zajisté
zaslouží obdiv a dostalo se jí také zaslouže-
ného potlesku místního publika.  A nesmím
opomenout ani hlavní aktéry. Postava tety
Kateřiny - to byl doopravdy jedinečný he-
recký výkon téměř srovnatelný s paní Janou
Synkovou. Když se teď několika větami vrá-
tíme k divadelnímu festivalu – jak byste
z Vašeho pohledu zhodnotila již uplynulý
5. ročník? 

Myslím si, že letošní ročník patřil mezi jeden
z nejvydařenějších. Přálo nám počasí, přišlo
hodně diváků. Nevyskytly se ani žádné výrazné
potíže. Co nás mile překvapilo, byla podpora
publika. Za dobu konání festivalu si tato kultur-
ní akce vytvořila své spektrum diváků, kteří nás
chodí podporovat. Využiji této příležitosti,
abych jim za všechny členy Netopýra o. s. po-
děkovala. Vážíme si jejich přízně. A neskromně
dodávám, že doufáme, že trend stoupající náv-
štěvnosti udržíme i na ročníky nadcházející. 

Divadelní festival se nově odehrává v pro-
storách týnec-kého hradu, jež mu dodává své
nepopsatelné kouzlo. Kdo všechno se na jeho
organizaci podílí?

Festival organizátorsky zajišťujeme my,
ochotnický spolek Netopýr. Výběr ostatních
hostujících spolků probíhá metodou „územnos-
ti“ – snažíme se, aby ostatní soubory byly z re-
gionu Posázaví. 

Za 5 let fungování festivalu u nás hrály sou-
bory např. z Maršovic, Benešova, Chocerad,
Bystřice i Pyšel.  Prostor hradního nádvoří má
své pozitivní i negativní stránky. Ale jsme zde
rádi a hraje se nám tu dobře. 

A jaké to je hrát „před svými“? Myslím
tím místní týnecké obecenstvo, kde máte
spoustu fanoušků, dá – li se to tak říci, ale
také přátel a známých? Stoupá nějak výraz-
ně nervozita v souboru, či po tolika letech
vám to už ani nepřijde?

Mám – li být upřímná, je to hrozné. Za těch
spoustu let jsme se trémy nezbavili, a čím blíže
Týnci hrajeme, tím větší nervozitu všichni pociťují.
A hrát před domácím publikem je pro nás i velkým
závazkem, aby vše proběhlo tak, jak má a hlavně,
jak očekáváme. Přece jen všichni se známe a tento
faktor „dmýchá oheň pod kotel s nervozitou …“ 

Vychováváte si novou generaci divadelní-
ků. Je mezi dětmi velký zájem o herectví,
anebo se spíše jedná o to, že děti plní nespl-
něné touhy a sny svým rodičům? Přece jen
v dnešní době se děti víceméně zajímají o po-
čítačové hry, hudbu a sport – jako je fotbal,
hokej, tenis. Ale být „ochotní-kem“ je téměř
ojedinělé – nebo se pletu?

Víte, ono s tím dětským souborem je to tak, že
děti se hlásí na kroužky v Základní škole Týnec
nad Sázavou, kde jako družinářka pracuje paní
učitelka Anna Svobodová, jež nám hry režíruje.
Postupem času, kdy si děti tzv. vychováme, však
dospějí do věku, kdy vystupovat na pódiu před
lidmi, nedej bože před známými a kamarády, je
nepřekonatelnou překážkou, nebo jak říkáte,
ostatní vrstevníci chodí na fotbal, koncerty, di-
skotéky, a tak nám ze souboru odcházejí. Rok od
roku je náročnější sestavit dětský soubor tak, aby
bylo možné nějakou hru nacvičit. 

Na závěr bych se chtěla zeptat na plány di-
vadelního spolku Netopýr na tuto sezonu, tj.
2009/2010. Plánujete například uvedení ně-
jaké nové hry? 

Když se ohlédnu za sezónou 2008/2009 - ta-
kovým významnějším bodem byla účast na pře-
hlídce ochotnických divadel “Popelka na dlani”
v Debři u Mladé Boleslavi. A co pro letošek?
V nejbližší době plánujeme reprízu divadelního
představení „Saturnin“. Uskuteční se na začátku
listopadu ve Společenském centru TÝNEC. 

I v této sezoně se zúčastníme různých diva-
delních ochotnických festivalů. Rýsuje se i něco
nového do našeho repertoáru, ale to si zatím ne-
cháme pro sebe. 

Děkuji Vám za rozhovor. 

-MO-Saturnin                                (Foto J. Raková)

Divadélko Jabada                                                      (Foto: J.Raková) Smolíček                                                                   (Foto J. Raková)
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RAKOUSKO – WACHAU
„Po stopách Františka Ferdinanda d´Este“

V sobotu 3. října uspořádal MěÚ Týnec ve
spolupráci se Společenským centrem Týnec
výlet do rakouského Wachau – kouzelné kra-
jiny kolem řeky Dunaje zařazené pro svůj
ráz a bohatství historických památek na se-
znam chráněných území UNESCA. Cílem
byla návštěva zámku Artstettenu, letního
sídla Františka Ferdinanda d´Este a jeho
manželky Žofie Chotkové.

První zastávkou na rakouském území byl
působivý vodní hrad HEIDENREICH-
STEIN, dnes soukromé sídlo. Zastávka byla
spíše symbolická – na protažení a krátkou
prohlídku okolí hradu a městečka.

Druhou zastávkou byl cisterciánský kláš-
ter ve ZWETTLU. I zde jsme si prohlédli ná-
dvoří, podzemní kapli a okolí kláštera

s krásnou zahradou. Škoda, že jsme nepřije-
li o den později – takhle jsme zastihli pouze
přípravu nedělní slavnosti. Ale i tak jsme
mohli obdivovat symbolický kříž z podzim-
ních plodin.

