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5,- Kč

Vážení spoluobčané,
otevíráte srpnové vydání Týneckých listů, které

Vám jistě zpestří letní chvíle. 

Informace z jednání rady města:

rada

• projednala žádost společnosti BESTAVO

s.r.o., o souhlas (v rámci územního řízení)

k umístění stavby „prodejna LIDL“ v Týnci

n/S. a rozhodla tento souhlas udělit za předpo-

kladu dodržení všech podmínek uvedených

v „Oznámení záměru“ 

• schválila uzavření smlouvy o dílo na řešení

havárie vodovodního řadu v ul. Husova a 9.

května.

• schválila přijetí dotace na vybavení knihovny

z Fondu kultury Stč. kraje ve výši 20.000,- Kč

• nevyhověla žádosti o pronájem sportovního

hřiště v Čakovicích za účelem uspořádání roc-

kového/popového koncertu za účasti cca 200

lidí 

• vzala na vědomí změnu výše úplaty za před-

školní vzdělávání v mateřské škole na

350,- Kč měsíčně za jedno dítě od 1.9.2007

• schválila poskytnutí mimořádné dotace

Fotbalovému klubu Týnec n.S. ve výši

30.000,- Kč na úhradu části spoluúčasti k do-

taci získané na výstavbu sociálního zařízení

pro veřejnost 

Z jednání zastupitelstva města:

zastupitelstvo schválilo 

• závěrečný účet za rok 2006 a Zprávu o vý-

sledcích přezkoumání hospodaření roku 2006

města Týnce n.S. a svazku obcí Týnecko

• II. úpravu rozpočtu města pro rok 2007

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

svazku obcí Obecní lesy Benešovska

• Obecně závaznou vyhlášku města Týnec nad

Sázavou stanovení koeficientu pro výpočet

daně z nemovitostí.

• Stanovy Dobrovolného svazku obcí BENE-

-BUS

• dosud podniknuté kroky vedení města ve věci

výstavby kanalizace v místních částech a další

postup v realizaci projektu dle předloženého

harmonogramu

• poskytnutí dotace Fotbalovému klubu Metaz

Týnec n. S. ve výši 30 000,- Kč z výtěžku vý-

herních hracích automatů na úhradu části

spoluúčasti k dotaci získané od Středočeského

kraje na výstavbu sociálního zařízení pro ve-

řejnost

Zastupitelstvo dále uložilo provést průzkum

potřebnosti a zájmu občanů o výstavbu vodovo-

du v místních částech a sledovat dotační tituly

s cílem získat pro případnou výstavbu vodovodů

finanční podporu z mimorozpočtových zdrojů.

Bylo by vhodné budovat vodovod v místních

částech současně s výstavbou kanalizace. Bohu-

žel žádost města o dotaci nebyla kladně posou-

zena a proto je třeba záměr znovu přehodnotit

a důkladně projednat s občany i s odborníky. Bu-

deme se snažit vybudovat vodovod pouze tam,

kde je to skutečně nutné, kde občané také budou

mít skutečný zájem a kde bude žádost o dotaci

ekonomicky zdůvodnitelná. Bez dotace se ne-

obejdeme, vlastní finance městu na rozvoj vodo-

vodní sítě nestačí. 

Další informace

Výstavba kanalizace v místních částech 

Probíhají projektové práce. Majitelé dotče-

ných nemovitostí jsou informováni a mají mož-

nost jakékoliv konzultace. Odkazuji na následu-

jící informaci Mgr. Kadrnožky v tomto vydání

Týneckých listů. 

Výstavba na Kněžině

Město vydalo tiskovou zprávu, která je uve-

řejněna na internetových stránkách města

www.mestotynec.cz. 

Dětská a sportovní hřiště

Často slýchám názory, že si děti v Týnci ne-

mají kde hrát. Bez velkého přemýšlení namát-

kou uvádím:

Máme 2 školní hřiště, 2 tělocvičny, sokolovnu

ve Zbořeném Kostelci, 3 fotbalová hřiště, plo-

chu pro sport ve Zbořeném Kostelci, volejbalo-

vé a tenisové kurty, téměř v každé vesnici spor-

tovní a dětský plácek. Vylepšují se hřiště pro

nejmenší a budují se nová. Máme řadu oběta-

vých lidí s kvalifikací pro vedení mládeže. 

• fotbal, volejbal, tenis, stolní tenis, šachy, gym-

nastika, judo, taekwondo, vodácký sport, ha-

sičský sport, pravidelné cvičení „Sport pro

všechny“, rybáři

• divadelní kroužky, vlastivědný klub, hudební

škola, soukromé hudební vzdělávání, kroužky

při základní škole 

Je nedostatek vhodného prostoru pro momen-

tálně módní skateboard důvodem ke kritice?

Veřejnost hlučné aktivity těžko přijímá. Pří-

kladem jsou trvalé stížnosti na provoz i tak ne-

vinného dětského hřiště vedle obchodního

domu. 

Téměř všechny výše uvedené instituce město

pravidelně finančně podporuje a pomáhá vytvá-

řet podmínky pro jejich činnost. Skutečně si ne-

mají děti v Týnci kde hrát? Skutečně město musí

každému všechno přinést až pod nos? Rodičové,

nic ve zlém, ale není problém někde jinde? Zep-

tejte se svých rodičů a prarodičů, jaké oni měli

podmínky pro vyžití a jak se dokázali jako děti

vyžít. Kdo jim tyto podmínky připravoval?

Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné prožití

zbytku letošního léta.

Zdeněk Březina

starosta města
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Kanalizace v Peceradech, Kostelci, Chrástu a Podělusích
Město Týnec nad Sázavou rozhodlo o vybu-

dování splaškové kanalizace ve svých čtyřech

místních částech – v Chrástu nad Sázavou,
Peceradech, Podělusích a ve Zbořeném Kos-
telci. Na tento projekt je poskytnuta dotace

z Operačního programu Infrastruktura. O prů-

běhu projektu naleznete informace na

www.mestotynec.cz.

V současné době probíhají projektové práce.

Ve spolupráci s vlastníky nemovitostí se hledá

nejlepší způsob napojení objektů na hlavní řad.

Často kladené otázky

DČJ – domovní čerpací jímka

Má smysl navrhovat tlakovou kanalizaci
v lokalitě, kde je dostatek spádu a tudíž se
bude čerpat s kopce? Není to drahé? Není
levnější vybudovat gravitační část a celou
oblast napojit do tlakového hlavního
řadu?

Důvod, proč je tlaková kanalizace investič-

ně levnější jsou zejména nižší náklady na vý-

kopové práce, protože tlaková kanalizace se

nepokládá do takové hloubky jako kanalizace

gravitační, rovněž šířka rýhy je menší. Kon-

krétní případ z Kostelce, kdy by část kanaliza-

ce byla gravitační a natékala do čerpací stani-

ce, která by ji přečerpávala do kanalizace tla-

kové, by z technického hlediska byla kompli-

kací a rovněž investiční náklady by byly vyšší.

Kdo co platí? 
Předpokládá se toto rozdělení:

Město – hlavní řad, veřejná přípojka včetně

DČJ a elektroniky (u tlakového systému)

Vlastník nemovitosti – projektové práce na pří-

pojce, gravitační část přípojky, napojení DČJ

na elektřinu, stočné, elektřina na provoz DČJ

TS Benešov (provozovatel kanalizace) – revize

DČJ a další náklady spojené s provozem

těchto stanic

Kolik to stojí?
Projektové práce na přípojce – cca 3000 Kč

Výdaje za elektrickou energii pro DČJ se po-

hybují průměrně ve výši 25–30 Kč za měsíc

u čtyřčlenné rodiny, ročně tedy 300–360 Kč,

což jsou částky velmi nízké oproti částkám za

vyvážení žump a septiků.

Stočné – předpokládá se do cca 30 Kč/m3 dle

kalkulace provozovatele

Jak budu platit stočné, když nemám vodo-
měr?

Stočné bude stanoveno paušálem.

Co dělat, když má nemovitost pouze
1x230 V přípojku, je možné osadit DČJ čer-
padlem na 230 V?

Čerpadla na domovních čerpacích jímkách se

vyrábí jak na 3x400 V, tak i na 1x230 V. Proto není

důvod k panice, pokud v domě není třífázový

jistič.

Jaké jsou předpokládané rozměry DČJ
Předpokládané rozměry DČJ budou: průměr

1,0 m a výška 2,0–2,5 m.

Kdo se bude starat o provoz DČJ? Co se
bude dít v případě poruch čerpadel? Kdo
bude platit opravu?

Provozování DČJ bude starostí provozovate-

le kanalizace, kterým budou Technické služby.

Tento provozovatel pak v případě ohlášení po-

ruchy čerpadla přijede, čerpadlo vymění a po-

rouchané se pak bude opravovat, takže nebude

ohrožen provoz domovní čerpací jímky. Obča-

né tak budou ušetřeni provozování domovních

čerpacích stanic a ubude hlavní část jejich

obav.

Martin Kadrnožka
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Podzimní úklid 2007
Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje podzim-

ní úklid na sobotu 13.10.2007. V době od 8 do

12 hodin budou nebezpečné odpady zdarma
přebírány v areálu Technických služeb Bene-

šov na Brodcích. V průběhu týdne budou po

městě a místních částech rozmístěny kontejnery

pro uložení odpadu vzniklého především při

úklidu okolí vašeho bydliště. 

Rozestavění kontejnerů

Týnec – Střed Sadové ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Po – 8.10.2007 16.00-18.00 hodin

Týnec – pod KD – nad Trojánkovými . . . . . . . . . . . . . . . . . Po – 8.10.2007 16.00-18.00 hodin

Týnec – Kozlovice – u kontejnerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Út – 9.10.2007 16.00-18.00 hodin

Týnec – Farský kopec – střed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Út – 9.10.2007 16.00-18.00 hodin

Týnec – Čakovická x K Jezu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St – 10.10.2007 16.00-18.00 hodin

Týnec – garáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St – 10.10.2007 16.00-18.00 hodin

Chrást osada – u obchodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čt – 11.10.2007 16.00-18.00 hodin

Chrást sídliště – střed spodní ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čt – 11.10.2007 16.00-18.00 hodin

Pecerady – u hřiště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pá – 12.10.2007 16.00-18.00 hodin

Pecerady – u obchodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pá – 12.10.2007 16.00-18.00 hodin

Brodce – sběrný dvůr TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . So – 13.10.2007 8.00-12.00 hodin 

zdarma pouze nebezpečný odpad

Týnec – 9.května . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Po – 15.10.2007 16.00-18.00 hodin

Týnec – Družstevní u B3H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Po – 15.10.2007 16.00-18.00 hodin

Podělusy – u hasičské zbrojnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Út – 16.10.2007 16.00-18.00 hodin

Krusičany – u hasičské zbrojnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Út – 16.10.2007 16.00-18.00 hodin

Zbořený Kostelec – hospoda „U Holubů“. . . . . . . . . . . . . . St – 17.10.2007 16.00-18.00 hodin

Čakovice – náves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St – 17.10.2007 16.00-18.00 hodin

Měření rychlosti
I v průběhu července proběhlo na území

Týnce nad Sázavou měření rychlosti vozidel.

