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Růžová ulice

• Dům čp. 30 – Alois Skuhrovský se živil jako bednář nejdříve v podhradí, 

v r. 1904 se přestěhoval se svou početnou rodinou do právě postaveného čp. 30, 

kam přenesl i svou živnost a do r. 1927 ji tu také provozoval.

• Dům čp. 32 – Antonín Šípek pracoval jako švec.

• Dům čp. 38 – Hokynářka Anastazie Pášová svého času prodávala pod kos-

telem např. pomeranče a čerstvě kysané okurky.

• Dům čp. 41 – Punčochář Antonín Čepelák tu na pletacím stroji vyráběl 

neroztrhatelné vlněné punčochy a ponožky s tehdy oblíbenými světlými vzory 

a proužky.

• Domek čp. 44 – Majitel domku Antonín Svoboda byl pánským krejčím, 

manželka Božena dámskou krejčovou.

• Dům čp. 54 – V domě bylo kovářství Matěje Haška a jeho syna Františka.

Mírová ulice

• Netrefova stavební firma čp. 108 – V obytném domě majitele Václava Ne-

trefy sídlila jeho stavební firma.

Rodina a osazenstvo dílny Josefa Korbela (kolem roku 1934)
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PRAVOBŘEŽNÍ ČÁST TÝNCE

Ulice Ing. Františka Janečka

• Dřevěný kiosek – Dnes již neexistující dřevěná stavba, stojící v letech 1933–

1946 přes ulici proti vrátnici Janečkovy Zbrojovky, ve které nájemci dvora Tloskov 

Alois a Bohumil Válovi prodávali mléčné výrobky.

• U vrátnice Zbrojovky na chodníku po levé straně stála trafika pana Do-

lejšího.

• Žižkova Restaurace U Nádraží – Restauraci postavil pan Očenášek, po 

něm ji vedla Marie Žižková. Týnečtí fotbalisté využívali restaurace jako svého 

klubového zařízení. Dům zlikvidován před výstavbou administrativní budovy 

Metazu.

• Zbrojovka Ing. F. Janečka – viz samostatná kapitola.

Ulice K Náklí

• Maněnovi čp. 69 – Dům postavil v roce 1925 Alois Hrdý. Nejprve zde pro-

vozoval autodopravu pan Těrentějev, od roku 1935 Maněnův koloniál.

• Betonářství – Na místě dnešního zdravotního střediska vyráběl pan Pižl 

skruže, chodníkové obrubníky a další výrobky z betonu.

Dřevěný kiosek z roku 1933, jedna z prvých prodejen mléčných výrobků v Týnci
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• Statek v Náklí. Původně majetek patřící ke konopišťskému panství. Oko-

lo roku 1882 hospodařil na statku nájemce Alois Kolenský. V tomto roce byl zvolen 

do zastupitelstva obce Krusičany. Dalším známým nájemcen byl hospodář Rožá-

nek. Za jeho působení však statek upadal. Po skončení 1. světové války připadl če-

koslovenskému státu, novým a současně i posledním nájemcem se stává Jan Zou-

la, který přišel do Týnce z nedalekého velkostatku Dolní Požáry (1927–1938 

starosta Týnce). V r. 1942 byl dvůr zakoupen poručníky nezletilých dětí Ing. Ja-

nečka. Po 2. světové válce však byla koupě označena za neplatnou a statek se stal 

sídlem Jednotného zemědělského družstva. Po jeho zániku v r. 1959 byly postup-

ně do počátku 80. let zlikvidovány i jednotlivé hospodářské budovy. Jedinou za-

chovalou památkou na dvůr v Náklí je domek, ve kterém je dnes sklenářství. 

• Koupaliště – Patrně nejstarší známé týnecké koupaliště existovalo na po-

čátku 20. století zhruba uprostřed mezi dnešním mostem a ústím Janovického po-

toka do Sázavy, kde podle pohlednic stála přízemní dřevěná chatka. Další bylo 

nejpozději od 20. let v Náklí. Zástupy výletníků pak v červenci 1927 inspirovaly 

nájemce statku Jana Zoulu a nájemce hotelu Josefa Bohatu k žádosti o vybudování 

řádného koupaliště v Náklí. Do 29. 9. 1927 tak na břehu Sázavy ze dřeva vyrostly 

dvě řady kabin pro převlékání po deseti, pavilon pro bufet (12 m x 6 m) a po jed-

nom záchodku pro muže a pro ženy s žumpou. Na zimu tzn. do 15. 10. však bylo 

nutno vždy vše odstranit.

Ulice U Trati

• Dům čp. 118 – U nádraží postavena budova Hospodářského družstva 

skladištního a výrobního, společnosti s ručením omezeným. V současné době je 

v majetku soukromé stavební firmy.

Bývalá Žižkova Restaurace u nádraží Žižkova restaurace – pohled z dnešní Sadové ulice
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Ulice Pražská

• Obchod s uhlím a stavebninami – Provozoval jej Miloslav Kříž v prostoru 

mezi Pražskou ulicí a kolejištěm mezi křižovatkou a nádražím.

• Těžba říčního písku – Prvním místním těžařem asi od r. 1930 byl nájemce 

týneckého dvora Jan Zoula (mezi jezem v Brodcích a v Týnci), druhým pan Vaně-

ček. Nad brodeckým jezem v té době „tahali“ písek také Václav Havlík z Nespek 

a Josef Gabriel z Čerčan, od r. 1934 i Alois Vorel a Bohuslav Chocholoušek ze Zbo-

řeného Kostelce a další.

• Dům čp. 168 – V suterénu vilky pana Šindeláře se nacházel obchod s dro-

gistickým zbožím. Drogerii po dobu 2. světové války provozoval František Koukl 

z Netvořic. Po jeho odchodu z Týnce zůstala ještě několik let v provozu jako Che-

modroga, prodejna národního podniku.

Ulice Jílovská

• Dům čp. 110 – V domě tesařství Františka Dřízhala.

• Dům čp. 128 – V domku provozoval kamnářství Ladislav Slavík.

• Dvořákova autodoprava čp. 88 – Pan Jaroslav Dvořák přišel do Týnce po 

1. světové válce, když našel nové zaměstnání v Mickově mlýně. V r. 1927 si posta-

vili s manželkou domek na dnešní Jílovské ulici. Když byl zastaven provoz ve 

mlýně, našel si zaměstnání řidiče ale i ubytování v benešovském Hospodářském 

družstvu. Volný domek v Týnci pronajali manželé staviteli Scharfovi, který v něm 

zřídil kancelář firmy a sklady stavebního materiálu. Natrvalo se pan Dvořák vrátil 

do Týnce okolo roku 1934 a založil si vlastní živnost pod názvem Osobní autodo-

prava. Jeho manželka měla v té době v domku malý krámek se smíšeným zbožím. 

Dvořákův domek s krámkem Autodopravce Dvořák se svým vozem
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V době druhé světové války byly pro nedostatek benzinu povoleny autodopravci 

pouze cesty do benešovské nemocnice, později mu bylo zcela zakázáno živnost 

provozovat. Výjimkou bylo období okolo roku 1943, kdy vozidlo i s řidičem bylo 

přiděleno německému zeměměřiči, který mapoval území Němci zabraného vojen-

ského cvičiště zbraní SS. Před koncem 2. světové války mu byl automobil zn. Ško-

da Rapid OHV, téměř nový a zakoupený těsně před válkou na splátky, Němci za-

baven. Po roce 1945 sice živnost s různými „ojetinami“ ještě provozoval, ale rok 

1948 vystavil „stop“ jeho živnostenskému podnikání.

• Pod Holým vrchem při cestě z Týnce, navazující na ulici Na Hlinkách 

a kon čící u statku v Dolních Požárech, nachází se hájenka V Hlinkách. Do roku 

1918 byla v majetku konopišťského panství, pak přešla do vlastnictví českosloven-

ského státu. V minulém století se na hájovně vystřídali hajní Josef Lejnar, Franti-

šek Tobolka, Karel Rychtář a posledním byl Otakar Fišer, když okolo roku 1980 

byla funkce hajného v této hájence zrušena.

Dvořákova reklama z týneckého kina
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Praktičtí lékaři

• MUDr. Antonín Maxera, ordinace ve vlastním domě čp. 46, dnešní Bene-

šovská ul. 

• MUDr. František Babánek. Do Týnce přišel v roce 1919 po smrti Dr. Maxe-

ry jako praktický a drážní lékař. Prvou ordinaci s bytem měl v domě čp. 5 „U Mic-

ků“. Od roku 1922 po dokončení stavby rodinné vilky čp. 62 v dnešní ulici Na 

Chmelnici provozoval lékařskou praxi v přízemí svého domu, kde měl i výdejnu 

léků, kterou obsluhovala jeho manželka, paní Růžena. Jako vyučená dentistka pro-

vozovala také kratší dobu v ordinaci manžela, kde bylo umístěno i zubařské křes-

lo, zubní praxi.

• MUDr. Václav Merkl, do Týnce přišel z benešovské nemocnice v roce 1926 

po smrti Dr. Babánka. Jeho prvá ordinace se nacházela v domě čp. 62 (u Babánků), 

od roku 1927 v domě čp. 5 (U Micků). V roce 1930 si postavil vlastní dům čp. 126 

v dnešní Sadové ulici, v jehož přízemí si zařídil ordinaci. Od roku 1933 mu bylo 

povoleno provozovat i zubní praxi. Za 2. světové války musel léčit i české občany, 

pracující v tzv. zabraném území pro německé organizace. Bylo to při různých vo-

jenských cvičeních německých vojsk velice nebezpečné. V roce 1956 mu bylo ko-

munistickým režimem zabaveno veškeré zařízení vlastní ordinace a hrozilo i vy-

vlastnění části domu. Lékařskou praxi začal provozovat ve zdravotním středisku, 

umístěném v budově bývalé kampeličky. Až do doby vybudování samostatné lé-

kárny v suterénu zdravotního střediska vedl i výdejnu léků. Jako politicky nespo-

lehlivý byl předčasně poslán do důchodu a bylo mu dovoleno pracovat pouze 

v kanceláři benešovské nemocnice. Celý svůj život léčil občany Týnce a širokého 

okolí a zaměstnance obou týneckých továren, a proto nesl těžce tuto křivdu. Umí-

rá v nedožitých 65 letech v r. 1963.

Zubní dentisté

•  Růžena Babánková, po kratší dobu před rokem 1927 zubařská praxe v or-

dinaci manžela MUDr. Babánka.

• Antonín Matějka, Sadová čp. 90, zubní ordinace v přístavbě u vlastního do-

mu.

• Eduard Vaněček, Nádvoří Hodějovského čp. 174, zubařskou praxi provozo-

val v brodecké Jawě, pak v zubařské ordinaci zdravotního střediska (dům bývalé 

kampeličky).

Porodní asistentky

• Paní Čečilová, Lipová ulice čp. 33; Paní Havlíková, Benešovská ulice čp. 98
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ŘEMESLA, ŽIVNOSTI
Část druhá, Ladislav Žížala

MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA

Chrást nad Sázavou

I když Chrást je již v roce 1150 připomínán mezi čtyřmi obydlenými sídly v kra-

ji společně s Benešovem, Jílovým a Živohoští, větší rozvoj řemesel a živnos tí při-

nesla až výstavba posázavské dráhy. První vlak projel Chrástem už 18. led na 1897, 

ale zastávka zde nebyla. Na přelomu 18. a 19. století nebylo v Chrástu ani v jeho 

okolí mnoho pracovních příležitostí. Jediným velkým podnikem byla přádelna 

bavlny v Brodcích, a tak li dé hledali práci v požárských lomech, v lese, u dráhy, na 

druhé straně řeky ve mlý nech, v Mališově pile. Teprve Janečkova Zbrojovka 

v Týnci a později i na Brodcích vytvořila větší nabídku pracovních míst.

Na začátku minulého století byly v Chrástu tři hospody. Nejznámější byla hos-

poda U Stárů čp. 54. Stojí dodnes u silnice na příjezdu od Týnce pod železniční za-

stávkou. Původně menší domek postavený netvořickým stavitelem Špačkem od 

něhož jej koupil pan Konrád. Po 1. světové válce dům koupili manželé Stárovi. 

Vedle pohostinství měl pan Stára i řeznictví s porážkou dobytka a vlastní výro-

bou některých uzenin. Paní Stárová podle vyprávění byla dobrou kuchařkou, 

a tak o hosty nebyla nouze. V letním období, kdy Chrást byl plný letních hostů, se 

podávalo denně až 50 obědů za velice příznivé ceny. Telecí řízek s hovězí polévkou 

byl za 6 korun a k tomu, kdo si to přál, porce dortu netvořického cukráře Kůta za 

1 korunu. V době socialistické éry byl hostinec jako státní majetek pronajímán, ale 

úroveň upadala a nyní je již delší dobu uzavřen.

Druhým hostincem, zřejmě nejstarším, byla Hládečkova hospoda čp. 18. Upro-

střed Chrástu na svahu nad obydlenou roklí stála hospoda, která měla sál, za hos-

podou kuželník a při hospodě bylo i menší hospodářství. Po smrti hospodského 

a hospodáře pana Hládečka spravoval majetek a provozoval hospodu až do roku 

1948 jeho syn. Není bez zajímavosti, že hospoda neměla vodovod a voda se musela 

do hospody nosit v putnách ze studny na dně rokle pod hostincem.

Třetí byla hospoda U Platilů čp. 10. Pamětníci vzpomínají na nedělní bouřlivé 

debaty chlapů u kuželníku – neděle byla pro většinu z nich totiž jediným volným 

dnem v týdnu. Vzpomínají rovněž na časté kontroly německých policajtů z blízké 

Prosečnice s kovovými „slintáky“ na prsou. V době 2. světové války tam sídlilo vo-

jenské velení cvičiště vojsk SS na území zabraném Němci. A zejména ke konci 

války se přicházeli do hospody povyrazit i ti, kteří měli v té době pracovat někde 

v německé zbrojní fabrice nebo kopat kdesi u Ostravy protitankové zákopy. Těm 

pak při těchto kontrolách nezbylo než opustit hospodu okny. V době německého 

protektorátu vedl hospodu pan Skružný z Prosečnice, kde byl jeho hostinec Něm-

ci uzavřen. Činnost hospody skončila po roce 1948.
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Mezi největší obchody patřil obchod Josefa Zikána, obchodníka tělem a duší. 

Jeho prodejna v čp. 2 na místě dnešní samoobsluhy nesla název „Obchodní dům – 

Božena Zikánová“. Živnostenský list znějící na její jméno byl zapsán v živnosten-

ském rejstříku v Jílovém dne 20. dubna 1928. Název „obchodní dům“ nebyl nijak 

přehnaný. V obchodě bylo k dostání vše od potravin přes kuchyňské a hospodář-

ské náčiní až po textil a obuv. Prodávalo se nejen ve vlastním krámě, ale např. 

obuv i v soukromých místnostech rodiny. Obchod byl tak dobře zásoben, že k Zi-

kánovým jezdila prý nakupovat i manželka továrníka Janečka.

Živnostenský list paní Boženy Zikánové
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Menší, ale možná starší obchod s koloniálním zbožím čp. 59 v domku u hlav-

ní silnice pod hostincem pana Stáry vlastnil původně Josef Jirák. Od něho jej zís-

kal Alois Trpišovský. Domek již neexistuje, byl zbořen v roce 1984. 

V roce 1934 se přistěhoval do Chrástu do vlastního nového jednopatrového do-

mu čp. 97 pekař Štěpán Novák. Kromě vlastních pekárenských výrobků prodával 

i některé druhy potravin. Pekl chutný chléb z vlastní i přinesené mouky, housky 

a rohlíky. Specialitou pekárny byly „brejle“ ze sladkého těsta sypané krystalovým 

cukrem. Pekárenské výrobky rozvážel na vozíku taženém psy i do okolních vesnic.

V dřevěné boudě, která stála v místech dnešní autobusové zastávky, měl Chrást 

svoji trafiku.

Zvláštností vesnice byli i dva holiči. Papírníkovo dámské a pánské kadeřnictví 

čp. 5 vzniklo po 1. světové válce a jeho činnost byla ukončena s nástupem komunis-

mu. Druhou provozovnu pánského holičství, která byla především za 2. světové 

války pánským debatním klubem vesnice, vlastnil pan Hladík. Uzavřena byla rov-

něž okolu roku 1948.

Malování pokojů a lakýrnické práce prováděl Bohumil Prošek z čp. 63. 

Boty se daly opravit u pana Šimka v čp. 39.

Jedním z nejstarších řemesel v Chrástě bylo převoznictví. Ve staré chalupě 

čp. 24 u řeky bydlel převozník pan Berka. O kus níže po řece pod poděluským je-

zem převážel pan Sýkora z čp. 17 a u mlýna Brejlov se převážely na prámu koňské 

a volské potahy.

Dnes v době psaní knihy je v Chrástu jediná prodejna v majetku vietnamské 

rodiny. A hospody? Otevřená ani jedna.

Podělusy

Hospody byly v Podělusích dvě. Prvá, nazývaná U Zimů v domě čp. 10 neda-

leko mlýna patřila ke statku Zimových. V hostinci se vystřídala řada hospodských. 

Na konci 19. století se vdova po hospodském paní Stárková provdala za řídicího 

učitele z Krhanic pana Papouška a nějaký čas ještě měla hospodu v nájmu. Po ní si 

hospodu pronajala Vilda Vrňáková, která se později provdala za stárka z Kulíko-

va mlýna Emanuela Makovského. Před 2. světovou válkou, kdy hospoda získala 

dnešní podobu včetně kuželníku, ji měl v nájmu bývalý pražský strážník Wein-

furt. V éře socialismu provozovala hospodu družstevní organizace Jednota.

Druhou hospodu, která nesla název U Makovských, si postavili ve dvacátých 

letech v horní části vesnice nedaleko rybníka manželé Makovští. V domě byly 

hostinské pokoje pro stálé letní hosty a poskytováno stravování pro hosty vlastní 

i pro ty letní z okolních domů. V roce 1952 bylo pohostinství zrušeno a v jeho pro-

storách zřídila Jednota prodejnu potravin. 

Kulíkův mlýn – dostal název podle mlynářského rodu, který zde působil již 

od 19. století. František Kulík z druhé generace rodu byl mužským do větru, 
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a i když se nakonec oženil s dcerou týneckého mlynáře, s kterou měl dvě děti, 

skončilo manželství rozvodem. Po 1. světové válce měl mlýn v nájmu mlynář Ku-

drna. Po požáru v roce 1932 jej nechal majitel Kulík opravit, opraven byl i jez. Po 

obnovení mletí se stal novým nájemcem Stanislav Ratkovský až do ukončení čin-

nosti mlýna a to v roce 1943, kdy se Podělusy staly součástí německého vojenského 

cvičiště jednotek SS. Ještě v době války byla ve mlýně zřízena Ing. Pálkou lisovna 

bakelitu. Po roce 1945 vyráběl ve mlýně po krátkou dobu elektrické pece Ing. Chu-

dáček. K mletí se už mlýn nikdy nevrátil. Po roce 1948 se stal majetkem socialistic-

ké organizace ZNZ a sloužil jako sklad obilí až do roku 1990, kdy byl vrácen rodi-

ně Kulíkových.

V domě čp. 11 v roce 1934 otevřela vdova po padlém v 1. světové válce Františka  

Moravcová trafiku. Jeden rok provozovala při trafice i malý obchod. Trafika byla 

zrušena po 2. světové válce.

Na konci 19. století bydleli v doškové chaloupce čp. 7 manželé Fialovi, kteří 

vyráběli v Korbelově cihelně cihly. Cihelna se nacházela při hlavní silnici pod po-

děluským rybníkem. Posledními cihláři byla rodina Panáčkových. Činnost cihel-

ny skončila v době mezi světovými válkami.

První kovárnu měl dle vyprávění v domě čp. 11 kovář Vorel. Po něm ještě ko-

vářské řemeslo provozoval Jan Moravec, který však kovařiny zanechal a stal se ces-

tářem. Tím kovářské řemeslo v domě čp. 11 zaniklo. Jan Moravec padl v 1. světové 

válce.