Třetí zastávkou byl hlavní cíl naší cesty –
zámek ARTSTETTEN, v jehož vnitřních
prostorách je umístěno muzeum Františka
Ferdinanda d´Este a jeho rodiny. Je zde i ro-
dinná hrobka, do které byl se svojí manžel-
kou po atentátu v Sarajevu pochován. V jed-
notlivých prostorách zámku je soustředěno
množství dokumentů ze života Františka
Ferdinanda d´Este, procházíme jeho životem
od mládí až po atentát v Sarajevu. Nám blíz-
ké jsou připomínky na zámek Konopiště.

Čtvrtou zastávkou byl benediktinský kláš-
ter MELK – rozsáhlý a neobyčejně působivý
komplex barokních budov, kde i v součas-
nosti žije a vzdělává se cca 800 studentů te-
ologie. Jednou ze zajímavostí je i to, že

v jeho interiérech byl natočen film JMÉNO
RŮŽE Umberta Ecca. Expozice umístěné
v jednotlivých místnostech jsou nezvykle
působivé, nutí člověka k zamyšlení, ovšem
vyvrcholením je pak návštěva chrámu, im-
pozantního svou vnitřní krásou a výzdobou.

Pohodovou tečkou za krásným sobotním
dnem byla zastávka pátá v malebném měs-
tečku DÜRNSTEIN na břehu Dunaje.

A pak už jen cesta zpátky domů s krátkou
zastávkou pod hradem ROSENBURG, který
se vypínal na návrší a který jsme obdivovali
a fotili už jenom z dálky.

Vraceli jsme se plni dojmů a nezapomenu-
telných zážitků umocněných krásným slun-
ným počasím a laskavou péčí paní Moravco-
vé, průvodkyně paní Obrové a samozřejmě
také pana Peška, který nás bezpečně dopra-
vil tam i zpět.

mn



ročník XIX, říjen 2009 Týnecké listy číslo 4, strana 11

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

ŘÍJEN

22. 10. 2009 Přednáška Vlastivědného klubu
- 28. říjen a jeho poměry 

zač. 17.00 hod.
velká zasedací místnost MěÚ
Týnec nad Sázavou

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 Hasičské posvícení
– taneční zábava
zač. 20.00 hod.
pořádá SDH Pecerady
hraje skupina CODA, v ceně
vstupného malé posvícenské
občerstvení
vstupné: 100,– Kč 

24.-25.10.2009 Výstava malířů Týnecka
10.00 -17.00 hod.
v prostorách městského
úřadu

24.-25.10.2009 Výstava Českého svazu
chovatelů Týnec nad Sázavou
8.00 – 17.00 hod.
výstava drobného zvířectva
na prostranství vedle
Městského úřadu

LISTOPAD

8. 11. 2009 Divadelní představení
SATURNIN
zač. 18.00 hod.
v nastudování ochotnického
divadelního spolku Netopýr
v sále Společenského centra
TÝNEC
vstupné: 50,– Kč

9. 11. 2009 Zájezd do divadla – Kdes to
byl(a) v noci
odj. 17.00 hod
Divadlo Bez zábradlí
Hrají: Veronika Freimanová, 
Zdeněk Žák, …
Vstupné: 320,– Kč

11. 11. 2009 Svatomartinský průvod
zač. 17.00 hod.
pořádá Mateřské centrum
MOTÝLEK, sraz před
Domem s pečovatelskou
službou,  s sebou lampiony

a „světýlka dobrých duší“
zakončení v zahradě
Společenského centra TÝNEC,
občerstvení, šerm, hudba

11. 11. 2009 Křest Svatomartinského vína
zač. 19.00 hod
poprvé v Týnci nad Sázavou
v salonku Restaurace
„U VRTIŠKŮ“
ochutnávka mladého vína
s profesionálním degustáto-
rem, spojeno s vyprávěnímo víně

14. 11. 2009 Cena Posázaví – Posázavský
střevíc 2009

zač. 9.00 hod.
Postupové a Hobby soutěže
dětí, juniorů a dospělých
Společenské centrum  TÝNEC

19. 11. 2009 Přednáška Vlastivědného
klubu
zač. 17.30 hod
velká zasedací místnost
Městského úřadu Týnec nad
Sázavou
téma: bude uvedeno na pla-

kátech

21. 11. 2009 Rockfest
zač. 18.30 hod.
účinkují: TNS, Alice in
Madness, Mr. Pig, Syndrom,
Nobody knows
předprodej vstupenek -
turistické informační centrum

27. 11. 2009 Zájezd do divadla
– Petrolejové lampy
odj. 17.00 hod
Divadlo Na Jezerce
Hrají: Barbora Hrzánová,
Radek Holub, Jan Hrušínský,
Jan Čenský
Vstupné: 340,– Kč

28. 11. 2009 Podblanický hudební
podzim 2009
zač. 19.00 hod.
Vystoupení Felixe Slováčka
a jeho syna za doprovodu
Karlovarského symfonického
orchestru
Předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum

29. 11. 2009 Rozsvěcení Vánočního
stromu
zač. 16.00 hod.
tradiční akce na 1. adventní
neděli

PROSINEC

4. 12. 2009 Věneček
zač. 19.00 hod.
závěrečný ples tanečních

kurzů Blanky Takáčové
soutěž žáků v tanci, volba
miss, ukázky společen-
ských tanců, Informace
a předprodej vstupenek:
Blanka Takáčová,  tel: 775 615 503, 
mail: blanka@takacova.cz