Radar byl umístěn na stanovištích v ulici Jílov-

ská a byl nastaven tak, aby zachycoval rychlost

55 km/h a vyšší. Bylo zadokumentováno celkem

64x překročení rychlosti ze 538 změřených vo-

zidel (12 %).

Spokojenost 
s autobusovou 

a vlakovou dopravou
Na www.mestotynec.cz je možné vyplnit

krátký dotazník, který se týká Vašich zkuše-

ností z cestování vlakem a autobusem. Zajímá

nás především trasa Týnec – Praha a Týnec –

Benešov. Děkujeme za Váš názor.

Hřiště a hřiš�átka
V poslední době byla vybavena hřiště pro „pr-

�ata“ v Podělusích a v Kostelci. V Chrástu síd-

lišti byla provedena oprava kolotoče. 

A co je v plánu ještě letos vybudovat? 

V Peceradech, Chrástu a na sídlišti Kněžina

by měla vyrůst hřiště pro nejmenší. Počítá se

s umístěním menších šplhacích věží a skluzavek. 

Pro větší děti i pro dospělé by mělo vyrůst

hřiště na míčové hry na Farském kopci a nad

„kolotočem“ na Brodcích. Škola (SRPDŠ) při-

pravuje nový povrch hřiště před jídelnou.

Věřím, že i v příštích letech se podaří získat

prostředky na další modernizaci a rozšíření sou-

časných sportoviš�, abychom našim dětem mohli

nabídnout ta správná místa pro trávení volného

času. 

Martin Kadrnožka

Podle rychlosti:
55-59 km/h – 36 přestupků

60-69 km/h – 19 přestupků

70 a více km/h – 9 přestupků

Akce na kontrolu dodržování povolené rych-

losti budou i nadále pokračovat. Předpokládá se

umístění radaru i na dalších místech ve městě

a v místních částech.

Martin Kadrnožka

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve čtvrtek 27. září 2007
– termín uzávěrky je závazný!

x
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Oslavy 100 let TJ
Zbořený Kostelec

V sobotu 9. června 2007 se od 13.00 hodin

ve Zbořeném Kostelci konala s velikou slávou

oslava 100 let TJ Zbořený Kostelec. Počasí

oslavám přálo, bylo tropické a by� v poledne

jednou zahřmělo, nespadla z nebe ani kapka. 

Připraven byl bohatý program. Nejprve bylo

slavnostně otevřeno nové dětské hřiště vybu-

dované Městem Týnec nad Sázavou (péčí

především pana místostarosty Kadrnožky)

a kteréžto hřiště bylo vybudované v předvečer

oslav 8. června 2007. TJ Zbořený Kostelec

o vybudování hřiště usilovala a Město nezištně

pomohlo. Dále byla zahájena výstava fotogra-

fií a dokumentů k historii TJ Zbořený Kostelec

a Zbořeného Kostelce vůbec. Následovalo ně-

kolik slov k dalšímu programu oslav a také

k historii TJ Zbořený Kostelec. Poté byli oce-

něni dlouholetí členové TJ Zbořený Kostelec,

jako výraz poděkování za vše, co pro TJ Zbo-

řený Kostelec vykonali. Osobnosti na památku

obdržely pamětní tričko ke 100. výročí TJ

Zbořený Kostelec a pamětní list. Oceněni byli:

Eduard Šiňor st., Jiří Janda st., Josef Hromas,

Karel Souček st., Leoš Hruška, Věra Víchová,

Vojtěch Hruška st., Vojtěch Hruška nejst.,

Ludvík Janda, Josef Šíma st., Jaroslav Šíma,

Jaroslav Šiška, Olga Křivánková, Jaroslav

Pešek, František Sešín st., Jaroslav Franěk

nejst..

A pak se konečně dočkala dítka. Byl zahájen

Dětský den a jeho disciplíny: překážková opičí

dráha do deseti let, nad deset let, ale také pro

předškoláky, skoky v pytlích do deseti let

a nad deset let, chůze na chůdách a samozřej-

mě vyhlašování výsledků na stupních vítězů.

A dále v rychlém sledu kreslení a hry pro před-

školáky, házení kroužků, házení míčků a hle-

dání naslepo. Každý soutěžící obdržel cenu:

hračku, sladkost či ti nejlepší pamětní dětské

tričko. A protože děti jsou vděčné, byl Dětský

den velmi příjemný. Tedy až na parné počasí,

které většinu z padesáti dětí dokonale utahalo

a konec dětských soutěží kolem páté hodiny

odpolední přišel všem náramně vhod.