V čp. 5 byla poděluská obecní pastouška s poslední obyvatelkou paní Svobo-

dovou. V roce 1928 byla pastouška prodána přistěhovalému kováři Josefu Salátko-

vi. Ten ji přestavěl na kovárnu, ve které zaměstnával dělníka a učně. V padesátých 

letech nastoupil jeho syn František do brodecké Jawy a kovárna zanikla. V součas-

né době je dílna znovu v provozu jako zámečnictví.

Ševcovským řemeslem se ve vsi zabýval Antonín Rejzek. Původně měl dílnu 

na druhém břehu Sázavy v Chrástu, ale v době po 1. světové válce, když mu umře-

la žena, se přestěhoval do Podělus do domu čp. 9. Boty spravoval až do roku 1949, 

kdy zemřel.

Podělusy měly i svoje zahradnictví. Zahradník pan Váňa bydlel v čp. 8 a za-

hradničil na pozemku pronajatém týneckým stavitelem Štrosem v místech Mali-

šovy pily. Zahradnictví zaniklo po 1. světové válce.

Před 2. světovou válkou šila dámské šaty v čp. 15 dámská krejčová paní Plíha-

lová.

Převoznictví provozovali vedle Chrásteckých i Poděluští. Nad jezem byl po-

sledním převozníkem pan Fiala z Podělus. Když jste se domluvili, že přijedete 

vlakem do Chrástu o půlnoci, určitě na vás s loďkou čekal.

Mališova pila – Na začátku Podělus mezi silnicí a řekou se nalézá pila postave-

ná týneckým stavitelem Štrosem. V roce 1933 ji od něho koupil Čeněk Mališ. V do-

bě socializmu byla provozována družstevní organizací. V provozu zůstala i po 

roce 1989.
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Krusičany 

Hospoda „U Radů“ čp. 1. V roce 1884 je zaznamenán jako hospodský a majitel 

polností Václav Rada. Od jeho smrti v roce 1884 vedla usedlost jeho manželka Ma-

rie. V domě byla i krusičanská obecná škola, jejíž činnost byla ukončena v r. 1899 

po zahájení školní docházky do nové školní budovy v Týnci. Posledním hostin-

ským až do roku 1953 byl František Rada. Sál hostince byl poté adaptován na pro-

dejnu Jednoty. Po roce 1989 byla prodejna uzavřena.

Hospoda „U Hrstků“ čp. 11. Hospodářská usedlost, kterou původní majitel 

Vincenc Fulín prodal v roce 1869 Václavu Hrstkovi z Tvoršovic. V roce 1904 posta-

vil potomek Josef Hrstka hostinec, provozovaný rodinou až do znárodnění po ro-

ce 1948. Pak jej vedla benešovská Jednota, po listopadové revoluci v roce 1989 se 

majetek vrátil rodině.

Dům čp. 17 – obchod paní Vnoučkové. Manželka zedníka Františka Vnoučka 

zde otevřela po skončení 1. světové války prodejnu. Obchod byl uzavřen v roce 

1943, kdy se Krusičany staly součástí vojenského cvičiště. Znovu byl otevřen po 

2. světové válce, prodej byl definitivně ukončen okolo r. 1953.

Kovárna v domě čp. 18. V „Krusvičanské kronice z roku 1885“ je označováno 

toto popisné číslo jako kovárna, která dle výměru okresního soudu v Neveklově 

z 28. února 1859 je společným majetkem vyjmenovaných sousedů, kteří zaplatili 

předepsané kolkovné k zaknihování společného majetku. Dále jsou uvedeni ti, 

kteří úhradu odmítli. V roce 1906 byla na jiném místě týneckým stavitelem Ludví-

kem Štrosem postavena kovárna nová. V roce 1926 byla prodána rodině Krejčo-

Kovárna Jana Krejčího v Krusičanech (1930–1931)
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vých. Kovářství a podkovářství provozoval Antonín Krejčí, pak jeho potomci syn 

Jan a vnuk Jaroslav. Kovárna uzavřena po roce 1948.

Kolandovský mlýn čp. 19 byl před rokem 1850 majetkem týneckého hos-

podského Bučiny. V roce 1850 jej koupil majitel konopišťského panství kníže Jan 

z Lobkovic za 19 tisíc zlatých. Od něho jej koupil v roce 1866 mlynář Antonín 

Kulík z Hrádku u Vlašimi. Mlýn vybavil novými stroji včetně stroje parního. Své 

finanční možnosti ale přecenil a mlýn musel prodat. Až do roku 1891, kdy mlýn 

vyhořel, se v něm vystřídala řada vlastníků. 1. listopadu 1891 byl mlýn vydražen 

ve prospěch pražské banky. Novým majitelem se stal Jan Otčenášek. Znovu na 

mlýn přichází rodina Kulíkova, po ní Vlčkovi a zcela posledním je manžel Vlčko-

vy dcery mlynář Najman. 

Dům čp. 26. Krátkou dobu do začátku 2. světové války měl v něm ševcovskou 

dílnu pan Jeřábek.

Krusičany byly před druhou světovou válkou převážně zemědělskou vesnicí 

s řadou větších i menších hospodářských usedlostí. O to krutější byla pro obec 

rozhodnutí německých okupantů i komunistické zásahy po roce 1948. Po vytvo-

ření vojenského cvičiště, do jehož území patřily i Krusičany, byl majetek i půda 

vyvlastněny a z hospodářů se staly námezdní síly na německém velkostatku. V ro-

ce 1945 byl sice majetek navrácen, ale již rokem 1948 nastupuje komunistickým 

režimem dle sovětského vzoru všemi prostředky prosazovaná kolektivizace ze-

mědělství. V Krusičanech je to nejprve vytvoření jednotného zemědělského druž-

stva. Tento pokus skončil pro dobrodružné řízení kolektivního hospodaření a ne-

schopnost nastolených představitelů družstva naprostým nezdarem. Nejsou 

potrestáni viníci, ale sedláci. Půda je jim vyvlastněna, nejlepší sedlák ze vsi Fran-

tišek Kubela dle tehdejšího „paragrafu padesát“ ze vsi vystěhován a veškerý živý 

i mrtvý inventář a polnosti všech sedláků se stávají majetkem státního statku, 

později se z části usedlostí opět vytvořilo JZD.

 Pecerady

V Peceradech byla v 16. století ustavena Peceradská rychta, pod kterou patřily 

vesnice Pecerady, Zbořený Kostelec, Brodce, Hůrka, část Hvozdce, Ledce, Větrov 

a Pášovka.

Pecerady si svůj statut samostatné obce podržely až do roku 1971, kdy byly 

začleněny do Týnce nad Sázavou.

Převážně zemědělská ves, kde se jiné profese než zemědělské začínají objevo-

vat až s výstavbou průmyslových objektů v okolí, s výstavbou železnice Davle–

Čerčany, těžbou kamene v peceradském lomu a především, jako i v druhých ves-

nicích Týnecka, po zahájení práce v Janečkově Zbrojovce.

Výsledky hospodaření peceradských zemědělců byly už v době 1. republiky 

na vysoké úrovni. Zaváděly se kontrolované chovy hovězího dobytka, vepřového 
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bravu a drůbeže, sledovaly se váhové přírůstky, porodnost, dojivost a snůška u drů-

beže. V roce 1926 až 1929 byla v obci provedena meliorace polí a luk, což přispělo 

k pronikavému zvýšení výnosů. Peceradští sedláci byli v té době známí v celém 

kraji produkcí vysoce kvalitního peceradského zelí. Ještě po 2. světové válce po-

kračovali v jeho pěstování do doby, kdy týnecká uhelná teplárna začala zasypávat 

celý široký kraj včetně plodin popílkem.

Pohled na Pecerady a náves s obecním pasákem vepřů

Pecerady od vily Fortuny, akvarel, Ladislav Žížala
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Se zemědělstvím souviselo řemeslo kovářské a podkovářské. V robotním se-

znamu z roku 1777 se uvádí, že v Peceradech je roboty zproštěno čp. 1 – kovárna. 

Existence kovárny se znovu připomíná v dopise kováře Jukla konopišťské vrch-

nosti z roku 1846, když žádal o prodej vrchnostenské půdy v Týnci na stavbu ko-

várny. V minulém století provozoval kovářství v čp. 1 František Skupa a po něm 

Josef Uhlík. Druhým kovářem ve vsi byl v čp. 87 Antonín Kočí.

Hospody byly ve vsi dvě. Hostinským v té starší zvané „Hořejší“ čp. 22 byl An-

tonín Hruška. Narodil se v roce 1880 a zemřel v době 2. světové války. Je zajímavé, 

že tato usedlost v Peceradech byla dle robotního seznamu z roku 1777 bez robot-

ních povinností. Jako majitel usedlosti je v seznamu uváděn Martin Bareš, poto-

mek rytíře Bernarda Bareše, který v roce 1544 koupil ves Kostelec. Byla zde již 

tehdy hospoda? Vypráví se, že do hospody chodil s hajným z Taranky básník Ka-

rel Hynek Mácha (1810–1836) při návštěvách své lásky Márinky Štichové. Druhou 

hospodou byl hostinec zvaný „V domku“ čp. 32. Hospodu včetně řeznictví provo-

zoval Josef Hruška. Koncese byla majiteli udělena rozhodnutím c. k. okresního 

hejtmana v Benešově ze dne 10. června 1900. Domek čp. 32 vlastnil původně ma-

jitel hořejší hospody Antonín Hruška. Protože se bál konkurence, prodával domek 

s podmínkou, že v něm nebude provozováno pohostinství. A tak do hry o koupi 

vstupuje hokynář z Chvojínka. Ten sice v dubnu 1899 koupil nemovitost na své 

jméno se závazkem neprovozovat hospodu, ale již v květnu téhož roku ji prodává 

bez jakýchkoliv podmínek o využití Josefu Hruškovi. Od 6. října 1901 byla druhá 

Hruškův hostinec č. p. 32
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Udělení hostinské koncese panu Hruškovi
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peceradská hospoda i s řeznictvím otevřena pro veřejnost. Hořejší hospodu měl 

po 2. světové válce krátce v nájmu peceradský řezník a hostinský Jaroslav Pešek. 

V inzerci ji nazýval hospodou „ Na Rychtě“.

Pekařství v domě čp. 81 po prvé světové válce zavedl Josef Šobíšek. Po jeho 

smrti převzal provozovnu bratr Bedřich. Posledním pekařem byl Josef Vokáč, kte-

rý si vzal za ženu vdovu po Bedřichovi. Pekařství zaniklo v 70. letech minulého 

století. 

Po 1. světové válce byla v domě čp. 79 otevřena jednonohým válečným invali-

dou Karlem Doležalem trafika.

V období mezi světovými válkami pracoval v domě čp. 92 truhlář Jaroslav 

Kašpárek. Ve stejné době provozoval kolářství v čp. 97 Oldřich Dřízhal.

V minulosti byli v Peceradech tři ševci. V čp. 74 ševcoval František Hruška, 

u týneckého ševce Blabolila se vyučil z čp. 78 Václav Drábek a třetím byl Miloslav 

Voráček z čp. 71.

Elektroinstalační práce prováděl elektrikář Antonín Potůček se svým synem 

Josefem z čp. 51. O místní elektrickou síť pečoval od roku 1935 elektrikář Stanislav 

Žáček.

V polovině minulého století ukončil činnost kamenolom u peceradské želez-

niční zastávky, kde pracovala řada peceradských mužů. Skončila těžba kamene 

tzv. „peceradského gabrodioritu“, jehož leštěné bloky byly využívány jako venkov-

ní obkladový materiál při výstavbě významných budov, v Praze např. Petschkova 

paláce u Wilsonova nádraží a jeho vily, budovy Poštovní spořitelny na Václavském 

náměstí, Komenského památník v holandském Naardenu aj. Pro svoji tvrdost byl 

rozdrcený kámen využíván od roku 1933 při stavbě pražských vozovek.

Nemalý význam v životě bývalé peceradské obce mělo cihlářské řemeslo. 

Podle „Rychty Peceradské“, historického pojednání Jaroslava Šobíška o vývoji Pe-

cerad, byly ve vsi tři cihelny. Nejmladší „Rabiňákova“ v „Dolnici“ při cestě z Brod-

ců do Pecerad ukončila svoji činnost ve 30. letech, v době celosvětové hospodářské 

krize, druhá zvaná „Koudimova“ ji sice přežila, ale v době psaní Rychty Pecerad-

ské okolo roku 1945 z ní stála v Peceradech již jen rozpadávající se cihlářská pec. 

V polovině 19. století pak podle staré peceradské kroniky zanikla nejstarší cihelna, 

nacházející se u „prvního“ peceradského rybníka v místě, kde dnes stojí domek 

bývalého rybničního hajného Dřízhala.

Prvním obchodníkem v Peceradech byl Josef Frišman. Krám se nacházel v dom-

ku, který byl zbourán a na jehož místě stojí dnešní prodejna Jednoty. Od roku 1924 

prodával v novém domě čp. 18 na návsi vedle starobylé zvoničky. O kousek dále po 

cestě z návsi za hořejší hospodou se v rodinném domku nacházel obchod Havelko-

vých, který později po kratší dobu vedla předválečná družstevní organizace Včela.

V době 2. světové války byli obyvatelé Pecerad rovněž krutě postiženi opatře-

ními souvisejícími s vytvořením cvičiště vojsk SS. Veškerý majetek byl vyvlastněn, 

celé území se stalo součástí Velkoněmecké říše a většina obyvatel se musela vystě-

hovat.
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Brodce

V „Peceradské rychtě“ se u vesnic Brodce a Kostelec uvádí, že byly zničeny 

a spáleny při dobývání hradu Kostelec v letech 1450 a 1467 a stejně tak se na jejich 

zániku podílely nepokoje třicetileté války v letech 1618–1648.

V místech, kde se dnes nacházejí rozsáhlé tovární objekty brodecké Jawy, stá-

val mlýn a hospodářský statek.

Mlýn čp. 1 vlastnil Josef hrabě z Vrtby až do roku 1787, kdy jej v dražbě koupil 

mlynář Jan Bareš. Po jeho smrti roku 1797 převzal mlýn jeho syn Václav. Po něm se 

na mlýně vystřídala řada mlynářů a posledním, s jehož jménem je spojen i konec 

mlýna, byl Krištof Špička. Mlýn prodal 26. listopadu 1834 Jakubovi Šimonu Wah-

le, c. k. privátnímu továrníkovi, majiteli brodecké přádelny. Mlynář si v kupní 

smlouvě vymínil, že i po prodeji bude pokračovat v mletí. Zapomněl však na jed-

no – a to byla voda. O té se ve smlouvě nemluvilo. Dlouho se o vodu soudil, ale při 

nakonec prohrál. A to byl definivní konec mlýna na Brodcích.

Vedle mlýna stával až do roku 1834 Sedláčkův statek čp. 2. I tato hospodářská 

usedlost podlehla expanzi přádelny, která ji koupila a rozbořila.

Mautnerova přádelna – viz samostatná kapitola.

Zbrojovka Ing. F. Janečka – viz samostatná kapitola.

Řeznictví pana Holého a dámské krejčovství paní Holé se nacházelo v domku 

čp. 19, který stál až do 60. let nedaleko dnešního brodeckého Jawaklubu. Domek 

byl postaven jako většina okolních objektů na přelomu 19. a 20. století vlastníkem 

přádelny továrníkem Kuflerem a byl v něm ubytován se svojí ženou jeho panský 

kočí pan Boháček. V r. 1934 se do rodiny přiženil František Holý, řezník z Pětihost, 

který si vzal za manželku dceru Boháčkových Helenu. Helena se vyučila v Pra ze 

krejčovskému řemeslu a od roku 1924 si otevřela v domku svých rodičů dámský 

krej čovský salon. V době, kdy byla zastavena výroba v přádelně a majetek rozpro-

Bývalý statek č. p. 2 v Brodcích
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dáván, koupila si rodina Boháčkových domek čp. 19. V době 2. světové války spa-

daly Brodce tak jako všechny vesnice okolo Týnce na levém břehu Sázavy do tzv. 

zabraného území. Aby z domu čp. 19 nebyly rodiny vystěhovány, musel někdo 

pracovat ve zbrojní výrobě v brodecké Jawě. Do továrny odešel pracovat Boháčkův 

zeť František Holý. Ihned po válce v roce 1946 si otevřel v domě řeznictví, ale svým 

pánem byl pouze do roku 1949, kdy živnost byla komunistickou vládou znárodně-

na a řeznictví převzala benešovská Jednota. Pan Holý zde pracoval jako její zaměst-

nanec do roku 1960, kdy byla otevřena nová provozovna Jednoty na Brodcích. Ná-

sledně byla pak rodina víceméně přinucena dům prodat a nový majitel n. p. Jawa 

jej nechal před výstavbou podnikového kulturního domu “Jawaklub“ zbourat. 

„Brodecká kantýna“ čp. 18 byla postavena okolo roku 1900 majitelem přádelny 

Kuflerem jako restaurace a hotel, v zadní části objektu byla pekárna. Od nájemce 

Reklama švadleny paní Holé v týneckém kině
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Navrátila převzal hotel v roce 1931 Jaroslav Šindelář a živnost provozoval až do 

roku 1937. V roce 1934 koupila hotel paní Maršálková z Krhanic. Přádelna byla v té 

době již značně zadlužena a prodeje prováděly věřitelské finanční ústavy. V době 

2. světové války byla prý majitelka přinucena prodat hotel Zbrojovce Ing. Fr. Ja-

nečka. V současné době je objekt v soukromém vlastnictví a stal se po renovaci 

znovu restauračním zařízením.

Vpravo „brodecká kantýna“ z roku 1900, vlevo původně dům panského kočího přádelny, později řeznictví 
pana Holého

Osazenstvo brodeckého hotelu
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Dům čp. 24 byl postaven po 1. světové válce příslušníkem československých 

legiií Tomášem Dvořákem. V přední části domu s vchodem z hlavní ulice byla 

prodejna Včela (později Bratrství), v zadní části domu, do které se vcházelo z boč-

ní uličky, byla trafika. Po roce 1949 prodejna Bratrství byla převzata benešovskou 

Jednotou a prodej koloniálního zboží ukončen po výstavbě nového objektu Jedno-

ty na Brodcích. Dům pak odkoupil n. p. Jawa a v prodejně prodával motocyklové 

náhradní díly. V současnosti je dům soukromým majetkem.

Holičství mezi světovými válkami a ještě krátce po 2. světové válce provozo-

val v domě čp. 27 pan Lánský, po něm krátkou dobu Ivan Slojka.

Zbořený Kostelec

Vesnice je jednou z nejklidnějších místních částí města. Ostatně dopravní 

značka „slepá ulice“ na silnici u vjezdu do vsi to jenom potvrzuje. Více vzruchu tu 

asi panovalo v dobách dobývání kosteleckého hradu.

Ve 30. letech 19. století přinesla oživení vesnice stavba továrny na přízi v ne-

dalekých Brodcích. Na přelomu 19. a 20. století postavila ve vesnici továrna 19 ty-

pových domků pro své zaměstnance. Přádelnou byly zakoupeny dva kostelecké 

statky, v jednom se říkalo „U Jandičků“ (Kalašovi), v druhém „U Strnádků“ (Cho-

cholouškovi), v kterých se ubytovali formani Burian a Holas, kteří s dvěma páry 

koní přiváželi z Prahy pro továrnu suroviny (bavlna a uhlí) a odváželi hotovou 

přízi. V jednom ze statků byl ubytován i převozník Turek. Formanská přeprava 

surovin a zboží kosteleckými byla ukončena po zahájení železničního provozu 

na trati Praha–Vídeň, kdy pro továrnu byla daleko výhodněji položená železniční 

stanice Čerčany. Přepravu na nové trase ale již zajišťoval majitel dvora Ledce Urba-

nides.

Povoznictvím se v Kostelci zabýval i majitel menšího hospodářství čp. 11 pan 

Turek. Pomáhal formanům při přepravě továrního materiálu, vozil např. kámen 

na stavbu silnice z Brodců do Kostelce.

Ve vsi byly v minulosti dva obchody. V domě čp. 2 šlo o obchod se zbožím vše-

ho druhu pana Šmídka. Starousedlíci vzpomínají na vůni pražené kávy, která se 

táhla ze Šmídkovy pražírny, a stejně tak na sobotní prodej pečiva dováženého na 

vozíku se psím spřežením z pekárny chrásteckého pekaře Nováka. V období před 

2. světovou válkou začala v obchodě prodávat zboží družstevní organizace Včela, 

v době 2. světové války se prodejna přejmenovala na Bratrství. Druhým byl obchod 

v domku čp. 36 pana Škvora. Oba obchody zanikly po roce 1945.