5. 12. 2009 Předvánoční tvoření
– dekorování keramických
polotovarů
zač. 14.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC
zájemci si mohou vyzkoušet
dekorování keramických
polotovarů glazurou
kurz povede zkušený
instruktor z firmy AOK Maříž
www. oaza-mariz.cz

10. 12 2009 Přednáška Vlastivědného
klubu 
zač. 17.30 hod
velká zasedací místnost
Městského úřadu Týnec nad
Sázavou
téma: bude uvedeno na
plakátech

11. 12. 2009 Zájezd „Rothenburg ob der
Tauber – město Vánoc“

odj. 4.30 hod.
Společná prohlídka
historického centra
s průvodcem, volný čas pro
návštěvu legendárního
vánočního trhu
Reiterlesmarkt
cena zájezdu: 700,– Kč 
+ 10– Kč na vstupy

12. 12. 2009 Vánoce při svíčkách
zač. 15.00 hod
biblická hra „Stvoření světa
až po narození Krista“ 
v podání ochotnického 
divadelního spolku Studio 3
hrají a zpívají členové
souboru Týnecké děti a hosté
Společenské centrum TÝNEC

12. 12. 2009 Mikulášské závody
v gymnastice
zač. 9.00 hod
gymnastické závody s 35letou
tradicí
místo konání: tělocvična ZŠ, 
Komenského ulice

13. 12. 2009 Vánoční dechovka
zač. 14.00 hod.
hraje Týnečanka
vystoupí také žáci ZUŠ
Týnec nad Sázavou,
ZUŠ Benešov – taneční obor,
mažoretky z Vlašimi
vstupné: 50,-– Kč

pokračování na následující straně
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19. 12. 2009 Koncert skupiny NEŘEŽ
zač. 20.00 hod.
koncert známé folkové skupiny

ADVENT NA HRADĚ
Jako každý rok čekání na vánoční svátky

zpříjemní adventní neděle na týneckém hradě. 
Podrobný program k jednotlivým akcím bude dán na vědomost

na plakátech na výlepových plochách města. 

Program dalších zájezdů do divadel bude
uveřejněn na městských výlepových

plochách.

Společenské centrum TÝNEC
a Informační centrum TÝNEC    

Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
tel: 317 729 050, 775 290 032,

mail: ic@centrumtynec.cz
www.mestotynec.cz

dokončení z předchozí strany
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Mateřské centrum – MOTÝLEK
– Týnec nad Sázavou

V pondělí 21.9.2009 uspořádalo MC MOTÝLEK již 6. Dětské sportovní
odpoledne v reálu ZŠ Komenského v Týnci nad Sázavou. Krásné počasí
nám přálo, sluníčko svítilo a účast byla veliká. Ve třech kategoriích sporto-
valo celkem 52 dětí ve věku od 0-10let. Letošní novinkou byla jízda zruč-
nosti a dopravní hřiště od Besipu. Za splnění dopravního testíku děti dosta-
ly drobné, krásné odměny, jako jsou odrazky, pexesa nebo reflexní plyšáci.

Na organizaci odpoledne se opět podílely děti z 9.B ze ZŠ Komen-
ského v Týnci nad Sázavou, kterým tímto děkujeme: Michal Kříž, Lukáš
Mrha, Rostislav Radil, Lenka Bartlová, Martina Jandová, Michaela
Hnátková, Hedvika Svobodová, Iveta Znamenáčková a paní učitelka
Glazarová.

Doufám, že si všechny děti i dospělí příští rok vzpomenou na heslo:
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Děkujeme všem sponzorům akce za pěkné ceny a pomoc s uskutečněním:
Hračky Modré z nebe, PC servis,

p. Hauserová - Besip – (Středočeský Kraj) 
a ZŠ Komenského za možnost využití sportovního areálu.

1. místo 2. místo 3. místo

1. kategorie: 0 – 3 roky Eva  Žilková Petr  Solař Nela Svobodová

2. kategorie: 4 – 6 let Tomáš Marvan Daniel Kudrna Tereza Klausová

3. kategorie: 7 – 10 let Matěj Skalický Richard Unger Iva Žížalová 

Mockrát děkujeme za super pomoc s pořádáním dětského sportovního
odpoledne.

Za Mateřské centrum Motýlek, Dana Pokorná
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Z činnosti Sdružení zdravotně
postižených v Týnci

To, že se snažíme udělat něco pro svou kondici a zdraví, dokumentují
následující snímky.

Zjara a na podzim, každou druhou středu v měsíci (celkem 11x do roka),
vyjíždí s námi autobus pana Peška směr plavecký bazén Měřín. Užíváme
si zde nejen příjemný pobyt ve vířivce, ale i vodní masáže a rekondiční pla-
vání v bazénu - ti z nás, kterým to zdravotní stav dovolí a mají dostatek od-
vahy, jezdí dokonce i na tobogánu.

Dík za to, že můžeme strávit příjemné odpoledne na Měříně, patří mimo
jiné MěÚ Týnec, který nám přispívá na dopravu a také panu Peškovi, který
nás vždy bezpečně dopraví domů, kam se vracíme sice lehce unaveni, ale
s pocitem, že nefňukáme, ale snažíme se poctivě, pokud to je možné,
přispívat ke zlepšení svého zdravotního stavu, jelikož voda je šetrným pro-
středím, zvláště pro klouby a páteř.

DOVĚTEK K POCTĚ OPERNÍMU PĚVCI
KARLU VESELÉMU, ALE NEJENOM JEMU …
Vzpomněla bych zde na jednoho pro mne velmi

vzácného člověka. Člověka všeho si všímajícího,
s velkým citem a zájmem pro zachování kultur-
ních památek a všech hodnot v tomto městě, ale
i mimo něj.