Po celou dobu dětských soutěží bylo připra-

veno posezení pod stanem i pod širým nebem,

k dispozici občerstvení (pivo, limo, zmrzky)

a zdarma taktéž slané pečivo, uzené kýty

a sladké koláče. A samozřejmě již výše zmíně-

né atrakce: dětské hřiště a výstava fotografií

a dokumentů. Prodávala se také pamětní trička

vydaná u příležitosti 100 let TJ Zbořený Kos-

telec. 

V podvečerních hodinách se uskutečnily dis-

ciplíny pro dospělé, které ukázaly, jak jsou na

tom dospělí sportovci a které především poba-

vily všechny přítomné. 

Příjemná atmosféra provázela celé oslavy

100 let TJ Zbořený Kostelec. Spokojených pa-

desát dětiček a dvě stovky (možná více) do-

spělých je tím, proč TJ Zbořený Kostelec osla-

vy pořádala. Dobrá nálada a setkání lidí, kteří

si stále mají co říct a kteří na to málem zapom-

něli. Setkání sportovců současných, minulých
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i budoucích... A nejen sportovců, i všech ostat-

ních. Bylo to fajn a musím všem poděkovat.

A komu všemu poděkování náleží? Všem

kteří se přišli pobavit, všem kteří pomohli

oslavy připravit a zorganizovat!!! 

Veliký dík patří sponzorům: 

Stasto automation s. r. o., především Jiří
Janda a Vlasta Holiš 

Zdeněk Otta a stavební firma Otta 
Zdeněk Baloun

Martin Liška

Několik slov ke stoleté historii TJ Zbořený Kostelec
Záznam, který dokládá datum založení DTJ

Zbořený Kostelec je uložen v Okresním archivu

v Benešově ve fondu „Okresní úřad Benešov

1850–1946“, kniha i. č. 159 „Spolkový katastr“.

„Spolkový katastr“ byl vedený od roku 1929.

Záznam pod písmenem „K“ uvádí datum regis-

trace 9.6.1907 spolku Dělnická tělocvičná

jednota Zbořený Kostelec (zkráceně DTJ Zbo-

řený Kostelec) pod č. 136341. Na témže místě

lze nalézt k roku 1932 jména předsedy (F.

Daněk) a místopředsedy (L. Barek) zmíněného

spolku (již pod názvem Federovaná DTJ Zboře-

ný Kostelec).

Dalšími názvy naší TJ byly Sokol (od roku

1951), TJ Jawa Spartak (od roku 1953), TJ

JAWA od 70. let minulého století a v současnos-

ti „TJ ZBOŘENÝ KOSTELEC“.

Nejstarším dochovaným materiálem jsou dvě

fotografie D.T.J. Zbořený Kostelec z 18.9.1910.

Fotografie a vzpomínky pamětníků dokládají,

že ve třicátých letech ve Zbořeném Kostelci naši

předchůdci hráli házenou, fotbal, (obojí asi na

hřišti „U Dudků“), hokej (na řece) a také volej-

bal (na hřišti pod Sešínovými – dnes „Hury-

chovci“ – a také na druhém hřišti „u Střížů“).

Pan Hruška Vojtěch nejstarší chodil v mezivá-

lečném období předcvičovat i do Týnce nad Sá-

zavou. Historického meziválečného úspěchu do-

sáhla DTJ Zbořený Kostelec v roce 1934, kdy

porazila v házené v utkání hraném ve Zbořeném

Kostelci mužstvo Slavie Praha 7:6. Bylo to

v roce, kdy Slávia Praha byla mistrem ligy!

V roce 1942 byl založen šachový oddíl.

Dlouholetým propagátorem šachu byl pan Voj-

těch Bořík, jehož memoriál pravidelně pořádá

dnes již samostatný šachový oddíl.

V poválečném období pokračovala nepřetržitá

tradice sportování. Dorůstaly nové generace vyni-

kajících sportovců. V padesátých letech chodilo

na cvičení V. Hrušky nejstaršího až třicet mužů.

Nebyla ještě tělocvična, cvičilo se v hospodě

„U Marků“ a například gymnastický stůl, který je

dnes v tělocvičně, pamatuje ještě tuto éru. Pokra-

čovala a rozvinula se tradice již úspěšných sportů

jako byly házená a volejbal. Nejslavnějším spor-

tem této doby však byl hokej. V letech 1956 až

1965 se hrál na hřišti pod dnešní tělocvičnou, kde

byl připravován přírodní led.

Po úspěšných spartakiádách v těchto letech

byl Spartak Zbořený Kostelec vyhlášen nejlepší

jednotou na okrese Benešov. Dalším historic-

kým mezníkem byla stavba tělocvičny, která za-

počala 21.5.1960 a dokončena byla v r. 1965 (tě-

locvična s bytovkou pro správce). Již 16.4.1964

se v tělocvičně začalo poprvé cvičit. Přístavba,

kde se nachází balkon a nářa	ovna, byla dosta-

věna v letech 1967-1968. Desítky kosteláků od-

pracovaly na tělocvičně tisíce brigádnických

hodin, jak lze vyčíst z brigádních deníků.