Při hospodářství čp. 11 byla hospoda Františka Turka. Po 1. světové válce ote-

vřela při hospodě sestra hospodského, vdova po padlém paní Hromadová trafiku. 

Od roku 1936 provozoval pohostinství Bohumír Marek, který si vzal za ženu dce-

ru hostinského Turka. Činnost hospody již jako socialistické provozovny Jednoty 

byla ukončena v roce 1952.
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Druhým pohostinstvím snad se stoletou tradicí byla Breburdova hospoda 

a řeznictví. Zakladatelem byl Prokop Breburda. Hostinský, jehož hlavu vždy zdo-

bila nízká kulatá čepice, odznak hospodského cechu a z hospody zaznívaly zvuky 

orchestrionu. Obraz starého pána dlouho visel na stěně ve výčepu a snad tam visí 

dodnes.

V čp. 34 v jednom z bývalých továrních domků brodecké přádelny provozoval 

živnost krejčovskou František Majer. Narodil se roku 1894 v týnecké ratejně (dnes 

provozovna sklenářství), kde byly společně ubytovány rodiny pracující na vrch-

nostenském statku v Náklí. František Majer se vyučil krejčovině u týneckého pa-

na Šmídka a po 1. světové válce si založil vlastní živnost. Pro onemocnění rukou 

musel po roce 1945 krejčovské řemeslo omezit. Ještě dnes po více než padesáti le-

tech vzpomíná rodina na diskriminaci po roce 1948. Krejčí byl zařazen mezi velké 

živnostníky, nedostal on ani jeho matka potravinové lístky a důchod mu byl vy-

měřen ve výši 180 Kčs měsíčně.

V domě čp. 37 po 1. světové válce měl krejčovskou dílnu Karel Korbel. Zemřel 

po roce 1945.

Největšími hospodářskými usedlostmi ve vsi byl Jirákův statek čp. 8 s po-

sledním hospodářem Františkem Jirákem a Kalašův statek čp. 4 s posledním ma-

jitelem Josefem Kalašem.

Ve Zbořeném Kostelci byl od nepaměti pod hradem přes Sázavu brod. Po-

cestným pak sloužili vedle brodu převozníci. Těmi posledními byli Jan Svoboda 

z čp. 10 a po něm pan Vorel z čp. 12.

Tovární domky ve Zbořeném Kostelci pro zaměstnance brodecké přádelny
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ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola v Týnci nad Sázavou

Janeta Jandová

Mateřská škola v Týnci v sídlišti byla slavnostně otevřena 1. 11. 1974 jako závod-

ní školka n. p. Metaz za účasti zástupců ONV Benešov a MěNV Týnec. Provoz byl 

prakticky zahájen 4. 11. 1974 ve 3 pavilonech s kapacitou 90 dětí. Vzhledem k po-

pulační explozi v 70. letech se však počet dětí ve školce ve školním roce 1976/77 

zvýšil na 110. Poptávka po umístění dětí do mateřské školy však nadále narůstala, 

a proto bylo předloženo a posléze i realizováno konstruktivní řešení problému – 

výstavba dalších dvou pavilonů. Ty byly plynule napojeny spojovací chodbou na 

stávající budovy a staly se součástí areálu. Jejich slavnostní uvedení do provozu 

proběhlo 1. 9. 1981, k tomuto datu bylo ve školce zapsáno již 152 dětí.

Mimo to v Týnci již léta v Benešovské ulici (vedle hasičské zbrojnice) existova-

la mateřská škola n. p. Jawa (koncem 70. let ještě závod zřídil novou školku v Bu-

kovanech), její budova však byla v restitučním řízení vrácena původním vlastní-

kům, a proto byly ve školním roce 1992/93 děti z této školky přemístěny do síd  liště. 

Tamní mateřskou školu totiž Metaz a. s. po roce 1989 bezúplatně předal městu Tý-

nec.

Od začátku své činnosti má mateřská škola v sídlišti charakter moderního škol-

ského zařízení na okraji sídliště s vysokou koncentrací obyvatelstva. Díky výhod-

nému umístění nejsou problémy s organizací režimu dne a s dodržováním hygie-

nických zásad zdravého způsobu života. Školka je položena na klidném místě 

v blízkosti vilové čtvrti a lesa, má ideální podmínky pro využití tohoto prostředí 

k vycházkám i ke sportovním činnostem.

Součástí výchovné péče je i integrace dětí s různými druhy zdravotního posti-

žení, v tomto směru spolupracujeme s odbornými pracovišti, nejdéle např. se spe-

ciálně-pedagogickým centrem při Škole pro nevidomé J. Ježka v Praze a Pedago-

gicko-psychologickými poradnami v Benešově a Říčanech.

Filozofií naší školky je vychovávat děti v duchu demokratických ideálů ve zdra-

vé a sebevědomé osobnosti, položit základy pro uspokojování rozličných indivi-

duálních zájmů a potřeb. Součástí výchovného působení je i trvalá péče o děti se 

specifickými vzdělávacími potřebami, tedy nejen o děti zdravotně postižené (indi-

viduální vzdělávací plán sestavený ve spolupráci s dětským lékařem), ale i o děti 

talentované (výtvarný a pěvecký kroužek, kurzy keramiky). Tomu je přizpůsobe-

na i kapacita mateřské školy, která je v současné době cca 125 dětí, jež jsou organi-

začně rozděleny do 5 tříd.

Mateřská škola pracuje podle Rámcového programu předškolního vzdělávání 

a nabízí kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti ve školce, v roz-

šířené nabídce rovněž pro děti školního věku (zájmové kroužky, jazykové vzdělá-
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vání, kulturní akce). Ve vzdělávání dětí se klade důraz na smyslové vnímání, ex-

perimentaci, praktickou zkušenost a na rozvoj komunikativních dovedností.

Učitelský sbor tradičně spolupracuje s vedením Základní školy v Týnci, se Zá-

kladní uměleckou školou, s Domem pečovatelské služby a s Informačním středis-

kem MěÚ Týnec. Děti se aktivně účastní i kulturního dění ve městě – oslavy svát-

ků, výstavy dětských prací, vernisáže, školní akademie. Jejich práce z výtvarného 

kroužku jsou zasílány do různých soutěží, kde již obdržely mnohá ocenění a zdo-

bí rovněž prostory Městského muzea a Městského úřadu v Týnci.

Dějiny obecné školy v Týnci nad Sázavou

Antonín Vendr 

V Týnci nad Sázavou se připomíná škola již v r. 1765. Podle starých záznamů 

byla postavena na místě, kde dnes stojí dům č. 5 (pošta). Tehdejší školní budova, 

určená pro děti nevolníků, byla malá a chatrná chaloupka ze dřeva a s doškovou 

střechou. V zápisech bylo zjištěno, že v uvedeném roce (1765) byla u školy prove-

dena přestavba stodůlky.

Roku 1780 byla dosavadní škola zbořena a na témže místě vystavěna nová škola – jed-

notřídní. Školní budovu tvořila jedna dřevěná kolna, kamenné stavení s jednou velkou svět-

nici a jednou malou, mezi nimi byla síňka, vedle malé místnosti byla kuchyň a pod ní sklep. 

Budova byla kryta šindelem. Celá stavební parcela měřila 75 čtverečních sáhů. 

Podle výpisu z archivu ministerstva vnitra v Praze, a to z výtahu ŠF (školní 

fase), Berounský kraj, č. 49 z r. 1788 se uvádí, že do této školy chodilo 51 chlapců 

a 49 dívek. Lze se domnívat, že ve statistickém hlášení nebyl úmyslně překročen 

Malí umělci – výtvarný kroužek (MŠ Týnec nad Sázavou)

Malí umělci – keramický kroužek 
(MŠ Týnec nad Sázavou)
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počet 100, protože by bylo nutno ustanovit učitelského pomocníka. Ve stísněných 

poměrech hmotných se o to učitel raději neucházel.

Nemajetní rodiče, jichž bylo 50, byli od placení školného za své děti osvoboze-

ni, zbytek, nepříliš velký, školné platil.

Povinná školní docházka trvala 6 let. Na jednotřídní škole, která byla tehdy 

v Týnci, chodili žáci dva roky do prvního oddělení a čtyři roky do oddělení druhé-

ho. Vyučovalo se třem základním předmětům: čtení, psaní a počtům. Po odpoled-

ním vyučování ořezával učitel nová brková pera, někdy celé odpoledne.

Roku 1788 chodilo podle zmíněného již výpisu do školy z týnecké obce 8 dětí. 

Jedno dítě bylo jedenáctileté, jedno desítileté, dvě devítileté, tři sedmileté a jedno 

šestileté. V zimě byla docházka dobrá, v létě za mnoho nestála.

Ostatní děti byly z okolních obcí. Z Podělus 8, Krusičan 19 a z rozptýlených 

domků Bukovan, Pecerad a Chrástu 65 dětí. 

Hmotné postavení učitele nebylo lákavé. Patřilo mu posnopné, školní krejcar 

a koleda. Kromě toho měl příjem z vykonávání kostelních funkcí (pohřby, svatby, 

křtiny), mimo školu i šumařil a další příjem měl ze školního pole.

Když v roce 1791 majitel konopišťského panství František Josef hrabě z Vrtby 

zavedl v Týnci výrobu kameninového zboží, byl nucen povolat i odjinud pracovní 

síly a tím se i počet školou povinných dětí zvýšil. Škola trpěla nedostatkem místa 

a tento stav trval až do r. 1831. Majitel továrny uznal, že poměry ve staré škole jsou špat-

né a rozhodl se postavit novou školní budovu. Byla však otevřena až za Jana Karla kní-

žete Lobkovice r. 1831. Postavena byla dvoutřídní o jednom poschodí. Dostala čís-

lo 10, neboť více domů v obci nebylo. 

V době, kdy se jednalo o stavbě, v r. 1830, měl Týnec 9 popisných čísel, v nichž 

žilo na 150 obyvatel. Stará školní budova byla prodána pekaři a měšťanu Josefu 

Zmekovi z Českého Brodu za 504 zlaté.

V obsáhlé kupní smlouvě bylo kromě jiného uvedeno: „Poněvadž držení tohoto 

školního stavení od kupce na jeho dědice a potomky přejde, tak má ten, jakož oni, ještě ná-

sledující povinnosti naproti vysoké vrchnosti, totiž: jednu roční činži ode dne prodeje skrz 

sedm zlatých stříbra v císařských dvacetnících, polovičku k Jiří a polovičku k Havlu pozo-

rovat a vyplnit. V době sen, žní a otav ročně při dvoře týneckém 26 dní pěší roboty praco-

vat.“

Nová škola na čas vyhovovala vyučovacím potřebám. Ale vzmáhající se výro-

ba týnecké keramické továrny potřebovala stále více nových zaměstnanců a také 

přádelna na Brodcích (založena v r. 1836) rostla a zaměstnávala nové lidi, a tak po-

čet dětí ve škole rychle stoupal. Jen z Týnce už do školy chodilo 37 dětí. 

První řídící učitel, pokud jsou záznamy, byl Jan Tožička. Ještě za něho byl 

v roce 1868 vydán říšský zákon, jímž byl upraven poměr škol k církvi. Řízení veš-

kerého vyučování, výchovy a dozoru vykonával napříště stát. Obecná škola se 

stala povinnou pro všechny děti, tedy pro hochy i dívky, od dovršení šestého roku 

a končila, když bylo dítěti čtrnáct let. Školní docházka se tak prodloužila ze šes-

ti na osm let.
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Řídící učitel Jan Tožička byl dán dne 1. ledna 1872 na odpočinek a na jeho mís-

to nastoupil řídící učitel Karel Peprný.

O prázdninách roku 1873 byla provedena oprava školní budovy nákladem 470 zl., ber-

ním úřadem v Neveklově vyplacených.

Roku 1875 byla dvoutřídní obecná škola rozšířena na školu trojtřídní a jako 

výpomocná podučitelka ustanovena Barbora Tichá.

Od 1. října 1875 zřízena jednotřídní škola v Krhanicích a byly k ní připoje-

ny obce a osady Krhanice, Dolní Požáry a Prosečnice. Dne 10. února 1876 vrácen 

Chrást do Týnce, neboť byl vyňat ze školní obce Krhanic.

Dne 15. dubna 1877 byl na školu ustanoven učitel Gustav Štark. Na jmenova-

cím dekretu mu byl poukázán plat 300 zl. ročně, správce školy měl 500 zl. Barbo-

ra Tichá vyučovala ženským ručním pracím jako nepovinnému předmětu. Dne 

9. května 1879 byla zřízena nákladem školní obce letní tělocvična a opatřena po-

třebným nářadím a v dubnu 1880 školní zahrádka.

Od 1. ledna 1882 rozšířena škola o jednu třídu pobočnou (I. a, I. b) a zavedeno 

povinné vyučování ženským ručním pracím. Zatímně ustanovena Karolina Gubo-

vá, dcera okr. škol. inspektora v Benešově.

Roku 1884 byla dosavadní pobočka při I. třídě přeměněna v postupnou čtvr-

tou třídu a čtyřtřídní obecná škola byla rozšířena o třídu pátou. Pro nedostatek uče-

ben byla uvedena v platnost teprve v r. 1887, když byla pro pátou třídu opatřena místnost 

v č. 13. Ostatní třídy měly vyučování střídavé.

Po výměně míst řídících učitelů nastoupil dne 1. září 1893 František Kozelka 

na místo řídícího učitele v Týnci. Předtím působil jako řídící učitel v Prachaticích. 

První jeho snahou bylo odpomoci nedostatku učeben tím, že se staral o stavbu 

nové školní budovy. Již v roce 1894 bylo zakoupeno místní školní radou místo na stavbu 

za 600 zl. Vyšší úřady toto opatření schválily. Tehdy byl starostou obce Krusičany 

Josef Pazdera, rolník v Chářovicích, řídícím učitelem František Kozelka, farářem 

P. Karel Šoulavý.

Úsilím Františka Kozelky byly pořízeny plány pro novou školní budovu. Zhotovil je 

týnecký stavitel Ludvík Štros. Stavbu však prováděl stavitel Hromas z Neveklova. Jednání 

o stavbě bylo svízelné. Náklad musely hradit přiškolené obce, které rozepsaly přirážky na 

školu na podkladě daňových předpisů na jednotlivé majitele nemovitého majetku a provo-

zovatele živností a obchodů. V některých obcích se projevil i odpor proti stavbě, ale řídící 

učitel Kozelka svou houževnatostí dosáhl uskutečnění.

Původní rozpočet zněl na 33 015 zl. Na úhradu byla prodána stará škola č. 10 

ve veřejné dražbě za 6 005 zl. Marku Frišmanovi ze Lbosína. Školní zahrádku kou-

pila Antonie Micková za 906 zl. Protože náklad na školu převýšil rozpočet, bylo rozpar-

celováno i školní pole za hotelem směrem k Janovickému potoku, kde jsou dnes třemi řada-

mi postaveny rod. domky.

Dne 27. června 1898 se začaly kopat základy k nové škole, která stojí v obci dodnes a má 

č. 23. Dne 7. července téhož roku se konala slavnost položení základního kamene, který je 

umístěn v severovýchodním rohu této budovy.
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Do základního kamene byla vložena plechová krabice a do ní na pergameno-

vém papíře tento zápis: „Tato škola byla postavena za panování císaře Františka Josefa 

I. Okresním hejtmanem byl p. Adolf Heinz, okresním školním inspektorem p. Alois Schröck. 

Starostou obce Krusičany byl p. Josef Pazdera, rolník v Chářovicích.

Na škole v Týnci n. Sáz. působili v této době následující pp. učitelé: František Kozelka, 

řídící učitel, František Zelenka, učitel, Emanuel Svoboda, učitel, František Papoušek, učitel, 

Stanislav Karas, učitel, a industriální učitelka Anna Hellerová.“

Do krabice byly dále vloženy peníze, a to: 1 desítka (modrá), 1 pětka (zelená), 

1 zlatý, 1 dvacetník (stříbrný), 1 šesták (stříbrný), 1 čtyrák a několik drobných krej-

carů a půlčíků.

Dne 5. září 1899 odevzdal stavitel Josef Hromas z Neveklova novou školní budovu za 

přítomnosti zástupců školních úřadů a přiškolených obcí do používání. Dne 10. září 1899 

ji vysvětil administrátor P. Lásko. Od všech okázalých slavností bylo upuštěno pro 

hospodářskou tíseň. Od 1. září 1899 byla pětitřídní škola rozšířena o dvě definitiv-

ní pobočky při IV. a V. třídě.

Roku 1900 byl zvolen starostou obce Krusičan Jan Korbel, rolník v Podělusích. 

U školy bylo zřízeno cvičiště s letní tělocvičnou a školní zahrada. 

V r. 1903 byl založen polévkový ústav. Jedna třída upravena za kuchyň a jídel-

nu. Dětem nemajetných rodičů byla v polední přestávce podávána polévka s kra-

jíčkem chleba. Potřeby k vaření poskytli okolní rolníci a místní obchodníci. Z pe-

něžitých darů opatřeny ostatní věci.

V březnu r. 1905 byl dán na trvalý odpočinek řídící učitel František Kozelka, 

který sloužil od r. 1859. Zatímním správcem jmenován učitel Jan Heřman. V druhé 

polovině škol. roku 1905/6 ustanoven na zdejší škole definitivním řídícím učitelem 

František Půlpán z Vlašimi.

Dne 12. července 1908 se konala školní výstava učebních pomůcek, žákov-

ských prací a výrobků žákyň v ženských ručních pracích.

Budova „staré školy“ před přestavbou v r. 1933 (sbírka rodiny Svobodovy)
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V r. 1909 otevřena průmyslová škola pokračovací (3. 10.). Jejím správcem jme-

nonován František Půlpán.

Výnosem ze dne 23. 4. 1910 povoleno, aby pro děti z osady Krusičany byla zří-

zena celoroční expozitura. Počet tříd v Týnci se nezměnil. Dvůr Ledce oddělen od 

zdejší školní obce a připojen ke Křiváčku.

V roce 1914 v Týnci započato s vyučováním v hospodářském kursu pokračo-

vacím (28 žáků).

Ve válečných letech 1914–1918 měla škola potíže jako všechny ostatní. Hned 

na počátku odešel na vojnu učitel Josef Dvořák a bylo za něj po celou válku suplo-

vá no.

Expozitura v Krusičanech byla otevřena dne 2. ledna 1910. Chodily do ní děti 

tří ročníků (1.–3. post. roč.), ostatní děti chodily do Týnce. Vyučoval tu nejprve Sta-

nislav Krejza, potom Jan Čížek a od roku 1914 Antonín Vendr. Během let 1915, 1916, 

1917 a 1918 ji navštěvovaly všechny děti z Krusičan. Od 11. října 1920 bylo vyučová-

ní v Krusičanech zastaveno. 

V roce 1920 odešel Josef Dvořák z týnecké školy na místo řídícího učitele do 

Okrouhlice a Augustin Trojan jako učitel do Bystřice.

Definitivu v Týnci obdržel Ant. Vendr a Vít Lehovec. Ten však ani nenastoupil, 

ale odešel na Slovensko. Z bývalých učitelů působili na škole v Týnci řídící učitel 

František Půlpán, František Papoušek, Stanislav Karas, Barbora Kaplanová a Ma-

rie Klatovská. Za učitele Lehovce byl ustanoven Karel Vilímek.

Z minulosti týnecké měšťanské školy

Josef Kraif

Měšťanská škola smíšená v Týnci n. S. byla otevřena dne 1. listopadu 1921 

z pří kazu Zemské školní rady v Praze s podmínkou, že škola obecná i měšťanská 

bude pod správou ředitele měšťanské školy.

Byly otevřeny dvě třídy. Do I. roč. bylo zapsáno 57 dětí z obecné školy a 7 dětí z jiných 

měšťanských škol – tedy 64 dětí (23 hochů a 41 dívek). Do II. roč. 20 dětí z jiných měšťan-

ských škol a 28 dětí po zkoušce z obecné školy – celkem 48 žáků (20 hochů a 28 dívek). Měš-

ťanská škola tedy začala se 112 žáky.