Vrátím se proto o několik let nazpět. Psal se rok
2001, když při běžném setkání mi bylo řečeno:
„Marto, ujmi se hrobu Karla Veselého na starém
hřbitově, jsi moje poslední naděje.“ Měla jsem
oprávněné námitky - jsem přece jenom „naplave-
nina“ a ještě k tomu z Prahy, a to se tady moc ne-
bere. Snad by to náleželo nějakému místnímu ro-
dákovi, byla má poslední námitka. Nedala mi ani
domluvit, a tak jsem jí to přislíbila a začala se pídit
kdo, kdy, co a jak?

Z posledního zápisu onoho hrobu jsem vypátra-
la, že byl v péči Národního divadla do roku 1961
a pak starost i péče o něj byla spíše sporadická.

Vše začalo zářím 2001 - hrob byl po těch letech
velice zanedbán, náhrobní deska celá zelená bez
viditelnosti jména, porostlý mechem a plevelem.
Když jsem se toho ujala, moc se tomu nevěřilo,
zprvu pár statečných se ke mně přidalo (viz foto
v minulém čísle TL).

1. etapa probíhala ručním očištěním ode všech
letitých nánosů mechu, plevele apod.

2. etapa - ke 100. výročí byl udělán nový
obrubník a nová pamětní deska, zaseta tráva

a keříčky. To bylo září 2004, kdy došlo k ofi-
ciálnímu odhalení pamětní desky za přítom-
nosti pana starosty a členů Vlastivědného
klubu. Přítomnost zástupců Národního divad-
la byla omluvena.

3. etapa - červenec 2008 - byla dodělána
vrchní náhrobní deska a tímto byl hrob v ko-

nečné úpravě dokončen a připraven ke 105. vý-
ročí úmrtí operního pěvce Karla Veselého.
Stalo se tak dne 29. srpna 2009 položením kvě-
tin na hřbitově kostela sv. Šimona a Judy
v Týnci nad Sázavou za přítomnosti členů Ná-
rodního divadla, pana starosty Březiny, členů
Vlastivědného klubu a ostatních občanů. Ve
Společenském centru Týnec byl pak uspořádán
hodinový recitál členů Národního divadla též
za přítomnosti vnuka bývalého operního pěvce
Beno Blachuta.
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Toto vše by se nemohlo uskutečnit bez finanč-
ního přispění města i Vlastivědného klubu, ale
ani bez onoho dosud nejmenovaného člověka,
a tím byla paní Eleonora Reitingerová, která by

se letos dožila 95 let a plným právem by patřila
mezi významné občany města (in memoriam). 

Mám na ni ještě jednu vzpomínku, a sice, že
se nezajímala jen o Týnec a okolí, dokládá tato

událost: Když jsem byla v r. 2004 na rehabilita-
ci v lázních Libverda, napsala mi krásný dopis
(mám ho schovaný), že četla, slyšela v radiu či
televizi, že na onom hřbitově v Libverdě kdosi
odcizil vzácná tepaná vrata s nesmírnou památ-
kovou hodnotou. Dala mi tímto za úkol vypá-
trat, co se s nimi stalo a kde se nacházejí.
Kromě léčení, na kterém jsem byla, jsem ve
volném čase chodila na onen hřbitov dva až tři-
krát týdně pěšky 3 km trasu a v roli detektiva
sháněla patřičné informace. Pátrání bylo úspěš-
né. Podařilo se mi zjistit, že se zloději zalekli
a vrata odhodili nedaleko a místní je poté našli
a schovali. Na hřbitov pak dali zatím provizor-
ní vrata. Paní Reitingerová se nemohla dočkat,
až přijedu a hlavně, jakou jí přivezu zprávu.

Protože jsem neměla možnost, ani příležitost,
chtěla bych alespoň tímto příspěvkem připome-
nout osobnost paní Reitingerové a vyzdvihnout
její zásluhy. Paní Reitingerová nikdy nechodila
se zavřenýma očima, měla úctu k historii, kul-
turním hodnotám a dovedla se pro to zapálit.

Děkujeme Vám, paní Reitingerová.
Marta Ducháčková

Na kolech kolem Želivky
Letos již potřetí jsme využili laskavé nabíd-

ky našich kamarádů Lenky a Pavla a strávili
pohodový víkend v Bernarticích. Jako obvyk-
le jsme se v pátek 4. září postupně sjížděli -
Dalibor s Jarkou a Bogan na kolech, ostatní
auty. Když přijeli liberečtí Ptáčkové, bylo nás
rovných třináct. Téměř rodinné posezení
s hudbou a večerními zpěvy se nám trochu

protáhlo, přesto ráno nebyl nikdo, kdo by ne-
sedl na kolo.

Sobotní ráno nás přivítalo sluníčkem. Čekala
nás trasa přes Vlastějovice do Zruče nad Sáza-
vou, Kácova a zpátky přes Trhový Štěpánov
a Keblov. Čekal nás náročný den, kdy jsme na
kolech najezdili krásnou krajinou kolem Želivky
pěkných 54 km a vrátili se patřičně unavení.

Večer začínal zvadle, ale postupně se síly vrace-
ly a vytrvalci vyzpěvovali až do půl druhé.

Nedělní ráno bylo opět zářivé, ovšem řady
cyklistů trochu prořídly - odpadlíci šli na houby.
Trasa vedla přes zámek Růžkovy Lhotice a zpět,
celkem cca 25 km. Odpolední siesta nám byla
odměnou, takže se nám domů moc nechtělo. Ale
všechno má svůj konec.