Velmi úspěšným sportem v dalších letech se

stal volejbal, který se hraje dodnes. Naše druž-

stvo se probojovalo v sezóně 1981-82 až do kraj-

ského přeboru. V naší tělocvičně se po celá léta

hraje také stolní tenis, sálová kopaná, floorbal,

tenis atd. Velmi slavným sportem v naší historii

jsou také šachy. Dalšími sporty, které naši členo-

vé se provozují, jsou cyklistika (zejména horská

kola), běh na lyžích. 

Po celou dobu trvání TJ Zbořený Kostelec

a zejména po vybudování nové tělocvičny se ve

Zbořeném Kostelci chodilo sportovat, na což

mají všechny generace krásné vzpomínky

a všem kteří se o to přičinili patří veliký dík!

TJ Zbořený Kostelec může být na uplynulých

100 let právem hrdá!

Jiří Vrbata, Martin Liška

}
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Policie České republiky informuje…
Mladiství se vloupali do chat

Do šesti rekreačních chat se vloupali dva mla-

diství společně s dospělým kamarádem. 

V jarních měsících letošního roku se pohybo-

vali v rekreačních osadách Závist, Na Chlumu

a Kobská, spadající pod katastrální území obce

Krňany. Do chat a dřevěných kůlen se dostali

tak, že bu	 rozbili okna, vypáčili dveře, okenice

nebo vykopli drátěné sklepní okénko. Uvnitř se

pak volně pohybovali a odcizili různé věci.Včet-

ně poškození objektů majitelům způsobili škodu

za sto dva tisíce korun. 

Týnečtí policisté případy prošetřovali a ve

spolupráci s kriminalisty z Prahy-venkov je ob-

jasnili. Podezřelí jsou tři mladíci ve věku 23, 15

a 18 let. Protože jsou pražským útvarem služby

kriminální policie a vyšetřování stíháni pro jinou

majetkovou trestnou činnost, veškerý spisový

materiál k případům na Týnecku policisté praž-

ským kolegům předali. 

Ze stanu se ztratily věci

Dva cizinci ve věku třicet osm a čtyřicet dva

let trávili dovolenou v autokempu na Nové Ra-

byni. Byli ubytováni ve stanu. 17. července

v nočních hodinách se v něm však nezdržovali.

Toho někdo využil, stan rozřízl a odcizil z něj vi-

deokameru a peníze. To však nebylo všechno.

Muži ještě přišli o horská kola, která měli bez-

pečnostními řetězy připoutány ke stromu. Pa-

chatel tak svým jednáním cizincům způsobil

škodu za sto padesát šest tisíc korun.

Řidička projela přes uzavřenou závoru

Třiadvacetiletá řidička z Prahy svou jízdou

poškodila závoru a vozidlo. Na Nové Živohošti

vyjížděla 28. června ve večerních hodinách

autem Audi 100 ze sportovního areálu. I když

byla vstupní brána uzavřena kovovou závorou,

tuto s vozem přesto projela. Při střetu poškodila

čelní sklo. Po nehodě nezastavila a pokračovala

v jízdě, i když přes poškozené sklo pořádně ne-

viděla. Asi po dvou kilometrech nezvládla

pravotočivou zatáčku, přejela do protisměru

a poté vlevo mimo silnici, kde levým bokem na-

razila do kmene vzrostlého stromu. Řidička se

přitom lehce zranila v obličeji. Dopravní policis-

té ji po příjezdu na místo nehody vyzvali k de-

chové zkoušce. Elektronický přístroj jí naměřil

hodnotu 1,13 promile alkoholu v krvi. Poté jí za-

drželi řidičský průkaz a převezli na svoji služeb-

nu. Případ zadokumentovali a zahájili úkony

zkráceného přípravného řízení. Řidička je pode-

zřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem ná-

vykové látky. Svou jízdou způsobila hmotnou

škodu za dvacet pět tisíc korun.

Nezajištěné kolo je pro zloděje velkým

lákadlem

Stále více cyklistů vyráží na výlety a na túry.

Lidé však kola využívají k nákupům, návštěvám

různých úřadů nebo restaurací. Ne vždy ho však

při odložení zajistí proti odcizení. 

Benešovští policisté každoročně prošetřují ně-

kolik desítek případů krádeží kol. Převážně se

jedná o horská kola, která jsou odcizena ze skle-

pů domů, garáží, kočárkáren, rekreačních objek-

tů, ale také o kola, která jejich majitel ponechá

stát nezajištěna před restaurací, prodejnou či

v chodbě domu. 

Jako příklad můžeme uvést případ z ledna le-

tošního roku. V chodbě restaurace v Postupicích

stálo nezajištěné horské kolo. Této skutečnosti

využil jedenadvacetiletý muž z Vlašimska a kolo

odcizil. Ještě ten den ho prodal za pět set korun.

Majiteli však způsobil škodu za čtyři tisíce

korun. 

Podobný případ šetřili i týnečtí policisté. Pat-

náctiletému mladíkovi někdo odcizil kolo za

dvanáct tisíc korun, když ho bez dozoru nechal

postavené vedle vchodu do základní školy v Ne-

veklově. 

Jak tedy předcházet krádežím jízdních
kol? 