Na měšťanské škole byli ustanoveni: zatímní ředitel Jan Mixa, odborný učitel 

z Vlašimi (II. odbor), Emil Schwarzinger, odborný učitel ze Zlivi u Č. Budějovic 

(I. odbor), a Josef Kraif, odborný učitel z Bělice (III. odbor). Obsazení všech tří od-

borů mělo velký význam, protože bylo mnoho a mnoho okolností, které vyučová-

ní znesnadňovaly. Hodně dětí bylo bez náležité přípravy, vyučování zpožděno o dva mě-

síce. Veškeré vybavení školy: čtyři holé stěny učebny a lavice. Pomůcky žádné. 

K vyučování tělocviku dívek přikázána B. Kaplanová, učitelka obecné školy 

v Týnci n. S., ženským ručním pracím vyučovala E. Švejdová (Králová), učitelka 

žen. ruč. prací na obecné škole v Týnci n. S., němčině Fr. Půlpán, řídící učitel obec-
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né školy v Týnci n. S., a náboženství katolickému administrátor zdejší farnosti 

V. Týra.

Po více jak čtyřiceti letech stále mile vzpomínám na všechny tehdejší přízniv-

ce školy.

Především to byla místní školní rada (zástupci přiškolených obcí opatřovali 

vše potřebné pro školu – hlavně peníze), která dala do škol. rozpočtu 15 000 Kč, 

a to hlavně na učebné pomůcky, žákovskou a učitelskou knihovnu, učebnice pro 

nemajetné žáky aj. Příspěvky zasílala též okresní správní komise v Neveklově 

a někdy i z Jílového. Na měšťanskou školu pamatovaly i spolky (Sokol, Sdružení 

studujících v Týnci, Dělnická tělocvičná jednota na Brodcích, benešovská spoři-

telna, brodecká továrna, mládenci z Pecerad aj.). Z divadelního představení a ji-

ných podniků zasílali rovněž čistý výtěžek.

Škola pak kupovala učebné pomůcky, mapy a obrazy. Daly se dělat skříně a rá-

my na vystavování vzorných žákovských prací.

Ředitel psal různým závodům a firmám o kolekce výroby apod. Krátce, každý 

z členů sboru měšť. školy pomáhal shánět a prosit, aby byla nová měšťanská škola 

co nejdříve slušně vybavena.

Škola pořádala divadla (později i besídky), z jejichž výtěžků dávány příspěvky 

nemajetným žákům na školní výlety. Tehdy nebyli rodiče všech žáků zaměstnáni. 

Snažili jsme se, aby žáci poznali různé významné kraje a lidi naší vlasti, a proto se 

každoročně pořádaly školní výlety. Vzpomínám si, že to byly nejméně dvě desítky 

míst, bližších i vzdálených, do nichž se naše děti podívaly.

Do měšťanské školy chodily děti z Týnce, Chářovic, Krusičan, Bukovan, Pecerad, Kos-

telce, Brodců a Chrástu (přiškolené obce). Docházely do ní i z nepřiškolených obcí a osad: 

Krhanic, Požár, Prosečnice, Kam. Přívozu, Lešan, Břežan, Vensova, Maskovic, Kaňova, Vět-

rova, Netvořic, Vazovnice, Chleb, Dunáviček, Dunávic, Sobišovic, Benic, Chrášťan, Vidlá-

kovy Lhoty, Větrova a z Poříčí n. Sáz. 

Tenkrát nejezdily autobusy, děti chodily pěšky, za každého počasí, déšť, sníh, 

mrazy jim nevadily, většinou o suchém nebo málo potřeném chlebě, někteří si do-

šli na polévku do hostince. Stravování pro děti nebylo. Tenkrát se jim ani nezdálo 

o pohodlí, jaké mají dnešní školáci – a přesto byla docházka do školy velmi dobrá. 

Pamatuji, že jen jednou bylo vyučování přerušeno pro kruté mrazy od 18. do 

25. února v r. 1929. 

Pro tolik dětí tři učebny naprosto nepostačovaly. Nejnepříznivější poměry byly 

v r. 1923/4 v I. roč., kde velký počet dětí byl zdravotně závadný. Ač se o učitelích nerad 

zmiňuji, přesto musím podotknout, že vysilující práci konali s velkým sebezapřením, pra-

covali poctivě, aby dosáhli příznivých vyučovacích výsledků. Dobrá jejich práce byla oce-

něna okresním školním výborem, který vyslovil „učitelskému sboru měšťanské školy po-

chvalné uznání za vynikající výsledky vyučovací i výchovné, dosažené za poměrů zvláště 

obtížných“. Vždyť tehdy bylo v I. roč. měšťanské školy 54 hochů a 45 dívek, tedy 99 dětí. 

Mnoho žáků se stále hlásilo do naší měšťanské školy. Až do roku 1931/2 bylo 

v I. ročníku 70–80 dětí. Tehdy konečně povolily úřady zřízení pobočky při I. roč. 
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Protože pravidelný rozpočet nemohl uspokojivě krýti potřeby školy, usnesla se 

místní školní rada, aby žáci z nepřiškolených obcí platili ročně zápisový příspěvek 

100 Kč, když jinak jejich obce na zdejší školu neplatily. Protože i domácí žáci přispí-

vali dle možností, vybralo se při zápise 5–7 tisíc na pomůcky k vyučování.

Koncem června 1923 byla uspořádána výstavka žákovských prací a sešitů. Přes 

700 návštěvníků neskrblilo pochvalou nad vykonanou prací v tak krátké době.

Na podzim 1924 spojeny správy obou škol po odchodu řídícího učitele F. Půl-

pána. Obě školy byly nadále pod správou ředitele měšťanské školy až do 1. 12. 

1940, kdy tehdejší ředitel měšťanské školy J. Kraif dal sám v újezdní školní radě 

návrh, aby byly opět správy obou škol rozděleny.

Postavením Zbrojovky v Týnci n. S. přibývalo dětí v obou školách. Dosavadní 

budova nestačila. Proto byly najaty alespoň trochu vyhovující místnosti v soukro-

mých domech (u Heřmanů, Korbelů, v záložně). Ve školní budově zůstaly kmeno-

vé třídy obec. školy a škola měšťanská. 

Nastalo dlouhé jednání – buď přístavbu nebo nástavbu 2. patra, nebo stavbu 

nové budovy. Rozhodnuto o nástavbě 2. poschodí. Po ofertním řízení zadána stavba 

2. patra Fr. Štrumlovi, staviteli v Týnci n. S. S nástavbou se začalo 21. června 1933. Do 

1. zá ří bylo odstraněno i lešení od školy. V přízemí a v I. poschodí se od 1. září již pravidel-

ně vyučovalo. Ve II. poschodí se dokončovaly řemeslnické práce. Po úředním schvá-

lení se nastěhovala měšťanská škola 15. října 1933 do II. poschodí. Měla tam 5 vel-

kých učeben, 1 kabinet, 10 záchodů, 4 šatny.

Učitelský sbor „staré“ školy v polovině 30. let, zleva stojící St. Karas, Štepánek, Fr. Prokop, K. Jodas, Jos. 
Kraif, J. Hochman, Ant. Vendr, ?, sedící farář Levora, ?, Čečilová, Kohoutová, J. Topič, ?, Linhartová, ?, ? 
(sbírka F. Šípka)
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Na celkový náklad 324 167,40 Kč platily: Týnec 99 200, Bukovany 74 600, Pece-

rady 35 400, Krusičany 28 500, Podělusy 26 150, Chářovice 22 300, Chrást 13 850, 

Zbrojovka Týnec 25 000, příspěvky z cizího škol. obvodu 7 750 Kč.

Dne 1. září 1936 byl zřízen při měšťanské škole jednoroční učební kurs (9. roč.). Pro-

tože tím byla měšť. škola rozšířena o 1 postupnou třídu, přibyla 1 učitelská síla, na kterou 

osobní náklad měla platit místní školní rada. Proto byl od každého žáka 9. třídy vybírán 

roční příspěvek 750 Kč.

V roce 1937 byl ve škole zřízen školní rozhlas i s místním vysíláním. V roce 

1938 byly založeny újezdy a místní školní rady byly přejmenovány na újezdní škol-

ní rady. Tím se rozšířil počet obcí, které vydržovaly školu.

Dne 30. 6. 1939 předal dosavadní ředitel obou škol Josef Topič správu obou 

škol nejstaršímu členu učitelského sboru Jos. Kraifovi, odbornému učiteli měšťan-

ské školy. Funkce ředitelská nebyla v té době záviděníhodná. Od 15. 3. 1939, od zří-

zení protektorátu, docházely od nadřízených úřadů tajné přípisy, v nichž byl ředi-

tel upozorňován, že je osobně odpovědný nejen za své činy a projevy, ale i za činy 

a projevy všech učitelských sil, žáků, ať se stanou kdekoli a kdykoli.

Musela se provést revize učebnic, všech knih v učitelské a žákovské knihovně 

a závadné texty začernit. Nikde nesměla být zmínka o Čsl. republice. Z užívání 

by ly vyloučeny mapy a obrazy, které připomínaly republiku nebo význačné po-

stavy našich dějin (Hus, Žižka, Havlíček apod.). 

Za okupace přejmenována byla měšťanská škola na školu hlavní (Hauptschule). Všech-

na razítka předělána na dvojjazyčná (německočeská) a přípisy docházely rovněž v dvojja-

zyčném textu. Z obecné školy byli žáci přijímáni do hlavní školy po přijímací zkoušce 

z češtiny a počtů. Někteří nemohli být přijati ani po úspěšné zkoušce, protože počet nesměl 

překročit číslo 40. 

Do škol. roku 1930/1 byla měšťanská škola o třech třídách. V dalších letech 

potom s jednou, dvěma, třemi i čtyřmi pobočkami. Nejvyšší počet tříd v r. 1942/3 

byl 8. Do 1. září 1949, kdy po oční operaci byl dán na trvalý odpočinek dosavadní 

řed. školy Josef Kraif, bylo na měšťanskou školu nově zapsáno (od zřízení) 2 415 žáků 

a službou přikázáno 72 učitelských sil.

V poledne dne 18. 12. 1944 dostal ředitel školy prostřednictvím regierungsko-

missara nařízení, aby byly ihned vyklizeny školní místnosti pro vojenské účely. 

Členové sboru a žáci nejvyšších tříd vyprázdnili všechny učebny do 15 hod. Přišli 

němečtí vojáci a 21. 12. 1944 za nepřítomnosti ředitele vystěhovali celou ředitelnu 

měšťanské školy i úřední spisy do jedné místnosti v přízemí, kde vše naházeli me-

zi snesené lavice, stoly, židle a obrazy obecné školy. Některé spisy se našly až po 

9. květnu. Nejnutnější věci si vzal ředitel do svého bytu. K nahlédnutí do spisů 

a pro různé nepředvídané věci směl ředitel měšťanské školy docházet mezi 8. až 

18. hod. do školy. Opravňovalo ho k tomu „Bescheinigung“ od SS velitelství.

V zimní době roku 1945 směli žáci dostávat jen úkoly – nevyučovalo se. Ředitel opatřil 

místnost v hotelu u Heřmana a učitelský sbor nedbal nařízení o úlohách a usnesl se, že 

bude v rámci „úloh“ vykládána nová látka podle učebních osnov v 45minutových vyučova-
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cích jednotkách v době od 8 do 12.45 hod., odpoledne od 13 do 16, později do 17.45 hod. 

Měšťanská škola měla 4 třídy a vyučovalo se střídavě po půl dni. Tak to chodilo až do 

5. května 1945. 

Byla provedena dezinfekce budovy odbornou pražskou firmou. Stála skoro 

13 tisíc Kč. Na úhradu byla uspořádána dobrovolná sbírka mezi občanstvem, kte-

rá vynesla přes 81 tisíc. Projevila se tu veliká přízeň občanstva škole a jako vždy – 

dělnictva závodů Týnce a Brodců.

Po dezifekci vymyli rodiče dětí celou školní budovu (20 místností a 108 oken).

Dne 5. 6. 1945 bylo slavnostně zahájeno vyučování v osvobozené škole. Správy obou 

škol pozvaly posádkové velitelství Sovětské armády, národní výbor, závodní rady atd. 

Průvod vyšel z hřiště Spartaku (tehdy SK Týnec) a ubíral se ke škole. V čele několik ho-

chů a dívek, čestní hosté, obecná škola s učiteli, hudba, měšťanská škola s učiteli 

a občanstvo. Mohutný průvod se zastavil u Pomníku padlých z I. svět. války 

a u hrobu dvou sovětských vojáků. Ant. Vendr vzpomněl i na oběti I. svět. války 

a na ty, kteří zahynuli za okupace. Na školním dvoře promluvil Jos. Kraif o útisku 

školy a národa za okupace a o zahraničním odboji. Na to učinili projev dva důstoj-

níci Sovětské armády (rusky a česky) o boji proti fašismu a přátelství národa čes-

kého a ruského. Žák IV. roč. poděkoval všem, kteří pomohli, aby byla škola brzy 

otevřena. Nato rodiče s dětmi vstoupili do osvobozené školy.

Školní kronika měla několik cenných listů se záznamy a podpisy sovětských 

a francouzských bojovníků proti fašistickému Německu. Uvádím o tom několik 

vzpomínek.

Dopoledne 9. května 1945 přišli do naší obce Francouzi z koncentračního tábora v ne-

dalekých Břežanech. Byli to vesměs představitelé veřejného a duchovního života. Podle za-

městnání, které uvedli u podpisů, byli mezi nimi redaktoři časopisů, univerzitní profesoři, 

poslanci, senátoři, různí důstojníci i generálové, advokáti, rektor katolické univerzity, sta-

rostové velkých měst, prezident obchodní komory, nejvyšší církevní hodnostář apod. Cel-

kem jich bylo 365. Pokud čas stačil, zapsali své dojmy do školní kroniky. Devátý 

květen byl pro ně dnem osvobození po několikaletém utrpení v různých koncent-

račních táborech v Německu nebo i u nás. Od občanů v Týnci byli přijati velmi sr-

dečně a pohostinsky. Škoda, že nemohli navzájem vyjádřit, co cítili. V tovární kan-

týně jim bylo připraveno občerstvení a nato se seznámili s obcí i s jejím okolím.

Dne 10. května byl k jejich poctě uspořádám průvod k Pomníku padlých. Lidí 

se sešlo jako máku, hudba vyhrávala, před hotelem se průvod zastavil a francouz-

ští hosté zazpívali několik písní. Mezi vězni byl i básník René Richard, který před-

nesl vlastní báseň, v níž vzdal poctu české zemi a jeho lidu. Překlad básně a člá-

nek z francouzských novin, v němž vylíčil bratrské přijetí v Týnci, byly vlepeny 

do školní kroniky.

Když průvod francouzských vězňů přicházel ke škole, projížděly obcí vojenské oddíly So-

větské armády. Velící důstojník zastavil svůj oddíl, přišel k pomníku, kde stáli francouzští 

hos té a zástupci obce. Setkání bylo přátelské a velmi dojemné. V mnoha očích se objevily slzy. 

A tak u školy, která vede lidi k přátelskému soužití, došlo k památnému setkání lidí tří národů.
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Po skončené válce potřebovala školní budova hodně oprav. Střecha byla špat-

ná a kamna v učebnách už také nevyhovovala.

Na jaře 1946 se újezdní školní rada rozhodla, že bude do budovy zavedeno 

ústřední topení. Starostí s tím bylo mnoho. Nejvíce s finanční úhradou a s opatřo-

váním potřebného materiálu. Po ofertním řízení byly instalační úpravy zadány 

firmě Kabeš a Fanta ve Vysočanech.

Část nákladu byla uhrazena dobrovolnými sbírkami za vedení učitelů. V ne-

děli dne 8. září byla uskutečněna sbírka s tímto výsledkem: Čakovice 3 315, Buko-

vany 3 255, Brodce 3 185, Chářovice 1 850, Chleby 2 610, Chrást 2 660, Kostelec 4 205, 

Krhanice 9 125, Krusičany 2 550, Pecerady 4 350, Podělusy 3 250 a Týnec 23 760; 

všechno v Kč. Kromě toho přispěli: Kulturní sdružení ve Zbrojovce Týnec 500, 

Sportovní klub Jawa 1 717, zaměstnanci Zbrojovky – závod Brodce 50 934, závod 

Týnec 53 896 a újezdní školní rada ze sbírky (dezinfekce 1945) 85 000. Školními 

přirážkami přispěly obce: Bukovany 32 040, Chářovice 15 000, Krhanice 48 000, 

Krusičany 24 240, Pecerady 48 000, Podělusy 17 520, Týnec 96 420. Vše v Kč, ONV 

Benešov vyplatil na zničená kamna 50 000, na opravu střechy 17 520, ministerstvo 

školství 150 000. Za ústřední topení bylo zaplaceno 546 697, oprava školy si vyžá-

dala náklad 138 642, takže v pokladně újezdní školní rady zbylo ještě na ostatní 

potřeby školy. 

Třeba ještě připomenout, že ve škol. roce 1945/6 byla ve třídách ustavena žákov-

ská samospráva. Ta uspořádala sbírky na znovuzřízení školy v Lidicích (8 805 Kč) 

a na znovuvybudování Klenčí na Šumavě (4 190 Kč).

Historie školství v Týnci nad Sázavou po r. 1948

Dagmar Urbanová

Zákonem z dubna 1948 byla zavedena jednotná škola, takže všechna mládež 

do patnácti let byla vzdělávána společně. Pět let na škole národní, čtyři roky na 

škole střední a povinná školní devítiletá docházka končila závěrečnou zkouškou. 

Od 1. 9. 1953 byla nově zřízena osmiletá střední škola. Jejím ředitelem byl jmeno-

ván Václav Staněk, jeho zástupcem Václav Tetour.

V říjnu 1953 byla projednána stísněná situace školy a vysloven požadavek, aby 

byla postavena nová školní budova. V listopadu toho roku se zahájilo vyučování 

v nově zřízené učebně u Frišmanů. Byla zřízena družina mládeže, vychovatelkou 

byla ustanovena Jarmila Žampachová. O prázdninách 1955 se brigádnicky vybu-

dovalo školní hřiště a dosavadní malé hřiště před školou bylo přeměněno na škol-

ní pozemek. Dne 16. 12. 1958 bylo jednáno o stavbě nové školy. Stavět se začalo v ro-

ce 1959 a dokončena byla v roce 1963. Místo osmiletá střední škola se zavádí název 

základní devítiletá škola. Nejméně deset let žila týnecká škola ve stísněných po-

měrech. Nepomohly ani nouzové místnosti na faře nebo u Frišmanů. A přece i za 

ztížených podmínek plnila škola dobře své úkoly.
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Dne 1. září 1963 byla otevřena nová školní budova v sídlišti. Tento den připadl 

na neděli. Slavnostního otevření se zúčastnilo na 3000 lidí, včetně nejvyšších před-

stavitelů veřejného života. Po slavnostním zahájení následovala prohlídka jednotli-

vých pavilonů školy (tělocvična nebyla ještě dokončena). Celou slavnost filmovali 

pracovníci Československé televize. Dopoledne byla otevřena výstavka dokumen-

tů a fotografií z historie Týnce, která byla umístěna v přízemí staré školy.

Nová školní budova byla předána tehdejším n. p. Průmstav jen několik dní 

před otevřením. Tato okolnost byla předvídána, a proto byl školní nábytek z něko-

lika skladišť v Týnci přestěhován do respirií obou pavilonů, odkud byl v několika 

posledních dnech rozmístěn do učeben a ostatních místností. Všechny tyto práce 

a ještě mnoho dalších provedli učitelé a provozní zaměstnanci školy s menším po-

čtem starších žáků sami. Učitelé nastupovali do školy tehdy již 19. srpna. 

V první polovině září docházeli žáci ze staré i nové školní budovy do dosa-

vadní školní kuchyně umístěné v č. p. 3 „U Korbelů“. V průběhu této doby byla 

uvedena do provozu kuchyně v nové budově. Ve staré budově bylo zřízení školní 

kuchyně a jídelny vázáno na uvolnění bytu bývalého školníka a úpravy pro stroje 

a zařízení. To se protáhlo až do konce ledna 1964, takže se začaly ve staré škole 

podávat obědy až po pololetních prázdninách. Rovněž proběhlo malování celého 

objektu staré školy, a to při nepřerušeném vyučování. 