Tak zase příští rok?
mn
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Kebuleho dračí podzim
závody dračích lodí - II. ročník - sobota 19. září 2009 Nová Živohošť

Závody dračích lodí na Nové Živohošti na Slapské přehradě, druhý
ročník! Na tuto akci se parta týneckých vodáků těšila celý rok. Po
loňské účasti, kdy jsme se na tento závod přihlásili z recese s tím, že
musíme zkusit něco nového, jsme II. ročník závodu vzali trochu
vážněji a oslovili další zkušené a silné vodáky. Posádku lodě tvoří
jeden bubeník a dvacet pádlujících draků a každé lodi je přiřazen
jeden stálý kormidelník.

Naše týnecká posádka se dostavila již v pátek 18. září odpoledne
k tréninku, neboť někteří draci ještě netušili, co je čeká. Opět, jako
vloni, jsme se projeli po jezeře se sympatickou kormidelnicí, která nás
vůbec nešetřila a po pár záběrech pádly nám lezly ruce z kloubů
ramen. Ve večerních hodinách, po příjemném posezení v hospůdce „U
Krokodýla“, jsme vytvořili zasedací pořádek v lodi tak, aby byla vá-
hově vyvážená pravá a levá strana posádky a přední část lodi od-
lehčena. 

A je tady SOBOTA ráno. Myslím, že nikdo z nás nemohl dospat,
všichni se těšili, jak to všem natřeme! Ranní dršťková polévka od
Petra Hranostýla „U Krokodýla“ nám dodala potřebnou sílu. Jirka
Nedra, kapitán posádky, dostal potřebné instrukce na sezení kapitánů
s pořadateli a parta vodáků se připravila v modrých tričkách se zna-
kem města Týnec k závodu pod názvem ČOCHTANI Týnec. 

V jedenáct hodin byla odstartována první jízda první rozjížďky. Na
dráze 300 m dlouhé závodilo 25 posádek po pěti lodích. Čochtani jeli
druhou jízdu první rozjížďky, kde skončili o fous na druhé pozici.
Čtvrtfinále vyhráli, čímž byli zařazeni do semifinále v pořadí o první
až desáté místo! Úžasné! Semifinálová jízda nás zařadila do bojů
o šesté až desáté místo.

Je tady finále! Celá naše posádka bojovala ze všech sil za podpory
bubenice Jany Skopcové a vybojované osmé místo v celkovém pořadí
z 25 posádek se stalo skutečností. Obhájili jsme osmé místo
z loňských závodů, kdy závodilo jen 19 posádek.

Sobotní počasí bylo nádherné, voda teploučká, úžasná závodní
atmosféra, a tak radost všech z dosažených úspěchů byla dostatečnou
odměnou za vydanou námahu. Poděkování patří pořadatelům za per-
fektně zvládnutou organizaci závodů a z mé strany všem týneckým
Čochtanům za bojového ducha a disciplinovanost. Jízda na dračí lodi
je o tom, že všichni pádlují jako jeden muž. Určitě se zúčastníme III.
ročníku 18. září 2010, budeme trénovat na kládě a možná, že bychom
se mohli účastnit závodů dračích lodí i jinde.

AHOJ DRACI

Jirka Nedra
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Škola Taekwon–do I.T.F Silla, která působí již
několik let  na základních školách v Týnci nad Sá-
zavou  pod  úspěšným vedením  trenérky paní
Radky Heyduškové, IV. dan, vychovává řadu
úspěšných žáků. Někteří z nich reprezentují Týnec
i Českou republiku na mezinárodní úrovni jako
úspěšní členové státní reprezentace. Úzká spolu-
práce se Školou taekwon-do I.T.F. Ge-beak Hosin
sool s hlavním trenérem Martinem Zámečníkem,
V. dan, a především nadcházející milé, mateřské
povinnosti Radky Heyduškové vedly k dohodě
o spolupráci. Martin Zámečník, V. dan, se stává
novým trenérem v Týnci a tím zajistí výpomoc
a vysokou technickou úroveň žáků školy SILLA.
Oba představitelé škol věří, že tato spolupráce po-
vede k výraznému rozvoji týneckých taekwondis-
tů. Martin Zámečník je v současnosti nejvyšším
technickým stupněm v TKD ITF v ČR a má mno-
haleté trenérské zkušenosti s vedením největší
školy u nás. Sám je bývalým státním reprezentan-

tem a v současnosti pracuje také pro mezinárodní
federaci ITF jako člen Technické komise.  

Taekwon-do si dává za cíl harmonický rozvoj
cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce.
Hlavní zásady každého taekwondisty formuloval
jeho zakladatel takto: Zdvořilost, čestnost, vytrva-
lost, sebeovládání a nezkrotný duch. K těmto prin-
cipům jsou vedeni cvičenci již od útlého věku.
V České republice se taekwon-do cvičí od roku
1987 a je organizováno Českým svazem taekwon-
do ITF, jehož jsme členy. Jako technický dohled
zde působí korejský mistr HWANG HO-YONG,
VIII.dan. 

Naše činnost je zaměřena především na mládež
školního věku, ale máme také členy předškolního

věku i již ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme
zkoušky na technické stupně, výukové semináře,
soustředění, závody doma i v cizině a také nabízí-
me individuální výuku. Tréninky vedou i další
kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Stan-
dardem naší školy je vysoká kvalita, velké množ-
ství tréninků a bezkonkurenční cena.

Všichni jste zváni – první měsíc zdarma.