Předně je nutné si uvědomit, že odcizení neza-

jištěného kola je otázkou několika vteřin a riziko

pro pachatele je nízké. Pro zloděje je velkým lá-

kadlem. Stačí ho jen vzít a odvézt. Proto, pokud

řidič kolo odstaví na ulici, měl by ho vždy při-

poutat k pevnému předmětu (sloupu, lavičce

nebo bezpečnostnímu stojanu), se kterým se

nedá hýbat, a to zámkem nebo lankovým řetíz-

kem. Může rovněž požádat známou osobu, aby

mu kolo pohlídala. Vyjede-li si na projíž	ku více

cyklistů, tak je lepší, když u odstavených kol

zůstane jeden z nich. 

Pokud cyklisté ukládají kola do společných

prostor domu, kde bydlí, měli by dbát na to, aby

vstupní dveře do těchto prostor a vstupní dveře

do domu byly stále zavřené a opatřené kvalitním

zámkem. Mnozí však kola ukládají do sklepů.

Ty by neměly být zajištěny jen petlicemi, které

lze snadno překonat, ale rovněž kvalitním zám-

kem. Pachateli je totiž třeba jeho úmysl vloupá-

ní ztížit nebo ho od něj dokonce odradit. Zde se

vyplatí kolo ještě řetízkem připevnit k nějakému

pevnému předmětu.

Pro případ odcizení kola je ještě vhodné si po-

znamenat výrobní číslo, barevné provedení, ná-

pisy vybarvení a po jeho zakoupení si uschovat

doklady pro potřeby policie a pojiš�oven. 

Dojde- li však přes veškerá bezpečnostní

opatření přece jen ke krádeži kola, měl by to

občan oznámit na linku 158. 

Řidič dal zloději šanci

Vloupání do automobilů nebo přímo odcizená

motorová vozidla. Takové případy řeší velmi

často policisté v každém koutě naší republiky.

Přestože řidiči mnohokrát slyšeli, že mají svoje

vozidlo po opuštění uzamknout a nenechávat

v něm žádné věci, stále je mnoho takových, kteří

tato preventivní opatření podceňují. Svou lehko-

myslností tak přicházejí o doklady, peníze

a cenné předměty.

O drzosti, které jsou zloději při krádeži schop-

ni, vědí policisté své a mnohdy se o ní přesvěd-

čují i sami řidiči. 

Nezodpovědně se chovala počátkem června

pětadvacetiletá řidička Toyoty Coroly. Tu zapar-

kovala na parkovišti u koupaliště ve Vlašimi.

Auto nezamkla a opustila. Když se k němu vrá-

tila, tak zjistila, že z něj někdo odcizil pod se-

dadlem schovanou malou tašku s řidičským prů-

kazem, osobními doklady a penězi.

Další případ, kdy majitel auta dal zloději

šanci, se stal na parkovišti u obchodního domu

Lidl v Benešově. Šestapadesátiletý řidič tam

v druhé polovině června zaparkoval Citroen

Jumper. Z peněženky si vzal peníze a šel naku-

povat. Auto, ve kterém nechal ležet koženou

tašku s doklady, platební kartou a penězi, však

neuzamkl. Když se vrátil, zjistil, že věci někdo

odcizil. Později ještě vyšlo najevo, že pachatel

mu pomocí kreditní karty vybral z účtu patnáct

tisíc korun. Svojí nezodpovědností tak přišel

o peníze a o věci a policisté mají případ k šetře-

ní navíc. 

Neuvěřitelným způsobem přišel ve stejný

měsíc o své věci také jedenadvacetiletý muž.

V Mazdě, se kterou stál v Benešově na parko-

višti Pod Brankou, usnul za volantem. Okénko

u řidiče však zůstalo otevřené. Krátce před

osmou hodinou ranní k vozidlu přistoupil nezná-

mý pachatel, otevřeným oknem prostrčil ruku

přes spícího muže a z pravého předního sedadla

odcizil příruční tašku s doklady, platební kartou,

mobilním telefonem a penězi. Spáč se sice pro-

budil, ale bylo již pozdě. Pachatel byl rychlejší.

Věci se mu podařilo odcizit a z místa ještě

uprchnout. Škodu mladík vyčíslil na devět tisíc

korun. 

Policisté proto vyzývají řidiče, aby auto vždy

uzamykali, i když ho opouští jen na chvilku.

V žádném případě v něm nenechávali žádné věci

a doklady. Při každém opuštění vozidla si je brali

k sobě a pokud to není možné, zamkli je alespoň

do zavazadlového prostoru.

Zloději dokáží skvěle využít každé nepozor-

nosti řidičů. A je zbytečné jim jejich „práci“

vlastní lehkomyslností ulehčovat. 

Stop kriminalitě – dejte pozor na kapsáře!

• při nákupech a cestách v dopravních prostřed-

cích věnujte zvýšenou pozornost svým kabel-

kám a taškám

• mějte je vždy uzavřené

• peněženky nenechávejte navrchu kabelky

nebo nákupní tašky

• neodkládejte je do nákupního vozíku nebo ko-

šíku, stačí chvíle nepozornosti a jsou pryč

• kabelky zavěšené přes rameno noste vždy

těsně u těla, pokud možno s rukou na zapínání 

• nenoste s sebou zbytečně velkou finanční ho-

tovost

• pokud zjistíte krádež kreditní karty, šekové

knížky či sporožirové karty, informujte o tom

co nejdříve pobočku peněžního ústavu a do-

klady zablokujte

• nenoste peněženku či doklady v zadní kapse

kalhot

• chraňte své mobilní telefony, nenoste je za

opaskem kalhot

• věnujte sobě a svému okolí více pozornosti

Nepodceňujte zloděje, šikovnému kapsáři

stačí jen pár vteřin! 

nprap. Zuzana Stránská
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PODĚKOVÁNÍ – DEN DĚTÍ V ČAKOVICÍCH 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a hlavně

pomohli s přípravou i organizací akce, která se

uskutečnila v sobotu 16.června 2007 na hřišti

v Čakovicích – v nové místní části Týnce nad

Sázavou. Účelem bylo neformální přivítání Ča-

kovic k městu, ale také seznámení se s jejich

obyvateli a pěkným prostředím.