Od slavnostního zahájení šk. roku 1963/1964 bylo upuštěno. Přesto se však 

všichni žáci shromáždili v respiriích obou pavilonů, kde byli přivítáni a byl jim 

vysvětlen školní režim a závěrem byli vyzváni k šetření školního majetku. 

V tomto školním roce 1963/1964 byly obě školy pod jedním ředitelstvím. Od 

následujícího roku došlo k oddělení staré a nové školy. V nové budově vedli školu 

ředitel Václav Staněk a zástupce Václav Tetour (1. a 2. stupeň), starou školu, která 

Slavnostní otevření „nové“ školy 1. 9. 1963 (sbírka F. Šípka)
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se tímto stala samostatnou, řídila paní ředitelka Věra Pazderová (1. stupeň) až do 

roku 1975. Po Věře Pazderové vedla školu až do roku 1997 ředitelka Vlasta Schille-

rová. 

Ředitelé v dalších letech v nové škole:

1963–1971 V. Staněk, zástupce V. Tetour

1971–1976 J. Zídek, zástupce V. Staněk 1971–1974

  zástupce E. Kotlanová 1974–1976

1976–1983 V. Starec zástupce J. Zídek 1976–1990

1983–1997 F. Krejčí zástupce V. Korec 1990–1997

Od školního roku 1997/1998 došlo k opětnému spojení obou škol pod jedno 

ředitelství. Ředitelem se stal Vladimír Korec, zástupkyní ředitele pro 1. stupeň Dag-

mar Urbanová, zástupkyní ředitele pro 2. stupeň Hana Váňová. Od roku 2000, kdy 

pan Korec odešel do důchodu, je ředitelkou Hana Váňová, zástupkyní ředitele 

Radmila Písaříková.

Od 1. 1. 2003 se rozhodnutím zastupitelstva stala škola samostatným právním 

subjektem. K 1. 9. 2004 školu navštěvovalo 459 žáků, a to ve 20 třídách. 

Nová škola 1 – Pavilony „nové“ týnecké školy v r. 2006
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MĚSTSKÉ MUZEUM
František Šípek a Ladislav Žížala

Kde byl počátek?

V době prvé světové války po roce 1914 vznikl v Týnci spolek „Sdružení stu-

dujících“ s cílem povzbudit kulturní dění v obci. Jeho program zahrnoval mimo 

jiné i založení místního muzea. Poválečné dění po roce 1918 v osvobozené zemi 

však přineslo do života lidí mnohé změny. Bývalí studenti vesměs s ukončeným 

vzděláním se rozjeli za novými pracovními příležitostmi do různých míst Česko-

slovenska, a bylo proto rozhodnuto spolek rozpustit.

Významný impuls

Uplynulo dvacet sedm let, skončila šestiletá německá okupace Českosloven-

ska a zem si po dlouhé době svobodně vydechla. Obnovují se staré zvyky a tradi-

ce a právě jedna taková tradiční návštěva týneckých na pouti v nedalekých Ne-

tvořicích vrátila do Týnce myšlenku studentů z doby prvé světové války – založit 

městské muzeum. S údivem, ale zároveň i s úctou stáli před vitrinami netvořic-

kého muzea plnými krásných výrobků týnecké kameniny Týnečáci učitel Topič, 

účet ní Stejskal, mladý František Šípek a naslouchali výkladu správce muzea pa-

na Doležala, rodáka z Krusičan.

Návštěva byla hozenou rukavicí. Aktivizovala se činnost týneckých občanů 

zajímajících se o historii města a připojili se k nim i někteří z členů bývalého stu-

dentského sdružení – MUDr. Maxera, učitelé Bučina a Vendr. Úkol vybudovat 

městské muzeum si vzal za své vlastivědný kroužek při místní osvětové besedě. 

Předsedou kroužku byl zvolen učitel Josef Topič, členy se stali další učitelé týnec-

ké školy Bučina, Reitinger a Šafrata, dále to byli Václav Stejskal, František Ší-

pek, místní farář Jindřich Juráš a z Prahy MUDr. Maxera. Odborný dohled nad 

přípravami převzal Dr. Tywoniak z okresního muzea v Benešově, materiální a fi-

nanční zajištění si vzal na starost sám předseda místního národního výboru Jan 

Lomoz společně s tajemníkem MNV Ladislavem Fulínem. Stanoveno, že muze-

um ponese název „Pamětní síň pro Týnec a okolí“.

Občané Týnce pochopili výzvu vlastivědného kroužku a začali pomáhat s pří-

pravami. Účastnili se dobrovolně na stavebních úpravách muzejních prostor v bu-

dově čp. 48 hradního areálu a přinášeli nejrůznější pamětihodnosti pro budoucí 

expozici. A tak po více jak čtyřiceti letech od vyslovení myšlenky Sdružením studu-

jících bylo dne 1. května 1959 týnecké muzeum otevřeno veřejnosti. Získané expo-

náty od občanů byly doplněny souborem týnecké kameniny zapůjčené z depozitá-

ře zámku Konopiště, historií brodecké přádelny a vzorníky jejích výrobků. 
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Je třeba vzpomenout neúnavné práce a zásluh 

o chod muzea pana Václava Stejskala, účetního 

týnecké slévárny Metaz. Vedl veškerou muzejní 

evidenci, staral se o přírůstky kameniny a začal 

sbírat a dokumentovat předměty, potvrzující pra-

věké osídlení Týnecka.

Uspořádání expozic provedli manželé Veli-

chovi z Prahy, trávící své letní dovolené v nedale-

kém Chrástu. Do Týnce je přivedl učitel Bučina, 

který se stal v novém muzeu fundovaným prů-

vodcem a nadšeným vykladatelem týnecké his-

torie. Tuto funkci vykonával i v době, kdy zchát-

ralá budova muzea musela být pro  návštěvníky 

uzavřena a k prohlídkám zůstala pouze román-

ská rotunda s gotickou věží. V roce 1983 byla uza-

vřena prvá muzeujní místnost a od roku 1986 mu-

zeum celé. Oprava se protahovala, a tak jediným, i když významným počinem 

bylo pokrytí střech rotundy, věže a muzea šindelem.

Po roce 1989

Opravy s příchodem nového starosty města Miroslava Berky po listopadové 

revoluci nabraly na obrátkách a od roku 1994 byla budova téměř schopna muzej-

ního provozu. Pro nového starostu Zdeňka Březinu zůstal úkol vše dokončit, za-

jistit exponáty a muzeum otevřít. Byly položeny cihlové podlahy, instalováno 

Václav Stejskal – jeden z týneckých ob-
čanů, který se nejvíce zasloužil o vznik 
a chod muzea

Z jednání vlastivědného klubu Týnce před budovou muzea: (zle-
va) Vendr, Dědková, Berka, Stejskal, Gabriel, Burian, Maxera

František Bučina – až do pozdního vě-
ku muzejní průvodce a zasvěcený vy-
pravěč týnecké historie
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osvětlení, místní řemeslníci vyrobili skleněné výstavní vitriny, nainstalováno za-

bezpečovací zařízení a mohlo se přistoupit k instalaci expozic. Pracovnice okresní-

ho muzea paní Dr. Váňová zpracovala scénář a vybrala v Národním muzeu v Pra-

ze z jeho depozitáře reprezentativní kolekci týnecké kameniny. Byl vypracován 

nový muzejní řád a po deseti letech dne 1. května 1996 bylo muzeum znovu slav-

nostně otevřeno. Prvním správcem se stal Václav Nohejl, v roce 2000 byl vystří-

dán Adrianou Bursovou. Následně byly otevřeny další expozice – v hradní věži 

expozice archeologických nálezů na Týnecku a jako poslední expozice o rozvoji 

Týnce a jeho místních částí.

Uzavření muzea a časté stěhování exponátů se neobešlo bez ztrát. Bylo štěstím, 

že moudrý pan Stejskal, který exponáty do doby uzavření muzea spravoval, ty nej-

cennější archeologické nálezy se souhlasem města uložil u sebe a mohly se tak 

stát základem archeologické expozice. Za zmínku také stojí, že představitelé obce 

v době starostování pana Zouly před druhou světovou válkou propásli příležitost 

mít vlastní rozsáhlou expozici týnecké kameniny. V Praze žil lékař Hornov, který 

byl horlivým sběratelem a znalcem týnecké kameniny a jako přítel Týnce nabídl 

svoji sběratelskou kolekci obci. Měl jedinou podmínku, aby se o soubor řádně 

pečovalo. Obec nabídku odmítla, nepřijala ji ani týnecká škola, a tak tato cenná 

a pro Týnec mimořádně významná sbírka putovala do depositáře Národního 

muzea v Praze, později mu byla údajně prodána za symbolickou cenu 1 Kč.

Městské muzeum od doby nového otevření začalo plnit i jiná kulturní poslání. 

V galerii muzea se konají výstavy měsíčně obměňovaných výtvarných prací, vy-

stoupení uměleckých souborů, kurzy ručních prací a okolí muzea slouží v let-

ním období k pořádání větších akcí – Týnecký střep a divadelních vystoupení.
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100 LET KNIHOVNICTVÍ
Ivana Nováková

První zmínky o tom, že se v Týnci nad Sázavou uvažuje o půjčování knih veřej-

nosti, najdeme už v devadesátých letech minulého století. V roce 1899, brzy po zalo-

žení Sboru dobrovolných hasičů, se objevují i základy budoucí veřejné knihovny.

Hasičský sbor si dává za úkol, mimo své hasičské profese, i záslužný úkol spo-

lečenský a kulturní, a to pořádání zábav, přednášek, divadla a také založení své 

knihovny. V říjnu 1899 byl zvolen zábavní a kulturní výbor a ten hned začíná pil-

ně pracovat. Již v prosinci 1899 na své členské schůzi shromažďuje první darované 

knihy pro utvoření spolkové knihovny. Bylo to celkem 33 knih. Na této schůzi je 

také odsouhlasen první nákup nových knih a je zahájeno půjčování nejprve čle-

nům spolku a vzápětí je odhlasováno „půjčovat knihy veškerým třídám obyvatel-

stva“. Základy veřejné knihovny jsou na světě!

Knihovna byla umístěna v hostinci „U Korbelů“ v malé místnosti v mezipatře 

a zde setrvala až do vypuknutí 1. světové války, kdy většina hasičů musela odejít 

na frontu. Tím umlká veškerá činnost sboru i knihovny. 

Ale ještě během války si několik místních studentů utvoří „Sdružení studují-

cích“ a tento spolek si mimo jiné dává za úkol probuzení kultury v obci a v okolí 

– a podařilo se jim to. Brzy rozjíždějí svou činnost naplno – začínají pořádat zábavy, 

přednášky, hrají divadlo pro velké, i loutkové pro děti – a zakládají svoji vlastní 

knihovnu. Z peněz, které získali z těchto akcí, kupují nové knihy, hasiči jim zapůj-

čují svoji sbírku a půjčování knih pro veřejnost opět ožívá. Tato sloučená knihovna 

je opět „U Korbelů“ a knihy se půjčují jedenkrát týdně za mírný poplatek 10 haléřů 

za knihu. Za vybrané peníze se nakupují nové knihy.

V roce 1922 většina členů tohoto volného sdružení studentů ukončila své stu-

dium a rozjela se za svým povoláním. Tak bylo na valné hromadě rozhodnuto 

sdru žení rozpustit a veškerý materiál i peníze poskytnout obci pro spolky a školy. 

Knihovnu, která v té době získala slušné množství knih, věnovali obci pro Osvě-

tovou besedu. Půjčování knih se ujímají učitelé zdejší školy a střídají se v této funk-

ci po celá desetiletí. Po menších úpravách je knihovna přestěhována do kampelič-

ky a později do nově upravené obecní místnosti vedle věže v areálu týneckého 

hradu (dnešní muzeum). Při stěhování a přebírání bylo zjištěno 741 svazků a po 

kontrole a následném vyřazení jich zbylo 556. Na této obnově měl největší podíl 

pan L. Boháček, který od té doby po mnoho dalších let dělal dobrovolného knihov-

níka. Počet knih se pohybuje kolem jednoho tisíce, poplatek za čtenářskou legiti-

maci činí 1 Kč a za půjčení knihy se stále platí 10 haléřů.

Po 15. březnu 1939 zasahuje okupace i do činnosti knihovny. Týnec se rozdělu-

je na dvě pásma a levý břeh i s knihovnou se ocitá v zabraném území – cvičišti SS. 

Dochází k nucenému vyřazování knih. Zpočátku byla revize a zabavování knih 

prováděna vyslaným úředníkem přímo na místě, avšak později docházely sezna-

my zakázané literatury a tehdy se dalo mnohé zachránit. Po prvních zkušenos-
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tech byl pro četnickou stanici napsán seznam s patřičnými úpravami a mnoho 

knih bylo uschováno, a tím zachráněno. Tato zakázaná literatura se pilně půjčova-

la celou válku z úschovy a byl o ni velký zájem. 

Po osvobození v roce 1945 byl provoz knihovny přerušen jen na pár dní. Po-

slední půjčovní den byl 3. 5. 1945, znovuzahájení proběhlo 31. 5. 1945. V té době 

bylo registrováno celkem 1 144 svazků. Ztráta za okupace byla jen 50 knih a ná-

sledně bylo vyřazeno 22 knih německých protektorátních. Knihovna dále vyko-

návala svou funkci a je zaznamenán zvýšený zájem veřejnosti, hlavně mládeže. Je 

jmenována knihovní rada a v roce 1946 jsou založeny první přírůstkové seznamy. 

I nadále knihovna sídlí v areálu hradu, ale později se načas stěhuje do jedné uvol-

něné místnosti na farní úřad.

Tady musíme vzpomenout na všechny dobrovolné knihovníky – studenty, 

učitele i další, kteří navázali na tradici národních buditelů a probuzení kulturní-

ho života v Týnci (tehdy se psávalo v Tejnici) věnovali roky záslužné práce. 

Významným mezníkem v životě knihovny byla léta sedmdesátá, kdy dobro-

volného knihovníka nahradil profesionál. Knihovna se výrazně změnila. Rozšiřu-

jí se půjčovní hodiny, prudce stoupá počet knih, a tím i výpůjček a následně i čte-

nářů. Jediná místnost na faře už nepostačuje a knihovna se za pomoci místních 

žen znovu stěhuje a to do domu čp. 18 – dosavadního sídla. Zpočátku zabírá jen 

dvě místnosti, ale jak jdou léta, rozrůstá se postupně do celého patra. Všechny kni-

hy jsou nově roztříděny: beletrie abecedně, naučná literatura systematicky a knihy 

pro děti a mládež do věkových skupin tématicky. Knihovna plní střediskovou funk-

ci, zpracovává fond pro řadu knihoven v okolních spádových obcích. Začíná aktiv-

ní spolupráce s místními základními i mateřskými školami a pořádají se besedy, 

literární pásma, soutěže a exkurze. Doplňují se mezery ve výběru beletrie, dokupu-

jí se slovníky, encyklopedie a další naučná literatura. V 80. letech se fond knihov-

ny rozrostl na 25 tisíc knih, půjčují se i časopisy a denní tisk. Nedávno přidělené 

a upravené místnosti přestávají vyhovovat prostorově – čtenáři si nemají kam sed-

nout, není kde pořádat akce pro děti, protože dětské oddělení je průchozí, regály 

se prohýbají pod tíhou knih, sklady nevyhovují. Následuje složité a nekonečně 

dlouhé jednání o dalším rozšíření knihovny.

A dnes …

Situace se liší – v roce 1997 byly pro veřejnost zpřístupněny nové adaptované 

prostory – knihovna prošla celkovou stavební rekonstrukcí. Po půlletém provizo-

riu získává působivé, příjemné prostředí, kde se dá umístit ve volném výběru vět-

ší množství knih, kde si čtenář najde klidné místo pro prolistování časopisů, kde 

děti mají svou vlastní velkou místnost a neruší tak ostatní. Samozřejmě nebylo 

mož né stavebně vyřešit vše, protože původní budova nebyla určena pro účely 

knihovny (např. stále postrádáme samostatnou čítárnu, studovnu i multimediální 

učebny). Alespoň částečně jsme pokryli požadavky na důstojný kulturní stánek, 

který slouží nejen obyvatelům Týnce, ale i okolním obcím. Změny se pochopitelně 

odrazily i v počtu návštěvníků a půjčených knih.
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První etapa modernizace byla ukončena a další plány zahrnují především au-

tomatizaci. Kniha v klasické podobě zůstane jistě ještě dlouho zachována, protože 

půjčování knih a časopisů je stále základním kamenem každé lidové knihovny. 

Ale chtějí-li se knihovny v následujících letech stát významnou součástí informač-

ní společnosti, musí být připraveny přijmout radikální změny. Knihovny byly vždy 

oporou vzdělávacího procesu tím, že poskytovaly četbu, možnost vědecké práce 

a informace. A právě technika zprostředkující informace udělala velký krok ku-

předu. Zatímco před deseti lety jsme na digitální zpracování knih ani nepomysle-

li, v současnosti máme k dispozici počítače propojené do sítě. Knihy jsou uloženy 

v databázi a opatřeny čárovým kódem, klasický lístkový katalog byl nahrazen 

elektronickým ON-LINE katalogem, který hbitě vyhledá požadované knihy podle 

nejrůznějších požadavků. Je srozumitelný, jednoduše ovladatelný, vhodný pro do-

spělé i pro děti.

Čeká nás ještě mnoho práce a různá úskalí. Vstup do nového století vnímají li-

dé jako přelom. Překročíme magickou hranici století i tisíciletí a ocitneme se v éře, 

v níž vládnou informace. 

Jak udržet krok s dobou?

V prvé fázi jsme zahájili automatizaci výpůjčního procesu. Tato služba práci 

v knihovně především nesmírně urychluje a zpřesňuje. Každý čtenář se v běžném 

provozu knihovny orientuje zcela samostatně. Sám si bez problémů zjistí, jestli 

požadovanou knihu máme ve svém fondu, či zda je půjčena. Pokud momentálně 

není k dispozici a čtenář o ni bude mít zájem, sám si ji může zamluvit. Počítač mu 

také pomůže vybrat literaturu podle nejrůznějších požadavků. Podle jména auto-

ra, oboru, námětu a dalších kritérií. Rovněž z nových průkazek, které nahradily 

dosavadní čtenářské listy, dokáže počítač vyčíst všechno: kdy byl čtenář naposle-

dy v knihovně, kolik knížek má půjčených, které si již půjčil a vrátil, jestli má za-

placený poplatek za příslušný rok, či zda náhodou nepřetáhl stanovenou výpůjční 

dobu. Počítač je dobrým pánem i pomocníkem. Zanedbatelná není ani ochrana 

knihovního fondu pomocí čárového kódu umístěného v knihách a časopisech. Je 

Týnecká knihovna po rekonstrukci v r. 1997 (foto 
MěÚ Týnec nad Sázavou)

Interiér knihovny v r. 1997 (foto MěÚ Týnec nad 
Sázavou)
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to smutné, ale i v dnešní době existuje řada lidí, kteří knihy z majetku knihovny 

potřebují doma a budují si tak svou vlastní knihovnu. Jaké bude asi jejich překva-

pení, až si, jako už po několikáté, „vypůjčí“ knihu a u dveří se ozve elektronická 

ochrana fondu. Zvukové znamení neúprosně upozorní na opomenutí nebo na pří-

padnou krádež.

Dalším krokem vstříc požadavkům veřejnosti, pro mnohé žádanou a zajíma-

vou novinkou, je zavedení internetu. Internet představuje celosvětovou síť počí-

tačů obsahující nesmírné množství údajů a obrazových, textových i zvukových 

informací a umožňuje komunikaci s lidmi na celém světě. Pomocí internetu máme 

spojení s knihovnami nejen v naší republice, ale i v celosvětovém měřítku. Získá-

váme bohatství informací ze všech vědních oborů, můžeme přijímat nebo odesí lat 

elektronickou poštu – to je běžně dostupné každému zájemci a tato služba je hojně 

využívána. Také prezentace knihovny pomocí webových stránek města jistě pomů-

že k jejímu zviditelnění a je ku prospěchu dalšího rozvoje. Elektronické informační 

centrum bychom rádi obohatili o naučné slovníky, vzdělávací encyklope die, jazy-

kové výukové programy – fauna, flora, umění, dějiny, zeměpis, hry a písnič ky – to 

vše v multimediální podobě. Nová technika zprostředkuje informace na takové 

úrovni, že uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších.