Tréninky pravidelně každý týden v úterý na ZŠ
Komenského od 18:00 hod. a čtvrtek v ZŠ Bene-
šovská od 17:00 hod. Další tréninky v blízkém
okolí (Benešov, Jirčany, Neveklov, Praha, …)

Informace na www.tkd.cz nebo tel.: 603 302739
Martin Zámečník, hl. trenér

Škola TAEKWON–DO I.T.F. SILLA s dlouhou a úspěšnou tradicí 
pod novým vedením trenéra Martina Zámečníka, V. dan 

Volejbalisté úspěšně bojují v nové sezoně
Na začátku nové sezóny jsme zamířili na hřiště TJ Sokol Poříčany. Po

loňském propadáku, kdy jsme v Poříčanech ztratili jeden zápas, jsme se
poučili z chyb a bez větších problémů získali hladce oba dva zápasy.

Poprvé doma jsme se představili o týden později proti tradičnímu riva-
lovi TJ Sokol Vlašim. Po prvních zahřívacích setech v obou zápasech jsme
nedali hostům moc šancí na úspěch a doslova na hřišti dominovali. Po cel-
kem hladkých výhrách 3:1 jsme se ujali poprvé vedení v tabulce.

Netradičně v neděli jsme zajížděli v rámci „prodlouženého volejbalové-
ho víkendu“ na hřiště TJ Jiskry Zruč nad Sázavou. V prvním utkání nám
přálo štěstíčko, které se na nás usmálo v rozhodujícím tie-breaku, kdy jsme
si připsali pátou výhru v řadě. V odvetě jsme již byli dost unaveni, na do-
mácí hráče jsme již nestačili a tak jsme si připsali první prohru v soutěži.

Následující sobotu jsme na svém hřišti nastoupili proti loňskému vítězi
KP II. TJ Bohemia Poděbrady. Po matném výkonu v úvodním zápase, kdy
jsme podlehli jasně 0:3 na sety, jsme se přece jen oklepali a v odvetě při-
chystali hostům dosud jedinou porážku v soutěži.

Povzbuzeni vítězstvím nad Poděbrady jsme o týden později mířili na
hřiště nevyzpytatelné SK Kostelní Lhoty. Po dramatu a zápasu jak na hou-
pačce jsme uspěli až v tie-beraku 15:10. V odvetě jsme již nedali soupeři
moc šancí a do Týnce jsme si odváželi další výhru v poměru 3:0.

V předposledním domácím utkání jsme na svém hřišti změřili síly s no-
váčkem soutěže TJ Tatran Sedlčany. Hosté toho na našem hřišti moc ne-
předvedli a těsně po poledni odjížděli s dvěma prohrami 0:3. 

V posledních dvou utkáních nejprve zajíždíme na hřiště TJ Sparta
Kutná Hora „poprat“ se o druhé místo v tabulce a o týden později zakon-
číme podzimní část KP II. na domácím hřišti proti týmu SK Volejbal
Kolín.

Naše výsledky v KP II na podzim 2009
So 29. 8. TJ Sokol Poříčany - VK TÝNEC nad Sázavou

1:3 (-13,-20,21,-13)
0:3 (-23,-6,-18)

So 5. 9. VK TÝNEC nad Sázavou - TJ Sokol Vlašim
3:1 (-18,12,14,14)
3:1 (-23,12,15,19)

Ne 6. 9. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou - VK TÝNEC nad Sázavou
2:3 (15,-24,-19,14,-14)
3:1 (14,17,-26,16)

So 12. 9. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Bohemia Poděbrady
0:3 (-23,-18,-18)
3:2 (26,15,-15,-22,14)

So 19. 9. SK Kostelní Lhota - VK TÝNEC nad Sázavou 
2:3 (22,-13,24,-21,-10)
0:3 (-20,-25,-18)

So  26. 9     VK TÝNEC nad Sázavou - TJ Tatran Sedlčany
3:0 (19,12,20)
3:0 (19,21,22)

Mistrovské zápasy s TJ Kutnou Horou a SK Volejbal Kolín byly odehrá-
ny po uzávěrce Týneckých listů.

Tabulka KPII. po 7. kole
1. TJ Bohemia Poděbrady 12 11 1 35 : 8 1020 : 905 23
2. TJ Sparta Kutná Hora 12 10 2 32 : 14 1053 : 912 22
3. VK Týnec nad Sázavou 12 10 2 31 : 15 1036 : 913 22
4. Jiskra Zruč nad Sázavou 14 7 7 29 : 26 1254 : 1132 21
5. SK Volejbal Kolín 12 7 5 28 : 19 1047 : 963 19
6. Sokol Vlašim 12 6 6 24 : 21 987 : 971 18
7. SK Kostelní Lhota 12 3 9 16 : 29 938 : 1034 15
8. Tatran Sedlčany 14 3 13 4 : 41 817 : 1105 15
9. Sokol Poříčany 12 1 11 7 : 33 732 : 949 13

Po skončení podzimní části mistrovské sezóny budou na přelomu listo-
padu a prosince pořádat naše děvčata tradiční vánoční turnaj smíšených
družstev v týnecké tělocvičně. Přesný termín turnaje a další informace se
dozvíte na našich internetových stránkách www.vktynec.tym.cz .

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta



kterému jsme všem složili tuto básničku, podle
toho, co se tu skutečně odehrálo a zní takto:

Soustředění Mozolov
Soustředění v Mozolově,
to je jako týden v hrobě.
Je to tady děsná dřina,
pro trenéry je to psina.

Trenéři jsou na nás krutí,
někdy nám i zuby drtí.
Tenis hrajem v jednom kuse,
až nám vyschlo v puse.

Trenér Petr ten nás mučí,
většina z nás jenom kňučí.
Trenér Roman dal nám křupky,
pak tekla KREV ze zásuvky!!!
Úrazů jsme měli moc,
Květa přišla na pomoc.
Tomáš šlápnul na míček, vypadá to bledě,
stal se z něho invalida, tenis hraje v sedě.