Návštěvnost byla bohatá a za přispění pěkné-

ho počasí se akce vydařila. 

Poděkování patří: 

• osadnímu výboru Čakovice a občanům
obce za perfektní přípravu, osobní pomoc

a organizaci 

• SDH Týnce nad Sázavou za předvedené

ukázky i požární dozor 

• členkám Českého červeného kříže za zdra-

votní dohled 

• městské policii a údržbě města za přípravu

a pracovní nasazení 

• ASPV TJ Jawa – Metaz za vytvoření a zor-

ganizování soutěží a her pro děti včetně za-

půjčení pomůcek 

• oddílu gymnastek ASPV TJ Jawa – Metaz
za předvedené vystoupení 

• rodičům z MC Motýlek za pěkný dětský kou-

tek, který poskytoval odpočinek a péči našim

nejmenším 

• dechovce TÝNEČANCE za hudební zpestření 

• PaedDR. Aleně Vrtiškové – člence kulturní

komise města za moderování celého odpoled-

ne a samozřejmě všem malým i velkým fot-
balistům za jejich sportovní výkony na hřišti 
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Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou
Co se dělo v MC:

V sobotu 16.6.2007 jsme se spolu s Městem

Týnec nad Sázavou zúčastnili Dětského dne
v Čakovicích. Rodičům a dětem jsme nabídli

odpočinkově zábavný koutek, kde si děti mohly

pohrát či si něco výtvarného vytvořit. Rodiče

pak měli možnost získat jednak informace o ak-

tivitách MC, ale i o dalších kulturních a spole-

čenských akcích plánovaných na léto.

V sobotu 23.6.2007 se konala již tradiční
jízda malých a velkých vodníků na kanoích
z Týnce do Pikovic. Počasí bylo trochu proměn-

livé, nicméně z řeky sálalo příjemné teplo a před

občasným deštěm nás vždy šikovně ochránily

větve stromů a též přístřeší občerstvovací hos-

půdky. Užili jsme si jezy i peřeje, všichni zdárně

dojeli do cíle a příští rok opět AHOJ!

Aktuálně z MC:

Máme radost, že ač panuje letní sezóna, o ak-

tivity v MC je stále zájem, a proto můžete v prů-

běhu prázdnin navštívit následující:

PRÁZDNINOVÉ HERNY
vždy ve Středu a v Pátek od 9,00 -11,30 h

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou

službou I. 

Kontakt: Eva Hančová – tel. 605 464 569

Monika Valtošová – tel. 603 113 010

Srdečně zveme všechny, kdo mají chu� se set-

kat a pohrát si.

Setkávání těhotných 
pokračuje nepřetržitě

Tato skupina se zabývá přípravou k porodu,

cvičením, relaxací, masážemi, přípravou na ko-

jení, výživou v těhotenství a v době kojení, lak-

tačním poradenstvím, případně je možné domlu-

vit doprovod k porodu, pomoc při úlevových

polohách, dýchání.

Zájemkyně se mohou hlásit na tel. 603 159

684 – Magdaleně Podané, instruktorce pohybo-

vé a psychomotorické výchovy, laktační porad-

kyni a dietní sestře.

Tato skupina se setkává ve STŘEDU od
18,00 – 19,00 h – telefonická domluva nutná.

Do skupiny je možné se kdykoliv připojit.

Těší se na vás Magdalena Podaná

Taneční cvičení pro ženy (i po porodu)
novinka

Cvičení je vhodné pro ženy (i po porodu), za-

hrnuje prvky gynegymnastiky, jógy a cviky

podle paní Mojžíšové. Zaměřuje se na protažení

a uvolnění zad, posílení břicha, stehen i zadečku

a pánevního dna.

Zájemkyně se mohou hlásit na tel. 603 159

684 – Magdaleně Podané, instruktorce pohybo-

vé a psychomotorické výchovy, laktační porad-

kyni a dietní sestře.

Tato skupina se setkává v ÚTERÝ od 18,30
– 19,30 h – telefonická domluva nutná.

Do skupiny je možné se kdykoliv připojit.

Těší se na vás Magdalena Podaná

POWER JÓGA
(protahovací a posilovací cvičení, dechová cvi-

čení, relaxace, meditace)

Pokračuje nepřetržitě – dle zájmu.

Trápí Vás bolesti zad a kloubů, cítíte se po-

drážděně nebo vyčerpaně, chcete udělat něco

pro své tělo i mysl, aktivně si odpočinout…

… pak přij	te mezi nás do MC Motýlek:

každý čtvrtek od 18,00 – 19,30 h
(Společenská místnost žlutého domu s pečova-

telskou službou, Okružní 520, Týnec nad Sázavou)

S sebou: karimatku, pohodlné sportovní oble-

čení. Cvičí se naboso.