V příštím století bude knihovna vypadat asi trochu jinak. Ale lidé zůstanou 

stále stejní a právě jim bude městská knihovna ještě mnoho let ráda a ochotně 

sloužit.
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DROBNÉ SAKRÁLNÍ OBJEKTY NA TÝNECKU
Daniel Povolný

Brodce nad Sázavou 

– kaplička výklenková, za silnicí proti továrně 

Jawa, zděná, z r. 1832–1839, původně stávala ve 

dvoře mlýna čp. 1, po vzniku továrny byla při 

ohradní zdi v továrním dvoře, na dnešní místo 

přenesena za druhé světové války

Krusičany 

– zvonička, asi 100 m od silnice do Netvořic, 

kamenná, nedatována

– kříž, západně od obce (u pomníku padlým), 

litinový, kamenný sokl, z r. 1866, dle zápisu v obec-

ní kronice Krusičan

– kříž, na východním okraji obce (u rozcestí), 

litinový, kamenný sokl, z r. 1866

Ze Zbořeného Kostelce, akvarel, Ladislav Žížala

Zaniklá kaplička (1960) v Brodcích z 
r. 1872 (sbírka F. Šípka)
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Pecerady 

– kaplička výklenková (nad osadou na vršku), u silnice k Brodcům, zděná, 

z r. 1903, zasvěcená sv. Václavovi

– zvonička sloupová, na návsi, kamenná, z r. 1882, oprava 1993/94

Podělusy 

– zvonička sloupová, na návsi (u statku Čelikovských), kamenná, postavena 

24. 4. 1897, zvonek objednán od zvonaře Arnošta Diepolda z Prahy 

Týnec nad Sázavou 

– kaplička výklenková, ulice Benešovská v zahradě čp. 36 (pomístní jméno 

„U Kapličky“), zděná, z let 1930–1940

 – kříž, ulice Benešovská u čp. 36 u silnice Týnec–Benešov, litinový, kamenný 

sokl a zděný podstavec

Z Podělus, lavírovaná perokresba, Ladislav Žížala
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POMNÍKY PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
Daniel Povolný

Chářovice

Pomník obětem 1. a 2. světové války v podobě hrubě otesaného balvanu z tma-

vé žuly s uprostřed zasazenou tmavou žulovou deskou s textem a 3 oválnými 

skleněnými fotografiemi (pod ní je druhá deska z tmavé žuly věnovaná oběti 

2. světové války) stojí na návsi u zvoničky. Okolo je kovový plot se sloupky. Po-

mník byl zřízen hasičským sborem v Chářovicích, což dokládá i text: V upomínku 

padlým vojínům ve světové válce 1914–1918 (nahoře). Věnuje místní hasičský sbor 

(dole). Jména mrtvých: Ant. Barták, Jos. Štěpán, Fr. Hrouda.

Chrást nad Sázavou

Pomník padlým je situován v kopci nad železniční tratí Čerčany–Praha-Bra-

ník. Uvnitř rámového plotu s betonovými sloupky je žulový sokl s bosováním 

s jedním sloupkem ze světlé žuly z každé strany, na něm leží krychle ze světlé 

žuly, nahoře se zkosenými hranami, na ní je umístěn pylon ze světlé leštěné žuly 

ukončený hlavicí zdobenou kombinací českého a slovenského znaku (vpředu), 

moravskou orlicí (zleva) a slezskou orlicí (zprava). Nápis praví: Padlým a zemře-

lým 1914–1918. Jména mrtvých: Procházka Jos., Majer Fr., Berka Jar., Berka Jindř., 

Berka Al., Brejla Fr., Drnec Al., Dvořák Jos., Fulín Jos., Havlík Jindř., Kabát Jos., 

Kundrát St., Kočí Fr., Máša Jos., Šíma Václ., Starý Václ., Vaněček Fr.

Krusičany

Tento pomník vznikl v r. 1925 na návrší vedle hasičské zbrojnice a autobusové 

zastávky díky zdejšímu hasičskému sboru. Na betonové podezdívce je podstavec 

ze světlé žuly, na něm stojí hrubě otesaný pylon ze světlé žuly, uprostřed zasazena 

leštěná deska z tmavé žuly se zlatým písmem, okolo rámové pletivo. Text: Padlým 

a zemřelým vojínům ve světové válce 1914–1918 (nahoře). Za svobodu vlasti proli-

li krev svou (dole). Jména mrtvých: Baťcha Václav, Doležal Jindřich, Doležal Josef, 

Doležal Josef, Kůt František, Marek Bohumír, Stibůrek Ladislav, Větrovský Frant.
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Pecerady

První zmínka o pomníku padlým v 1. světové válce je v knize zápisů ze schů-

zí osadního zastupitelstva v květnu 1929, datum odhalení však neznáme. Hrubě 

otesaný balvan z gabra na kamenné podezdívce nalezneme na kopci u kapličky 

nad silnicí Týnec–Bukovany. O pomník se zasloužila komise občanů, osada dala 

pozemek a 500 Kč. Zlaceným písmem je zde napsáno: Upomínka padlým vojínům 

ve světové válce 1914–1918. z Pecerad Adámek Václav, Adámek Jan, Hruška Josef, 

Hruška Jaroslav, Hruška Josef, Kuchta Jan, Kočí Antonín, Kočí Václav, Kovář Jan, 

Novák Jan, Micka Jaroslav, Mrkvička Václav, Šobíšek Jan, Šobíšek Jan, Slabihoud 

Alois, Zahradníček Jan, Povolný Antonín, Zahradníček Emil, z Větrova – Zoula 

Emil, Zoula František. Za 2. světové války bylo u jednoho z nich odstraněno, že 

byl ruský legionář.

Podělusy

Pomník obětem 1. světové války byl slavnostně odhalen 20. 8. 1931 (první 

zmínka v r. 1930) u zvoničky poblíž návsi ve směru na Lešany. Zřídila jej obec Po-

dělusy pod protektorátem místní organizace Republikánské strany. Pomník vy-

robil J. Havlík z Břežan a dal mu podobu hrubě otesaného pylonu z tmavé žuly 

postaveného uprostřed nízké kamenné podezdívky ve tvaru trojúhelníku. Zla-

tým písmem tu je vytesáno: Památník padlým z osady Podělus ve světové válce 

roku 1914–1918. Jan Moravec, Jos. Hroník, Jar. Korbel, Fr. Vaništa.

Týnec nad Sázavou

Původní pomník obětem 1. světové války stával před základní školou v Bene-

šovské ulici. Poprvé se o jeho stavbě na obci jednalo 27. 4. 1925, ale ke slavnostní-

mu odhalení došlo až 4. 9. 1927. Iniciativa vzešla od obecního zastupitelstva 

a místních Sokolů, jeho zřízením byla pověřena komise týneckých občanů (zá-

stupci obecního zastupitelstva v Týnci a týneckých spolků – jednota Sokol, sbor 

dobrovolných hasičů, ČsOL, živnostenský spolek, okrašlovací spolek, invalidé – 

patrně váleční a obecná škola). Sbírkou mezi občany tzv. od domu k domu se vy-

bralo 1 589,50 Kč, sbírkou o pouťových dnech 1 449,27 Kč, ČsOL přispělo 400 Kč, 

žactvo obecné školy sebralo 411 Kč, invalidé a jednotlivci darovali 156,53 Kč a při 

slavnosti se během odhalení nasbíralo dalších 2 190,40 Kč. Autorkou bronzové pla-

kety (3 500 Kč) byla akademická malířka Podpěrová-Borovičková z Čáslavi, kame-

nické práce (3 200 Kč) provedl Jan Tománek z Krhanic. Pomník včetně textu navr-

hl učitel Antonín Vendr z Týnce. Stejně jako tehdy i dnes se na soklu a podstavci 

ze světlé neleštěné žuly vyjímá kvádr z téhož materiálu, po jehož obvodu čteme: 
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Pomník padlým v 1. světové válce před „starou“ školou r. 1927 (kronika obce Týnice, MěÚ Týnec n. S.)

Kdes v dáli spíte, kraj rodný na Vás vroucně vzpomíná. Uprostřed je připevněna 

bronzová plaketa zobrazující umírajícího zraněného vojína, pod ní jsou na vyleš-

těném pásu vyryta jména padlých: Germain Gustav – Germain Karel, Herz Edu-

ard x Jirák František, Korbel Jaroslav x Macek Jan, Pína Josef x Procházka Adolf, 

Skuhrovský Alois – Státka Frant(.), Straka Bedřich x Šíma Václav, Šípek Karel x 

Šmídek Alois, Turek Jan x Urie Bohumil. Péči o něj na sebe vzala obecná škola 

v Týnci nad Sázavou. 

Bronzová plaketa na pomníku měla být v případě potřeby za války roztavena, 

ale naštěstí k tomu nedošlo. V r. 1945 byl pomník po stranách doplněn o dva hroby 

sovětských vojáků. 5. 5. 1970 při rozšiřování silnice u školy byla plaketa sejmuta 

a uložena do skladu, zbytek pomníku pak na zahradě místního MěNV. Hroby so-

větských vojáků byly exhumovány a uloženy do pomníku na novém hřbitově 

v Týn ci nad Sázavou. Pomník byl znovu obnoven 27. 10. 1990 a důstojně umístěn 

před Městským úřadem v Týnci v Náklí. Stejná bronzová plaketa je také na po-

mníku obětem 1. světové války v Louňovicích pod Blaníkem.

Druhý pomník padlým v 1. a 2. světové válce se nachází uprostřed nového 

hřbitova v Týnci nad Sázavou. Najdeme tam podezdívku z kvádrů ze světlé žuly, 

na ní z třídílného žulového podstavce vyrůstají tři žulové kvádry, oba krajní jsou 

ze světlé žuly s tmavými kovovými deskami se jmény, prostřední kvádr z tmavé 

žuly je užší a vyšší, dole je doplněn stupněm z tmavé žuly a nahoře miskou na věč-



362

Týnec nad Sázavou

ný oheň z tmavého kovu, nahoře na kvádru jsou umístěny státní znaky bývalých 

ČSSR (vlevo) a SSSR (vpravo), uprostřed je deska s textem: Své životy jste dali za 

naši svobodu. – vše z tmavého kovu. Na desce vlevo jsou letopočty: 1914–1918 

a jména mrtvých: Germain Gustav, Herz Eduard, Korbel Jaroslav, Pína Josef, Skuh-

rovský Ad., Straka Bedřich, Šípek Karel, Turek Jan, Germain Karel, Jirák František, 

Macek Jan, Procházka Adolf, Stárka Frant., Šíma Václav, Šmídek Alois, Urie Bohu-

mil. Na pravé desce jména sovětských vojáků. Pomník byl veřejnosti představen 

8. 5. 1970. Jeho cena byla asi 50 000 Kč. Kovové desky dodalo Kovodílo Praha, žulo-

vé kvádry družstvo Kámen z Krhanic a o hrubou stavbu se postaral Jan Lomoz 

z Týnce.

Pomník padlým v 1. a 2. světové válce na novém hřbitově v Týnci 9. 5. 1970 (sbírka F. Šípka)
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
František Šípek a Ladislav Žížala

Mezi nejstarší známé spolky patřily:

Živnostenský spolek v Týnci nad Sázavou 

Vyvíjel činnost již od r. 1885. Z té doby pochází „Vysvědčení výučné“ z 1. břez-

na 1886 pro Josefa Hrušku z Pecerad, vystavené spolkem a podepsané představi-

teli spolku Antonínem Burianem a vyučitelem Josefem Křížem.

Společenstvo smíšených živností v Týnci nad Sázavou 

Datum založení spolku není známé, ale existuje doklad, že „Josef Hruška z Pe-

cerad čp. 32 byl na základě způsobilosti § 107 způsobilým uznán a do seznamu členů spo-

lečenstva zapsán. Povinnou taxu inkorporační dle stanov složil“. Za představenstvo po-

depsán Josef Štekl, starosta, 13. června 1923. (obr D02) 

Sbor dobrovolných hasičů spojených obcí Týnice nad Sázavou, Brodce 

a Podělusy založen obyvateli těchto vesnic v roce 1899. Podrobněji v samostatné 

kapitole. 

Spolek spořitelní a záložní pro Týnec a okolí

Týnečtí občané založili svoji „kampeličku“ 30. prosince 1900.

Sdružení studujících

Sdružení založeno o některých škol-

ních prázdninách v době prvé světové 

války. Členy se stali týnečtí studenti a uči-

telé a někteří z pražských letních hostů. 

Spolek si dal za úkol povzbudit kulturní 

činnost v místě, pořádat přednášky, zá-

bavy, hrát ochotnické divadlo, pro děti 

loutkové divadlo a založit vlastní knihov-

nu. V obci vedle hasičské již druhou. Čin-

nost vyvíjelo sdružení až do roku 1922, 

kdy řada studentů ukončila své školní 

vzdělání a z rodného Týnce odcházejí.

Místní osvětová komise Týnec nad 

Sázavou

22. září 1922 na doporučení rozpuště-

ného Sdružení studujících byla při obec-

ním úřadě ustavena osvětová komise. Je-

jím úkolem bylo řídit v obci kulturní dění, 

v té době především ochotnické divadlo a obecní knihovnu. Prvým předsedou 

se stal Antoním Jukl a funkci zastával až do roku 1938. Po obsazení ČSR Němci je 

ode dne 5. 6. 1939 změněn název komise na „kulturní odbor“, spadající pod pro-

Budova Spořitelního a záložního spolku v Týn-
ci nad Sázavou
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tektorátní orgán „Národní souručenství“. Druhým předsedou byl Karel Jodas 

a po něm od roku 1941 do roku 1944 František Prokop. 17. února 1944 na pokyn 

okresní osvětové služby nařízeno zrušit kulturní odbor a zřídit tzv. „osvětovou 

službu“ řízenou okresním úřadem. Aby se obec vyhnula příkazu řídit a provádět 

kulturní dění v obci v duchu fašistické ideologie, nebyla již žádná osvětová služ-

ba při obci zřízena a veškeré kulturní aktivity přeneseny do závodů Zbrojovky. 

I když i zde vykonávaly protektorátní úřady dozor, mnohé díky režijnímu důvti-

pu prošlo. Estrády a akademie měly vlastenecký nádech, cvičilo se např. v uprave-

ných sokolských krojích. To co český divák okamžitě pochopil, pro revizora dosa-

zeného Němci zůstávalo skryté.

Po druhé světové válce až do roku 1948 starala se o kulturu v obci opět místní 

osvětová komise. Po tomto roce to již byla kulturní komise při místním a pozdě-

ji městském národním výboru.

Družstvo pro rozvod elektrické energie v Týnci nad Sázavou

Ve volbách do obecního zastupitelstva v roce 1923 vyhrála v Týnci s převahou 

Československá strana národní demokracie, z 12 členného zastupitelstva získala 

7 mandátů. Starostou byl zvolen místní stavitel Ludvík Štros. V programu obce 

na volební období byla mimo jiné elektrifikace Týnce. K tomuto účelu bylo v obci 

založeno 18. 7. 1925 družstvo jako s. r. o. a 1. dubna 1926 se v obci rozsvítila popr-

vé světla.

Okrašlovací spolek

Ustavení spolku povoleno výnosem zemské vlády z 24. 2. 1923. Účelem spol-

ku bylo „okrašlovat a zalesňovat sídlo spolkové a jeho okolí, budit smysl pro přírodu a lás-

ku ke všemu krásnému“. V době založení měl spolek 38 členů, starostou spolku byl 

ředitel týnecké školy Jan Kovář.

S. K. JAWA Týnec nad Sázavou

Vznikl v roce 1931 jako sportovní sdružení zaměstnanců Zbrojovky. V r. 1932 

založena samostatná organizace pro kopanou. Více v kapitole o týneckém sportu. 

Automotoklub České republiky v Týnci založen 10. října 1936.

Po roce 1918 vznikla v obci řada nových spolků jejichž činnost souvisela buď 

s válkou nebo s novým svobodným životem v zemi:

Československá obec legionářská, Kamarádi 102. pěšího pluku, Skupina 

válečných invalidů, Pěvecké sdružení, DTJ (dělnická tělovýchovná jednota), 

ČSL – volná myšlenka pro Týnec a okolí, Včelaři, BIO – odbor Sokola, Kovoděl-

níci Týnec – hráli loutkové divadlo, Živnostníci Týnec, JAWAKLUB, Hospodář-

ský spolek, Živnostenský spolek a řada dalších.

Po únoru 1948 byla spolková činnost podřízena Národní frontě, která zahrno-

vala všechny spolky od Pionýra až po filatelisty a chovatele drobného zvířectva. 
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SPOLKY TÝNECKA

Historie kopané v Týnci nad Sázavou

Miloslav Šípek

Míč jako prostředek ke hře se v Týnci objevil počátkem tohoto (20. století – 

pozn. red.) století. V tehdejší Týnici nad Sázavou vládly míčové pálkové hry nazý-

vané Pán a Primas. Hrálo se malým míčem z hadrů neb plným gumovým, zva-

ným „kolomastrika“. Pro „starší“ generaci bylo v lese u Taranky hřiště pro tenis.

Teprve za války v r. 1917 v létě začalo se v Týnici kopat hadrákem do branky. 

Standa Karas, jedenáctiletý syn týnického učitele po svém návratu z prázdnin od 

tety z Hradce Králové, kde okoukal kopanou, „čutal“ s kluky hadrákem bosky 

a pře dával jim sporé zkušenosti. Prostranství před hotelem bylo prvním svědkem 

zrodu kopané v Týnici. Pan řídící netrpěl na školním cvičišti tuto zpustlou honič-

ku za mičudou do brány z kamenů neb čepic, a tak mimo prostory před hotelem 

ožily plácky v Pískovci, v Place (u hradu – pozn red.) a v Kozlovicích. V blízkém 

okolí se kopaná nehrála, a tak zůstalo jen u místních potyček.

Jarda Kudrna, nejstarší z party, první kapitán manšaftu, který začal působit 

v r. 1918, říká o kopané v Týnici toto (vzpomínky doplnil Míla Šípek):

„Nadšení pro kopanou vzplanulo u většiny týnických kluků, když Mirek Hanišů, bra-

tranec Standy Karase, přivezl v r. 1918 na ukázku opravdový kožený kopací míč. Koncem 

války a zvláště po osvobození v r. 1918 dojíždělo do měšťanky a gymnázia v Benešově hod-

ně kluků z Týnce a okolí. Vozili s sebou do školy hadrák neb zvířecí měchýř. Při návratu 

domů vlakem čekali ve středu a v sobotu, kdy bylo vyučování jen dopoledne, v Čerčanech 

přes hodinu na spojení. Přestávky využívali k tomu, aby ve strouze za hospodou směrem 

na Lštění kopali na dvě brány. Strouha byla úzká, ale hrstce kluků stačila.“

Jádro týnické kopané tehdy tvořili: bratři Standa a Karel Karasové, Karel Cet-

tlů, Emil Kosů, Pepík Herzů, Fanda Peřinů, Míla Šípků, Jenda Kohoutů z Bukovan, 

Václav Adámků z Pecerad a já (Jarda Kudrnů z Podělus). K nám se postupně při-

dávali další, až tu byla opravdová „jedenáctka“. V létě 1919 už se kopalo v Náklí 

mezi čepice naplno.

Když jsme si z vlastních úspor koupili od benešovských vojáků za 100 Kč starý 

kožený obal a napumpovali v něm suchý vepřový měchýř (obstarání gumové du še 

nebylo pro nás dostupné) – to už začínala sláva týnické kopané. Čerčanská strou ha 

už nestačila, kopalo se na louce pod čerčanským nádražím, ale majitel neměl pro 

to pochopení a někdy byla hra přerušena útěkem. Tam byl sehrán tréninkový zá-

pas studentů gymnázia proti návštěvníkům měšťanky s výsledkem 8:1 pro gym-

nazisty.