Michal a Pavel to jsou hráči skvělí,
tenis mají v malíčku, jsou skoro dospělí.
Skoro všechny porazí,
až nás z toho zamrazí.
Celkem to tu bylo prima,
nikdy nám nebyla zima.
Za rok zase v tomhle čase,
uvidíme se tu zase.

I přes všechno utrpení jsme tenisové soustředě-
ní přežili ve zdraví (no teda skoro) a doufáme, že
příští rok se soustředění zase všichni zúčastníme.

Autoři článku a básně: Marika Pálová
Valérie Pešanová
Martina Jalůvková
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Rádi bychom Vás seznámili s činností teniso-
vého klubu v roce 2oo9.

Jako každý rok, i letos jsme nedočkavě vyhlí-
želi první jarní paprsky a jak jen bylo trochu
možné, jsme po uzavření brigád (do kterých se
letos významně zapojilo i naše mládí) vyběhli na
kurty. 

Sezona se rozjela slibně a jen těsně se „A“
družstvu nepodařilo postoupit (složení družstva
– Hruška Petr, Plachta Roman, Hruška Josef,
Weisheitel Martin, Jandač Petr, Urbanová Marti-
na, Štěpánová Lenka).

Rovněž se letos podařilo zapojit do soutěží
i mládežnické mužstvo. Byla to jejich první sezona
v dorostu, spíš zaměřená na sbírání zkušeností, ale
i tak musíme některé jedince pochválit (složení
družstva – Macháček P., Jalůvka M., Novák A.,
Koubek T., Padevět D., Ganajová A., Pešanová V.).

Koncem června proběhlo v Mozolově již páté
soustředění dětí z našeho tenisového kroužku.
Počasí nám víc než přálo, někteří jsme si sáhli
téměř až na dno našich fyzických sil, ale v závě-
rečném turnaji se ukázalo, že „těžko na cvičišti,
lépe na bojišti“.

Mozolov očima  našich mladých tenistů:
Tenisové soustředění Mozolov 2009

Peklo nám začalo 24.6. 2009, když jsme při-
jeli na ono strašné místo, kde jsme již před
rokem zakoušeli strašná muka a útrapy. Těch
pět dní strávených v parkhotelu Mozolov se
silně vrylo do naší paměti. Ano už zase. Už zase
budeme běhat na dlouhé a vyčerpávající roz-
cvičky pod vedením Petra Hrušky, optimismem
oplývajícím člověkem, který si s námi bude po-
vídat s úsměvem i v kopci a při běhu v sedm
hodin ráno. 

Tři tenisové kurty v areálu hotelu jsme nav-
štěvovali dvakrát až třikrát denně pod vedením
Romana Plachty, který si na ranní rozcvičky moc
nepotrpí. Strava i ubytování bylo celkem uspo-
kojivé a také bazén, do kterého nám přející tre-
néři nedovolili ani jít, vypadal také slušně. Náš
krutý a nelítostný pobyt končil táborákem, ke

Ohlédnutí za tenisovou sezonou 2oo9

Vítězem se stal – Žák Roman s přítelkyní

2.místo  Hruška P.// Frojdová J.(budoucí

Hrušková J.)

V polovině srpna se na kurty po krátké od-
mlce opět vrátil Hruškův týnecký pětiboj, který
byl letos ve znamení urputných bojů většího
počtu smíšených dvojic, což bylo velmi osvě-
žující. Zejména pro hráče.
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Souboj svých ratolestí prožívala rodina Havlova

a Trojánkova (někdy to jiskřilo na obou stranách)

3 místo  Moravec  // Kremina

Vítězové prvního ročníku Memoriálu J. Hameto-

vé Plachta R.//Macháček P.

Vítězové ceny útěchy Padevět P.st.// Pešan B. st.

Vítězka turnaje – Zyková Kačka

Na podzim si připomeneme první výročí od-
chodu paní Jiřiny Hametové, která stála u zrodu
novodobého tenisového areálu a velmi se zasa-
dila o existenci našeho klubu.

Proto jsme se rozhodli uspořádat na její pa-
mátku klubový tenisový turnaj, který ponese její
jméno a měl by být jakýmsi symbolickým vy-
vrcholením a současně uzavřením sezony. 

Jde o losovaný turnaj ve čtyřhře, kdy se setká-
vají jak závodní, tak rekreační hráči. Letošního
prvního ročníku se zúčastnilo 28 hráčů, tj. 14
dvojic a myslím, že jsme si to všichni velmi
užili. Celou sobotu svítilo sluníčko a diváci si ur-
čitě přišli na své.

Naše nejmenší  naděje

Úplnou tečkou po letošním snažení byl
o týden později dětský turnaj ve dvojhře, kdy
spolu o první body bojovali naši nejmladší.
Všichni se velmi snažili a děkujeme rodičům,
kteří přišli morálně podpořit své ratolesti v lí-
tých bojích. 