Vyjednán byl první přátelský zápas s Poříčáky v červnu r. 1920. Hrálo se v Poří-

čí u potoka, v místech hřiště dnešní školy. Tehdy to byla pastvina s výmoly. Výbor-

ný výkon domácího brankáře Hůly, který chytil i desítku, a vysoké holinky obrán-



366

Týnec nad Sázavou

ce porazily naše borce 1 : 0. Po celý zápas jsme měli převahu. V naší brance působil 

Pepík Herzů, který proti brance u domácího rozhodčího protestoval, že byl faulo-

ván, a nechtěl dále hrát. Hořkost porážky nám Poříčáci ztrpčili ještě tím, že až 

do Svárova klusem doprovázeli vlak a vysmívali se nám. Na odvetu se čekalo až 

do r. 1921.

Tehdy byl ustaven opravdový „kroužek kopané“. Ve funkci kapitána jsem na-

vrhl první stanovy v tomto znění:

Jméno jest: Sportovní kroužek Sokolík, zkráceně SKS.

Má za účel: Pěstovat sport, tužiti a cvičiti tělo i ducha svých členů.

Prostředky: 

a) cvičením tělesným (tréninky)

b) kázní, plynoucí z různých pravidel

c) ušlechtilou zábavou (zápasy, vyjížďky na kolech, zájezdy)

d) četbou (různých sport. časopisů).

SKS bude míti odbory: kopané, házené, cyklistiky, hokeje, hudební aj. V čele 

každého odboru stojí kapitán. Kroužek řídí předseda, jednatel a kapitáni odborů, 

jejich funkce se určují na začátku každé sezóny. Sezóny jsou tři: jarní od března do 

června, letní od června do října, zimní od října do března. Mužstva každého odbo-

ru jsou rozdělena do tříd; rozdělování se děje na začátku každé sezóny.

Výcvikový program sestaví pro každý odbor kapitán za souhlasu členů. Všich-

ni členové platí členské příspěvky, které určí předseda po dohodě s pokladníkem 

a jednatelem se souhlasem členů. Každý člen se musí podrobit stanovám a znát 

program. Přestupky se trestají; poslední trest je vyloučení.

Funkcionáři kroužku vedle kapitána byli: Kos Emil, Karas Karel a Šípek Míla. 

Jiných činovníků nebylo zapotřebí. Ostatní členové v letech 1921 až 1923: Adámek 

Václav, Bartůšek Standa, Cettl Karel, Čečil Josef, Francí Franta, Frišman Karel, Ha-

šek Jenda, Herz Pepík a Ludva, Jukl Karel, Karas Standa, Kohout Jenda, Korbel 

Václav, Kříž Míla, Peřina Fanda, Počepický Jenda, Procházka Frantík, Šíma Lojzík 

a Urie Míla.

Každý člen dostal legitimaci zhotovenou Karlem Karasem. Příspěvek činil 

1 Kč měsíčně. Další zdroj příjmů byl z očisty mateřštiny od germánských výrazů. 

Použití cizí zkomoleniny bylo trestáno pokutou 20 hal. Pokladně přispěl hodně 

Pepík Herzů, který úmyslně sypal jedno slovo za druhým, a pak se ptal pokladní-

ka, kolik je dlužen.

Klub měl přísný režim. Kapitán byl nekompromisní, netrpěl hádky a nadávky. 

Nerozpakoval se vykázat z hřiště vlastního hráče pro nesportovní chování i vůči 

soupeři.

V létě o prázdninách se trénovalo denně na prostranství nynějšího hřiště 

u mostu, zvětšeného o prostor až ke Korbelově stodole, kde byl branka. Navážka 

pro silnici na most v té době nebyla, ani nestál Karasův dům. Druhá branka stála 

v místech zadní hranice stávajícího hřiště. Byla to prostora dobrá, na jedné straně 

mírně vyvýšená. 
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Míč byl svěřen do úschovy kapitánovi. Před každým tréninkem šla celá parta 

do Podělus a šťasten byl ten, kdo mohl merunu nést. V tréninku se soutěžilo o to, 

kdo nejdál dokopne, kdo dá nejvíc jedenáctek, kdo nejrychleji přeběhne hřiště 

a kte rý brankář pustí nejméně gólů. Podle výsledků bylo sestavováno mužstvo.

První utkání v kopané na hřišti v Týnci bylo sehráno v r. 1920 proti Meteoru 

Be nešov s výsledkem 0 : 0. Nespornou zásluhu na úspěchu měl z Poříčí vypůjče-

ný brankář Hůla. Sestava byla pravděpodobně z těchto hráčů: Hůla, Adámek V., 

Kohout J., Hašek J., Šíma Al., Herz J., Cettl K., Kos E., Karas St., Kudrna J., Peřina F., 

Karas K. a Kříž M.

Zápasy se sjednávaly ústně, bez náhrady. Hrálo se bez dresů i označení, maxi-

málně ve vlastních trenkách a košilích, v obyčejných střevících.

Rozhodčí, pokud byl z řad nehrajících kamarádů, pískal, jak uměl. Nestalo se 

však, aby byl někdy napadán. Nejúspěšnějším a nejobjektivnějším rozhodčím tý-

nických byl po dlouhou dobu Karel Karas a Míla Šípek.

Mladé mužstvo sehrálo během roku 1920–1922 10 přátelských zápasů s výjim-

kou prvního vesměs vítězných neb nerozhodných, a to: v Poříčí 0 : 1, Kostelec 

20 : 0, Meteor Benešov 0 : 0, Poříčí 2 : 2, Čerčany 4 : 2, Netvořice 3 : 1, Poříčí 3 : 0, Čer-

čany 2 : 1, Benice 7 : 1, Čerčany 3 : 2.

Kopanou v Týnci vytlačila házená. Nebylo hřiště. Navážkou zmenšené koupil 

Sokol, kde byl fotbal zakazován. Na hřišti visela výstraha „Kopanou hráti zaká-

záno“.

Mládež se opřela o starší sportovní generaci vedenou zakladatelem sokolské 

házené v Týnci Ing. Klementem. Rozmach házené trval 10 let.

V r. 1925 se pokoušel Ludvík Štros ml., předtím hráč a podporovatel házené, 

o získání Náklí pro kopanou. Zatím neexistující klub přihlásil s odbory kopané 

a ledního hokeje u příslušných svazů, ale neměl dost průbojnosti k uskutečnění 

tohoto plánu.

O znovuzrození kopané v Týnci nad Sázavou vypravuje její zakladatel Boh. 

Šípek:

Shodou okolností to byla házená, která nejprve pohřbila a později oživila ko-

panou. V r. 1931 jsem dal podnět k založení továrního odboru házené s názvem 

Sportovní sdružení slévárny Jawa v Týnci n. Sáz. Hráči házené Kovrzek L., Prošek 

Václ., Houzar Jar., Dvořák Jan, Kovrzek Jos., Kubásek St., Vajner Jan, Bažil Jar. a Ší-

pek Boh. si sami zakoupili potřebné rekvizity, včetně kopaček. V příštím roce, tj. 

1932, byl odbor házené zlikvidován a hráči utvořili kádr fotbalového oddílu. Dosa-

vadní funkcionáři působili i nadále a tedy i první předseda Antonín Šípek, který 

sice neměl fotbalovou tradici, ale formálně zůstal v čele klubu. Podpora ze závodu 

nebyla téměř žádná, snad také proto, že klub, přestože nesl firemní hlavičku, 

o žádnou nežádal. Jedinou a velkou výhodou bylo, že továrník Janeček dovolil 

zřídit hřiště přímo před slévárnou, kde je nyní tovární park, komunikace a skla-

diště. S tím byla spojena nepříjemnost, že po každém zápase bylo nutno zasklívat 

a občas shodit míč se střechy.
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Průřez historií týnecké kopané

Stanislav Janda

V roce 1932 byl založen SKS JAWA Týnec nad Sázavou (Sportovní klub slévár-

ny). Fotbalový klub byl utvořen ze zrušeného odboru házené, kam přešli všichni 

hráči i s vlastním oblečením a kopačkami.

Ing. František Janeček umožnil zřídit hřiště přímo na nádvoří továrny. Z 30 za-

městnanců slévárny bylo poměrně těžké vybrat 11 fotbalistů. Tak není divu, že 

první utkání, které se hrálo v Kamenném Újezdě, Týnec prohrál 10 : 0. Prvním před-

sedou byl zvolen pan Antonín Šípek. Mužstvo bylo už první rok doplňováno, a tak 

se dostavily výsledky již podstatně lepší. Například SK Benešov prohrál v Týnci 

8:2. Hrály se jen přátelské zápasy. Řádná soutěž, III. třída, byla rozehrána v roční-

ku 1934–35. Od roku 1933 hrála své zápasy také „rezerva“ mužstva Týnce a od ro-

ku 1934 dorost. Týnec skončil hned na 1. místě a postoupil do II. třídy. V roce 1936 

se měnil název na SK JAWA Týnec nad Sázavou. Od roku 1938 SK Týnec nad Sá-

zavou. Pod názvem SOKOL Týnec v r. 1948 postoupil Týnec do I. B třídy. V roce 

1951 pod názvem SOKOL JAWA METAZ Týnec vybojoval postup do přeboru KNV. 

Jako trenér přišel bývalý reprezentant Jaroslav Štumpf a vydržel až do roku 1959. 

V roce 1953 se mění název na SPARTAK METAZ Týnec n. S. a od roku 1954 se vra-

cí do názvu JAWA. Od tohoto roku byli organizováni v klubu také žáci. Od roku 

1955 se hraje I. třída krajského přeboru. Od roku 1957 se soutěž reorganizovala na 

I. A třídu.

Od roku 1959 vedl mužstvo Jaroslav Zahradník, bývalý hráč Sparty Praha, 

Zbrojovky Brno a od r. 1954 hráč Týnce. V roce 1961 hrálo v Týnci prvoligové Klad-

no a zvítězilo 3:6. Čtyři branky Kladna dal reprezentant Kadraba. Za Týnec byl 

dvakrát úspěšný Zahradník a jednou Kalina. Sestava Týnce: Šticha – Fuka, Kudr-

na, Kotouč – Nihilič, Němeček – Landa, Zahradník, Šípek, Král, Kalina. Jaroslav 

Zahradník se v průběhu let do Týnce vracel jako trenér a Týnec vždy pod jeho 

vedením ožil. V r. 1964 vybojoval Týnec postup do krajského přeboru pod názvem 

TJ METAZ. Trenérem byl znovu Jarda Zahradník.

V roce 1966 hráli žáci pod vedením Jana Bartla o žákovskou ligu. V mužstvu 

hrálo několik talentů, kteří se později významně zapsali do dějin týnecké kopané. 

Byli to například bratři Josef a Mirek Tůmové, Tomáš Zahradník, Karel Lachman, 

Gusta Votánek a mnoho dalších. V roce 1969 se stali žáci přeborníkem středočeské 

oblasti. Za odměnu jim vyjednal zasloužilý mistr sportu Jan Knobloch – Madelon 

na podzim 1969 přátelský zápas se žáky AC Sparty Praha na Letné, Týnec zvítězil 

3:2. Zápas se hrál jako předzápas ligového utkání Sparty s Košicemi.

Od roku 1971 nastaly nejlepší časy týnecké kopané. Týnec postoupil do divize 

a to už pod názvem TJ JAWA METAZ TÝNEC. Za Týnec hráli Zoly Šverčič, Jaro-

slav Šticha, Jan Mentel, Antonín Kubín, Karel Lachman, Jaroslav Petrášek, Josef 

Gabriel, Venda Landa, Zbyněk Bartl, Václav Váňa, Fero Bendík, Josef Tůma, Karel 

Nihilič, Láďa Dudek, Karel Němeček, Jiří Landa, František Kříž, M. Kouřil, M. Třes-



369

k historickým kořenům města

ký, Jindra Landa, Miroslav Tůma, Josef Zeman. Trenérem byl Jaroslav Šípek, ve-

doucím mužstva Miloslav Štěpán a předsedou klubu František Knapp. Týnec hrál 

divizi až do roku 1986. V těchto letech byla tělovýchova a zejména kopaná z Me-

tazu i z Jawy dostatečně finančně a materiálně zabezpečena. Od roku 1974 hrál 

v Týnci také „B“ dorost. Nejúspěšnější ročníky zaznamenala kopaná v letech 

1974–75 a 1976–77, kdy do konce soutěže Týnec bojoval o postup do III. ligy a skon-

čil na 2. místě. 

Dne 3. 7. 1976 zemřel trenér Týnce, bývalý čs. reprezentant z. m. s. Jan Kno-

bloch – Madelon, který měl na vzestupu kopané v Týnci nemalou zásluhu. Svými 

bohatými zkušenostmi a znalostmi pomáhal všem trenérům Týnce a i jeho záslu-

hou vyrostlo v Týnci mnoho výborných hráčů. Na jeho počest se dlouhá léta hrál 

žákovský fotbalový turnaj „Memoriál z. m. s. Jana Knoblocha – Madelona.“ 

Dne 1. 5. 1978 byl slavnostně otevřen nový fotbalový stadión v Náklí. Na ote-

vření a celé výstavbě měl největší podíl náměstek ředitele n. p. Metaz a předseda 

TJ František Knapp, který vše řídil, zajišťoval a odpracoval nejvíce brigádnických 

hodin.

V roce 1977 se stal trenérem „A“ opět Jaroslav Štumpf, který 2. 2. 1979 zemřel. 

Byl hráčem Sparty, Viktorie Žižkov a trenérem řady ligových mužstev. V Týnci se 

na něho s vděčností vzpomíná jako na svědomitého trenéra. 

Od roku 1978 hrál mimo mužstva starších i celek mladších žáků. Od roku 1986 

se v Týnci hraje i přípravka.

Od roku 1986 hrál Týnec krajský přebor a pak I. A třídu. Od 31. 1. 1992 bylo na 

výroční schůzi oddílu kopané schváleno odloučení od TJ a nový název FK JAWA 

METAZ TÝNEC n. Sáz. Prezidentem FK byl zvolen Stanislav Janda. 1. 7. 1993 do-

šlo ke sloučení Sokola Pecerady a FK JAWA METAZ Týnec. V sezóně 1995–96 vybo-

jovalo „A“ mužstvo pod vedením trenéra Petra Roubíčka opět postup do oblastní-

ho přeboru.

„Stará garda“ týnecké kopané v r. 2004 (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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V ročníku 1997–98 vstoupila do FK firma K+K Paliva Týnec Petra Kadlece, kte-

rá se stala generálním sponzorem. V červenci 1998 byli angažováni bývalí prvoli-

goví fotbalisté Tibor Mičinec a Miroslav Příložný, od ledna 1999 Roman Pučelík. 

Tibor Mičinec se stal hrajícím trenérem. Jejich působení přineslo do mužstva no-

vou kvalitu. 

V průběhu podzimu 1998 doplnil Týnec Petr Kotora, který měl prvoligové 

zkušenosti z Benešova. V sezóně 1998–99 dlouho bojoval Týnec spolu se Sedlčany 

a Sibřinou o postup do divize, ale nakonec skončil třetí. Na podzim 1999 z Týnce 

Roman Pučelík odešel a po vystudování I. trenérské třídy se stal reprezentačním 

trenérem do 16 let. 

Od roku 2000 vedl FK METAZ, po odvolání trenéra Tibora Mičince, jako tre-

nér bývalý ligový kanonýr Miroslav Příložný. V mužstvu Miroslava Příložného se 

vystřídali dřívější ligoví hráči Petr Čermák, Miroslav Janů, Václav Hrdlička, Mar-

tin Pánek, trochu exotickým hráčem byl hráč I. a II. bulharské ligy Rumen Stajkov. 

V roce 2000 se též změnil název fotbalového klubu na FK METAZ TÝNEC NAD 

SÁZAVOU. V sezóně 2001–2002 skončil Týnec na 10. místě s 39 body a skóre 55 : 67.

V září 2002 zemřel Jaroslav Šípek – týnecká fotbalová legenda. Narodil se v ro-

ce 1926 a aktivně fotbal hrál až do r. 1969. S jeho jménem jsou spojeny největší 

úspěchy týnecké kopané. Byl vynikajícím fotbalistou, trenérem i obětavým funk-

cionářem.

Od sezóny 2002–2003 vedl „A“ mužstvo v krajském přeboru trenér Zdeněk 

Machač, který předtím trénoval divizní Benešov. Metazu se moc nevedlo, i když 

jej na jaře 2003 posílil na pár zápasů bývalý hráč Bohemky Josef Nesvačil. Týnec 

skončil se 14 body a skóre 30 : 69 na posledním 16. místě a sestoupil do I. A třídy.

V ročníku 2003–2004 se trenér Z. Machač převážně spoléhal na hráče z vlastní 

líhně. V konečné tabulce obsadil Týnec 7. místo s 36 body a skóre 42 : 36.

Týnečtí fotbalisté na hřišti v Náklí (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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Týnec se do budoucna chce spoléhat na své vlastní odchovance. Mládeži se 

věnuje v Týnci velká pozornost. Šeftrenérem mládeže je bývalý divizní hráč Týn-

ce Miroslav Tůma. Působí zde dvě dorostenecká a dvě žákovská mužstva. V Nák-

lí hrají též dvě přípravky.

Nechybí nadšení, chybí ale peníze a zázemí v podobě kabin. Všichni, kdo se 

kolem týnecké kopané pohybují, věří, že se jich brzy dočkají.

Ochotnické divadlo v Týnci nad Sázavou

Jiří Borovička

Na vzniku ochotnického divadla u nás má zásluhu Sbor dobrovolných hasičů 

spojených obcí Týnice nad Sázavou, Brodce a Podělusy, založený v r. 1899. Zacho-

vala se pozvánka k Mikulášské zábavě z 2. 12. 1899, kde je v programu i komedie 

o jednom jednání „Palečkovo dobrodružství“. Bylo to první divadelní představe-

ní a pak následovala řada dalších. Hrály se hry sloužící nejen k pobavení, ale i hry 

podněcující lásku k vlasti a k touze po samostatnosti. Nezapomínejme, že jsme 

byli pod Rakousko-Uherskem. Ke konci 19. století působily ochotnické divadelní 

spolky ve všech městech a v pokrokových obcích. Jejich záslužná činnost svědčila 

o vyspělosti a kulturnosti, a proto můžeme býti pyšní na to, že i v naší obci jsme 

byli na výši. V této pro nás nejvzdálenější době se divadlo hrálo se střídavým 

úspěchem, někdy i s velkými přestávkami. Činnost pokračovala do začátku 1. svě-

tové války v r. 1914, pak ustala. Bohužel se nedochovaly žádné archivní materiály, 

z kterých bychom se mohli dočíst něco bližšího. 

Nový rozmach nastal po vyhlášení samostatného Československa 28. 10. 1918. 

Vznikaly nové spolky a sdružení jak kulturní, tak sportovní, které se chtěly podí-

let i na rozvoji kultury. Vlastně po určitou dobu působily dva divadelní spolky, 

protože divadlo hrála i tělovýchovná jednota Sokol. Již předtím měla ochotnické 

divadlo sociálně-demokratická strana ve Zbořeném Kostelci a na Brodcích. Hrálo 

se pilně i v Peceradech, později také v Krusičanech. Do kultury se vložil i Student-

ský spolek, který se zasloužil o hraní loutkových her pro děti. Ve 30. letech dochá-

zí k budování továrny Ing. F. Janečka; mezi novými zaměstnanci přicházejí i zku-

šení herci, např. Jaroslav Rybář, pozdější režisér Jaroslav Beneš a další. To vše 

přispělo ke zkvalitnění činnosti, k rozmachu ochotnického hnutí. V tomto vzpo-

mínání se omezím ve výčtu jmen, nebylo by ani možné uvésti všechny, kteří se na 

hraní podíleli. Z doby 1. republiky uvedu jen učitele J. Kraifa a J. Reitingera, kteří 

nastudovali desítky her. 