Třídění nápojových kartonů
Vychází v rámci projektu Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Jaké jsou možnosti recyklace nápojových kar-
tonů? Recyklace “krabic” od mléka, džusů nebo
vína je možná dvojím způsobem. První metodou
je recyklace v papírnách, druhou je zpracování
nápojových kartonů do stavebních desek. V pa-
pírnách se nápojové kartony zpracovávají stejně
jako sběrový papír, rozvlákňují se v rozvlákňo-
vači a využívá se papírová složka, která činí až
75 % hmotnosti obalu. Papír, ze kterého se ná-
pojové kartony vyrábějí, je totiž velmi kvalitní,
vyrábí se ze skandinávských speciálně pěstova-
ných stromů a papírny ho používají pro výrobu
nových papírových obalů, zejména lepenkových
krabic. Při této metodě vzniká odpad v podobě
polyetylenové a hliníkové fólie. Tento odpad se

používá buď na výrobu tepla, speciálních palet,
nebo se zpracovává chemicky. U nás se recykla-
cí nápojových kartonů zabývají papírny v Bělé
pod Bezdězem, Žimrovicích a v Tišnově. Výro-
bu stavebních desek je možné považovat za
100% recyklaci. Nápojové kartony se rozdrtí na
malé kousky a na speciální lince se při teplotách
okolo 200°C lisují do desek, které mají podobné
použití jako sádrokartonové desky. Takovouto
linku naleznete v Hrušovanech u Brna a s deska-
mi se můžete setkat u vybraných prodejců sta-
vebnin. Přestože sběr a recyklace nápojových
kartonů běží v ČR teprve šestým rokem, třídit
nápojové kartony již může více než pět milionů
obyvatel a v letošním roce bude pravděpodobně
pokořena hranice 1000 tun recyklovaných nápo-
jových kartonů. Jen tak dál.

Nezapomeňte, třídění odpadů dává starým
věcem nový život.

Martin Kadrnožka

Nyní máme podzim - jako každý rok zazimu-
jeme areál a budeme se těšit příští sezonu.

Ještě bychom touto cestou rádi poděkovali
našim aktivním členům, kteří se podílí na chodu
klubu a rovněž sponzorům, díky nimž se snaží-
me areál každý rok alespoň  o malý kousek po-
sunout dopředu  …

Za TK Týnec nad Sázavou 

Plachta Roman



20 strana, číslo 4 Týnecké listy ročník XIX, říjen 2009

Co s elektrospotřebičem, který dosloužil?
Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke speci-

alistům
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spo-

třebiče se dá ještě ledascos využít – šroubek,
klička, motor, kompresor – víte ale, co tím
můžete způsobit?

Ke zpracování elektrozařízení musejí
firmy získávat obtížně souhlas krajského
úřadu – musí splnit spoustu podmínek – sta-
vební úpravy v dílnách, technické vybavení,
odbornou způsobilost. Při demontáži musí
dodržet zákonem stanovený postup, odej-
mout všechny části obsahující nebezpečné
látky tak, aby neohrozily ani zdraví ani ži-
votní prostředí. 

Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném
zacházení!

Elektrospotřebiče obsahují takové látky,
jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný
chrom, polybromové bifenyly, polybromové
difenyletheny nebo azbest. 

V chladničkách se nacházejí také freony –
a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině
případů také v izolační pěně v korpusu
chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu
– např. odstřižením kompresoru nebo chladí-

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

Nabízím:
Podnikání: www.vydelekzdomu.cz

Hubnutí: www.zdravehubnout.cz

cí mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon
do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou
již asi obecně známé – freon zamezuje vzni-
ku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a
na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které
způsobují různá onemocnění – zánětem spo-
jivek počínaje a rakovinou kůže konče.

Kadmium je toxická látka, která se dříve
hojně využívala k ochraně kovů před korozí –
především právě v elektrotechnickém průmys-
lu. Do těla se kadmium dostává potravou a dý-
cháním, tam se ukládá především v ledvinách
ale také v játrech, která poškozuje. Může také
způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu.
Kadmium také patří mezi karcinogenní látky.

Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi
toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech a sle-
zině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti
břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém
vystavení účinkům rtuti dochází k vypadává-
ní vlasů, chudokrevnosti, revmatickým one-
mocněním či onemocnění ledvin.

Šestimocný chrom poškozuje dýchací
cesty a může vést až k perforaci nosní pře-
pážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobější-
mu vystavení se účinkům šestimocného chró-
mu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy.
Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.

Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž
složena z malých vláken, které se při vdecho-
vání zabodávají do plic a postupně může vy-
volat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí ji-
ných míst může vyvolat rakovinné bujení
nazývané mesotheliom. Na azbest můžete na-
razit např. ve starých sporácích nebo prač-
kách.

Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování

zdraví a životního prostředí, uložila Evrop-
ská unie výrobcům, aby tyto látky již nadále
pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali,
případně pro jejich použití tam, kde jsou ne-
nahraditelné, omezili na nezbytné minimum. 

Ve starších spotřebičích jsou ale stále!
Pokud z takového spotřebiče někdo odmontu-
je to, co si myslí, že jednou použije nebo o čem
je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat,
vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku. 

Dalším nepříjemným důsledkem neprofe-
sionálního rozebírání vysloužilých spotřebi-
čů je fakt, že ke zpětnému odběru, který je
bezplatný, je možné odevzdávat pouze kom-
pletní spotřebiče, za ty nekompletní platí
obec jako za odpad – mnohdy jako za nebez-
pečný odpad – a tyto náklady poté promítá
obec do poplatků za odpady nejen dotyčné-
mu, ale i sousedům. 

Odevzdávejte na místa zpětného odběru
kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví
sobě i svému okolí!

(text byl převzat z propagačních materiálů
ELEKTROWIN)

Martin Kadrnožka
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ŠKOLA HRY
NA KYTARU

Týnec nad Sázavou

nabízí:

výuku trampské, klasické, rockové,
basové kytary aj.

prodej kytar a příslušenství

Kontakt: Petr Chomát,
tel. 604 843 427
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337

MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316
606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
NEMOCNICE 317 756 111

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 222 785

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN 1239 – nepřetržitě

VODA  608 241 037
777 241 036

KANALIZACE + domovní čerpací stanice 608 241 044
777 241 036

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 317 855 355 (i fax)

mobil 602 358 138

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.