Přišlo tragické období naší vlasti, německá okupace a 2. světová válka 1939–

1945. Český jazyk znějící z jeviště posiloval nás všechny ve víře, že překonáme těž-

ká válečná léta a opět nabudeme svobodu. Soubor pracoval skutečně s láskou pro 

věc, návštěvy byly veliké, kultura dovedla stmelit lidské společenství. Jako režisér 

a herec se do čela souboru postavil Ing. Josef Bayer. Ten se kultuře věnoval téměř 
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50 roků. Nezapomenutelným způsobem se zapsal do vědomí nás všech. Neúnav-

ně režíroval, hrál, organizoval a stále nás pobízel k další činnosti. V této době se 

formoval kolektiv, který potom existoval dlouhá léta a přinášel nastudování i ná-

ročného repertoáru. 

Po osvobození Československa v máji 1945 nastal nový rozmach kulturního 

života, bylo zde nadšení z nově nabyté svobody. Nemohu zde psát o všech insce-

nacích, zmíním se však o vrcholech. Byla to představení v rámci Čechova Máje v Be-

nešově. Zde jsme dosáhli jednou prvního, dvakrát druhého a jednou třetího místa. 

Čechův Máj byla divadelní soutěž pořádaná po dobu deseti roků v Benešově. Nej-

větším úspěchem pro nás bylo získání druhého místa v divadelní soutěži Stře-

dočeského kraje. Finále se hrálo na scéně Sukova kulturního domu v Sedlčanech 

v létě 1957. Musím napsat, kde se vlastně kultura v Týnci provozovala. Byl to sál 

v pří zemí budovy kulturního domu, dnes je to sál restaurace. Zde tehdy bylo di-

vadlo, kino, koncerty, přednášky, plesy, taneční zábavy apod. Bylo to dost těsné 

prostředí, zvláště kino a divadlo si překážely. Bylo třeba stále měnit a stavět jeviš-

tě, nebo provoz kina. A do těchto stísněných prostor zajíždělo občas i tehdejší Ob-

lastní divadlo Benešov. Rádi vzpomínáme na jejich účinkování u nás. Později se 

naštěstí kino přestěhovalo do jiných prostor. Ale to už se blížilo otevření nových 

kulturních domů Jawy a Metazu.

KD Jawa v roce 1962 a KD Metaz v roce 1963 se staly velkým podnětem k dal-

šímu rozvoji kultury. Na našem jevišti jsme uvítali umělce zvučných jmen, zpěvá-

ky, orchestry i soubory, byly pořádány desítky představení, hostovalo zde hodně 

profesionálních souborů. Mezi nás přišlo dost mladých lidí i dětí. Výborná hereč-

ka Marie Mlejnská se jim začala obětavě věnovat a nacvičovala pohádková před-

Představení Lucerny v r. 1962 (sbírka J. Borovičky)
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stavení pro děti. Kdo někdy pracoval s dětmi, jistě ocení její nelehkou, ale radost-

nou práci. Ochotnické divadlo není jen režisér a herci, potřebuje i dostatek rukou 

kulisáků, nápovědu, inspicienta, maskéra, elektrikáře, zvukaře, někdo se musí po-

starat o kostýmy a podobně. Prostě je s tím hodně starostí; měli jsme štěstí na tyto 

obětavce, rádi na ně vzpomínáme a oceňujeme jejich práci. Nezapomínáme na ma-

teriální pomoc obou továren a vedení města. Dostali jsme materiál potřebný k vý-

robě kulis, zdarma byla elektrická energie, k dispozici na zkoušky a představení 

Kulturní dům, zdarma byla i doprava do míst, kde jsme vystupovali. Divadelníci 

jako spolek byli členy Závodního klubu pracujících Metazu a Jawy a ten zajišťoval 

hodně potřebných věcí. Divadlo ke svému životu potřebuje nejen herce, ale i divá-

ka. Bez něho nemůže dojít k té jiskře, která vzájemně přeskakuje temným sálem 

a dělá divadlo divadlem. Když přišlo někdy málo diváků, byla to prohra. Někdy 

to skřípalo i mezi námi, přeli jsme se o smyslu a vlastně potřebnosti naší kulturní 

práce, o její potřebě či nepotřebě pro člověka. Ovšem zase jindy přišlo diváků plno, 

představení se líbilo, se zájezdy jsme rozšiřovali povědomí o našem městě. Tak po-

tom jsme třeba méně litovali hodin strávených na zkouškách. Divadlo má určitá 

specifika, hodně jde o to, podřídit svůj čas potřebám celku. Musí se mnoho a dů-

klad ně zkoušet, často i několikrát v týdnu. Nezapomínejme, že tenkrát továrny pra-

covaly na tři směny. Dost těžko se v tomto režimu dne zkoušelo, a kdo chodil na 

směny, obětoval skutečně hodně. Každý z nás měl starosti běžného života – práce, 

rodina, někdo třeba stavěl domek, jiný studoval. To vše způsobovalo, že i herci, kte-

ří byli těžko nahraditelní, měli málo času a bylo potřeba stále hledat nové talenty. 

Velké oživení naší činnosti nastalo koncem 70. let nástupem nových tváří, byla 

nastudována desítka nových her, některé z nich představují vrchol divadelního 

dění u nás. Tato činnost počátkem 80. let ustává. Koncem r. 1989 a na jaře 1990 jsme 

sehráli poslední představení, byla to hra M. Horníčka – „Dva muži v šachu“. Ještě 

jsme nacvičovali tři hry, premiéry se však nekonaly, začali chybět herci. Do všeho 

začala vypjatější situace ve všech oblastech našeho života, na ochotnické divadlo 

nebylo najednou dost času a ochoty. Takže divadlo v Týnci se hrálo plných 90 ro-

ků. Vyjmenovat místa, kde jsme všude hráli, by dalo velký seznam měst a obcí, 

jmenujme například Benešov, Vlašim, Sedlčany, potom obce kolem Týnce, Netvo-

řice, Neveklov, Prosečnice, Úročnice, Ouštice, Nová Hospoda apod. 

Na konci vzpomínání se dostávám do smutnější polohy. Uvažovali jsme vzpo-

menout 100 roků ochotnického divadla sehráním velké národní hry o mnoha her-

cích, byla by sláva, proslovy, kytice a vzpomínání. Nebylo to však reálné. Odcho-

dem mnoha členů jsme se dostali do situace, kdy hrstka lidí se pokouší bezúspěšně 

oživit divadelní dění. Jsem si vědom, že v tomto článku nemohu postihnout vše 

o práci, nadšení, starostech, úspěších, ale i prohrách. Napsat o všech, kteří se s lás-

kou a nezištně věnovali kulturní práci. 100 roků divadla bylo vzpomenuto přednáš-

kou, takovou besedou nad kronikou divadla. Konala se v rámci přednášek Vlasti-

vědného klubu města Týnce a bylo vzpomenuto téměř všech 77 her a pohádek, 

které byly sehrány od roku 1941. Je uvedený počet her za tuto dobu hodně nebo 
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málo? Těžko říci, nelze vidět jen strohá čísla, musíme si uvědomovat všechny okol-

nosti, vše pro i proti.

Divadelní život od r. 1997 po dobu šesti let udržoval soubor dětí nacvičujících 

pohádky. Bylo to takové milé připomenutí, že zde divadlo vždy bylo a že se snad 

někdy vrátí. Na tomto souboru mají zásluhu maminky dětí: Alena Borovičková, 

Jana Vacková a Anna Svobodová. Kulisy, kostýmy a vše potřebné zajišťovaly samy, 

hrálo se v Týnci, v Chářovicích, na soutěži v Jílovém a na přehlídkách dětských 

souborů v Načeradci. Každý rok nacvičily jednu hru, bylo to šest pohádek, snad 

v nich vyrůstali herci pro příští roky. Činnost tohoto souboru byla ukončena v ro-

ce 2003. V témže roce však dochází ke vzkříšení ochotnického divadla v našem 

městě v podobě spolku Habaděj!

Ochotnické spolky v Týnci nad Sázavou – minulost a přítomnost

Marta Vrňatová

V 70. letech minulého století je oživeno pod vedením Ing. Josefa Bayera při KD 

Metaz opět ochotnické divadlo v Týnci nad Sázavou. Základ ochotnického soubo-

ru tvořili herci, kteří s Ing. Bayerem již hráli: Marta Svobodová, Miroslav Vízner 

a Stanislav Šípek. Ke stávajícím členům pak přibyli Marta Vrňatová a František 

Pohádka „Tři zlaté čertové vlasy“ v KD Metaz v Týnci 25. 12. 1977, zleva Marta Svobodová, Miroslav 
Vízner, Marta Vrňatová, ?, ing. Josef Bayer, ?, Jaroslav Šlenkrt, Václav Kolář, sedící František Vaňkát, 
MUDr. Jiří Gabriel, PhDr. Marcela Boubelíková (sbírka M. Vrňatové)
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Vaňkát. Divadlo, to nejsou jenom režisér a herci, ale i další ochotní lidé, kteří zajis-

tí osvětlení – Václav Kolář a Jaroslav Šlenkrt a nápovědu – pí. Jandová a Francová. 

V tomto složení byla nastudována první hra „Červen, počátek léta“.

Naše začátky byly těžké. V hledišti byly stěží obsazeny první dvě řady. Nad 

ochotníky vítězila televize a nedůvěra pohodlných lidí. Po prvním představení 

přišla první pochvala za režii a herecké výkony, ale také kritika jevištní řeči, která 

je velkou bolestí ochotníků.

Náš neúnavný režisér Ing. Bayer hledal a přesvědčoval lidi, až se mu podařilo 

rozšířit náš soubor o Hanu Rakovcovou, bývalou členku ochotnického divadla, 

a o další nové členy – Marcelu Boubelíkovou, Evu Borovičkovou, Stanislavu Buko-

vjanovou, Lenku Bukovjanovou, Martinu Vrňatovou, Petra Kastelyho, Jindru Dvo-

řákovou, Štefana Kačníka, Jaroslava Honzíka a zkušeného ochotníka Vratislava 

Měchuru. Nelze zapomenout na Jiřího Konvičku, Antonína Krcha a Karla Jukla, 

kteří zajišťovali techniku a scénu a na zlaté sloupy každého ochotnického souboru 

– nápovědy – Marii Šlenkrtovou, Hermínu Pošmurnou a Jaroslavu Rakovou.

Postupem času, tak jak se uváděly další nové hry, přibývalo i diváků v hlediš-

ti. Premiéry her se uváděly v sobotu, v neděli se opakovalo pro ty, kteří představe-

ní nestihli anebo čekali, „jaké to divadlo bylo“.

V době působení našeho ochotnického souboru jsme měli velkou materiální 

pomoc od města i od obou týneckých továren.

Zkoušeli jsme v KD Metaz. Námi všemi uctívaný Ing. Bayer nám na těchto 

zkouškách nic neulehčoval. Museli jsme opakovat texty a dodržovat mezi nimi 

pau zy. Nikomu z nás to nevadilo. Věděli jsme, že je to ku prospěchu nás všech. Pro-

tože k divadlu je zapotřebí velká láska, pokora a zodpovědný přístup, o čase ani 

nehovořím.

Byla nastudována desítka skutečně dobrých her, několik z nich představu-

je vrchol divadelního dění v našem městě. Uvádím hry, které režijně nastudoval 

Ing. Bayer: pro dospělé – „Červen, počátek léta“, „Komedie o strašidle“, „Dívka pro 

mé babí léto“, „Dámský krejčí“, „Košilka“, „Přátelství“, „Jak umřít na lásku“, „Svat-

ba sňatkového podvodníka“ a pro děti – „Tři čertovy zlaté vlasy“, jeho poslední 

režijní prací pro dospělé byl Hubačův „Dům na nebesích“.

Po Ing. Bayerovi převzal režii Vratislav Měchura, který nastudoval poslední 

hru našeho souboru „Dva muži v šachu“ od M. Horníčka. Tato hra měla premiéru  

18. 11. 1989. Takto se uzavřela další kapitola ochotnického divadla v Týnci.

V červenci 2003 padla na kulturní komisi první otázka, zda obnovit zdejší 

ochotnické divadlo. 13. 9. 2003 v 15.00 se tak za slunného odpoledne stalo. U zalo-

žení nového souboru stála Adriana Bursová a Marta Vrňatová. Adriana Bursová 

nechala v okresních novinách zveřejnit výzvu pro zájemce a ten den se sešlo u tý-

neckého hradu asi třicet lidí. Marta Vrňatová vybrala pohádku Josefa Lady „O sta-

tečné Máně“. V listopadu dostal ochotnický spolek jméno Habaděj a v prosinci 

2003 byla v KD Metaz pod režijním vedením M. Vrňatové uvedena premiéra po-

hádky „O statečné Máně“.
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V lednu 2004 se z původního spolku Habaděj vyčlenila část ochotníků, kteří 

zůstali při Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Spolek si zvolil jméno Netopýr. 

Spolek Habaděj zkouší při MěÚ v Týnci. Tento spolek vede a režíruje M. Vrňatová. 

Habaděj se ve svých představeních zaměřil především na tvorbu J. Lady a zatím 

nastudoval tři pohádky: „O statečné Máně“, „Líný Honza“ a „O Ance a Petrov-

ských“. Všechny předvedené pohádky měly úspěšné premiéry i reprízy, objevily 

se rovněž výrazné herecké talenty.

Věřme, že se naše činnost v Týnci bude i nadále rozvíjet a ochotnické divadlo 

najde cestu k dalším a dalším divákům.

Ochotnický divadelní spolek Netopýr

Lucie Zadražilová

Na podzim roku 2003 se podařilo navázat na tradici ochotnického divadla 

v Týnci nad Sázavou. U zrodu nového divadelního souboru stály Marta Vrňatová, 

zkušená ochotnice, a Adriana Bursová, kastelánka týneckého hradu. Společně vy-

zvaly všechny, kteří jsou ochotni „dát se na divadlo“,aby neváhali a pomohli v za-

počatém úsilí. Na jejich výzvu se přihlásilo cca 30 dospělých a dětí, kteří se násled-

ně pokřtili na spolek Habaděj. Místem setkávání a útočištěm se do budoucna stalo 

Městské muzeum v Týnci. 

První divadelní akcí bylo uspořádání Svatomartinského průvodu a doprovod-

ného programu u Městského muzea v Týnci, dělo se tak ve spolupráci s MC Mo-

týlek. V prosinci roku 2003 se soubor úspěšně uvedl ve Společenském centru Tý-

nec pohádkou od Josefa Lady O statečné Máně, kterou režírovala Marta Vrňatová. 

Míst ní nezklamali a nový začátek ochotnického divadla podpořili 500 obsazený-

mi křesly v hledišti.

„Dívka pro mé babí léto“ 17. a 18. 5. 1980, zleva 
MUDr. Jiří Gabriel, PhDr. Marcela Boubelíková, 
Marta Svobodová, ing. Josef Bayer (sbírka M. Vr-
ňatové)

„Dva muži v šachu“ v r. 1989, zleva Stanislav Ší-
pek, Milena Outratová, Marta Vrňatová a Miro-
slav Vízner (sbírka M. Vrňatové)
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Lakomá Barka v podání spolku Netopýr v roce 2004

Na jaře roku 2004 se spolek pro vážné neshody ve směrování a hlavních cílech 

spolku rozdělil na spolky dva. Původní Habaděj si ponechal svůj název a pokra-

čoval v divadelní činnosti v čele s Martou Vrňatovou. Souběžně vznikl nový diva-

delní spolek, který se zaregistroval jako občanské sdružení pod názvem Ochot-

nický divadelní spolek Netopýr k 7. 6. 2004. Netopýr nadále působí při Městském 

muzeu a týneckém hradě pod záštitou kastelánky Adriany Bursové, obrovskou 

hnací silou je mu jednatelka spolku Jaroslava Raková.

 Ochotnický divadelní spolek Netopýr v současné době sdružuje 25 dospělých 

a 20 dětí. Pod jeho hlavičkou se prezentuje ochotnický divadelní soubor, dětský 

soubor a maňáskové divadlo. Ve spolku působí dvě režisérky, Anna Svobodová, 

která také vede dětský soubor, a Marie Veselá, emeritní pěvkyně Opery ND. Mů-

žeme se také pochlubit kvalitním hudebním a výtvarným zázemím. Hlavním pi-

lířem hudební produkce spolku je Lucie Kyptová, se scénou je potom neodmysli-

telně spjata Magdalena Timplová.

Prvním představením Netopýra byla pohádka O Kohoutkovi a slepičce. Scé-

nář hry a texty k písničkám napsala Anna Svobodová, sama hru také režírovala. 

Hudbu složila Lucie Kyptová. Touto pohádkou byla s velkým ohlasem hlavně nej-

menšího publika zahájena Letní divadelní scéna v Týnci 2004. 

Letní divadelní scéna roku 2004 byla ukončena premiérou veselohry z lidové-

ho prostředí Lakomá Barka od Jana Wericha. Hra byla nastudována v režii Marie 
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Veselé. Je určena všem věkovým kategoriím a herci rozmanitého věku se na ní 

také podíleli. Lidským způsobem tak nabídla divákům klasické dílo, doprováze-

né zpěvy a lehkou situační komikou. Lakomá Barka je doposud mezi diváky nej-

oblíbenější hrou. 

V červnu 2005 ochotníci poprvé zorganizovali Ochotnický divadelní festival 

v zahradě Společenského centra Týnec. Tímto festivalem se podařilo založit tradi-

ci pravidelného setkávání ochotnických spolků z okolí. 

Další nastudovanou hrou roku 2005, tentokrát však autorskou, se stal historic-

ký detektivní příběh Zločin na Zlenicích hradě, který ochotníci sehráli na Týnec-

kém střepu. Tento příběh se váže k historii našeho města. Právě to byl jeden z dů-

vodů, proč týnečtí v tak hojném počtu navštívili představení a setrvali až do konce. 

Hra byla totiž náročná pro herce i diváky, ale díky dobovým písním které proklá-

daly spletitý děj, soustředění neopadlo a vrah byl úspěšně vypátrán. Text z knižní 

podoby převedla Anna Svobodová, která se také ujala režie. Hudbu složila opět 

Lucie Kyptová.

Na Mikuláše ochotníci uzavřeli rok 2005 tématicky, premiérou čertovské 

pohád ky Hrátky s čertem od Jana Drdy v režii Marie Veselé. Stejně jako v Lakomé 

Bar ce, také v této hře jsou velkou oporou děti. Pro tuto hru a v budoucnu pro mno-

hé další, spolek zdědil profesionální kostýmy po hercích z Národního divadla. 

Přírůstkem v netopýrském repertoáru divadelní sezony 2006 se stal Podskalák, 

vesnická zpěvohra autora Švarnberka. Dominantou hry jsou Hašlerovy písně, za-

zněly poprvé na zahradní scéně Týneckého střepu.

Členové divadelního spolku se také každoročně podílejí na zajištění advent-

ních nedělí na týneckém hradě a na pořadatelské pomoci při akcích pořádaných 

MěU, KIS a Městským muzeem v Týnci nad Sázavou. Tradicí se stala také organi-

zace Mikulášské nadílky u týnecké rotundy, Velikonočních pašijí a Svatomartin-

ských průvodů s programem.

Často je slyšet také o netopýrských dětech. Pod vedením Anny Svobodové 

uved ly v roce 2005 hru Ostrov pokladů. Většinou náctiletí herci doslali velkou pří-

ležitost uplatnit vlastní nápady a snad se skutečně na krátký čas opravdovými pi-

ráty stali. Tentýž rok ještě překvapili představením Vánoce v rodině Zobáků. Nej-

novější nastudovanou dětskou hrou je Popelka, diváci ji mohli vidět v rámci 

2. Ochot nického divadelního festivalu v Týnci v létě 2006. Právě divadelní děti 

jsou hlavními aktéry na Velikonočních pašijích a Svatomartinských slavnostech. 

Ani maňáskové divadlo pod vedením Václava Koláře nezahálí a může se po-

chlubit několika nastudovanými představeními. Jsou to převážně staré hříčky 

o Kašpárkovi, Honzovi, čertech, o vodnících, ale i o různých zvířátkách. Hlavní 

ak téři maňáskového divadla vynikají nevídaným nadšením a porozuměním pro 

nejmenší publikum. Není divu, mnozí z nich hrají pro svá vlastní vnoučata, a ta 

jak víme bývají nejkritičtějšími diváky.

 Od jara 2005 je náš spolek členem Obecně prospěšné společnosti Posázaví. 

Díky tomuto členství měl Netopýr možnost požádat o finanční dotaci ze zdrojů 