Doporučuje se nejíst alespoň 1 hodinu před

cvičením.

A jak probíhá samotné cvičení? 

* Prvních 15 minut věnujeme přípravným cviče-

ním k zahřátí organismu(pozdrav Slunci). 

* Přibližně hodinu přecvičujeme jednotlivé

asány – cviky.

* Závěr je relaxační s uvědomováním si správ-

ného dýchání.

Srdečně vás zve MUDr. Erika Paroulková

Prosíme, rezervujte si cvičení předem na tel.

777 859 495.

Připravujeme:

Skupina pro rodiče „Jsme na jedné lodi“
novinka

Pro koho? Pro rodiče s malými dětmi, ale i tě-

hotné ženy a rodiče starších děti.

Proč? Rodičovství je životní etapa, která při-

náší spoustu lásky, radosti, objevování, zvěda-

vosti, nové zodpovědnosti, ale také množství nej-

istot, obav, nároků na každého rodiče zvláš� i na

sílu jejich vztahu. Času na sdílení těchto témat je

málo a možná také nemáte tolik posluchačů,

kolik byste si přáli. Právě k tomuto účelu se bu-

deme snažit vytvořit prostor v MC Motýlek.

Kdy? od září/října 2007 – bude ještě upřesněno

S kým? Skupinu povede Mgr. Renata Veselá –

psycholožka s výcvikem a dlouholetou zkušenos-

tí s vedením terapeutických skupin

Kontakt pro zájemce: Mgr. Renata Veselá –

tel: 777 676 307, e-mail: rena.vesela@seznam.cz

Cyklus seminářů
Respektovat a být respektován 
Výchovné a komunikační postupy v každo-

denních situacích
Tento cyklus seminářů je určen:

rodičům, prarodičům, pedagogům, pracovníkům

s dětmi a mládeží a dalším zájemcům.

1. seminář – 12. 1. 2008 Jak jednat s dětmi,
které dávají najevo negativní emoce 

2. seminář – 9. 2. 2008 Postupy při oprávně-
ných nárocích vůči dětem nebo dospělým

3. seminář – 8. 3. 2008 Rizika trestů a pochval
a co namísto nich
Předběžná cena 500,- Kč / osobu / 1 seminář

9:00-15:00 h (dle počtu účastníků se cena může

snížit).

Vzhledem k obecnému velkému zájmu celo-
republikově o tento cyklus seminářů prosíme
o vaši přihlášku co nejdříve, aby bylo možné
akci uskutečnit.

Přihlášky a bližší informace: D. Zichová tel.

777 640 206, M. Krejčíková tel. 728 485 227

Dáváte dětem pokyny stále dokola a přesto se

nic neděje?

Zkoušíte to po dobrém i po zlém a s téměř nu-

lovým úspěchem?

Máte pocit, že s vámi děti komunikují čím dál

tím méně i přes vaši upřímnou snahu naslou-

chat?

Právě pro vás je určen náš cyklus seminářů.

Skupina Dětská power jóga – dle zájmu

pod vedením MUDr. Eriky Paroulkové – plá-

novaný čas: ČT 17,00 – 17,45 h

Skupina Hravá němčina pro děti – dle zájmu

pod vedením Marcely Krejčíkové se děti

budou moci hravou formou seznámit s prvními

německými slůvky a frázemi 
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pokračování na následující straně

Dle zájmu by opět od září 2007 měly pokra-

čovat pravidelné aktivity:

• Hravá angličtina pro děti – pokračování

všech skupin + případně noví zač.

• Angličtina pro dospělé – pokračování všech

skupin + příp. noví začátečníci

• PC kurz pro dospělé – pokračování + pří-

padně nová skupina

• Relaxační cvičení na gymnastických míčích
– pro dospělé a starší děti

• Setkávání těhotných
• Power Jóga
• Masáže dětí a kojenců (pouze září/říjen –

poslední kurz!)
• Páteční tématická herna – pohybová – vý-

tvarná

• Meditace – relaxace (pokračování asi od

října 2007)

MC Motýlek zahájí běžný provoz od 3. týdne

v září – tj. od 17.9.2007.

Některé aktivity fungují bez přerušení – viz
výše.

Zápisy do kurzů angličtiny/němčiny budou
probíhat následovně:
• V pondělí 17.9.2007 od 8,00 – 10,00 h a od

13,00 – 14,00 h: dospělí i děti začátečníci –

pokračování, případně noví začátečníci –

vede Pavla Hildebrandová – tel. 728 682 296

• V úterý 18.9.2007 od 8,00 – 10,00 h a od
12,30 – 14,00 h: dospělí i děti pokročilí

i mírně pokročilí – pokračování, případně děti

němčina – začátečníci – vede Marcela Krejčí-

ková – tel. 728 485 227

Kontakty na ostatní aktivity:
• Power Jóga – vede MUDr. Erika Paroulková

– tel. 777 859 495

– případně Dětská power jóga

• Relaxační cvičení na gymnastických míčích –

vede Květa Plachtová – tel.775 238 404

• Setkávání těhotných – vede Magda Podaná –

tel. 603 159 684

• PC kurz – vede Fanda Pokorný – tel.

777 274 767

• Masáže dětí a kojenců – vede Hanka Čečerlo-

vá – tel. 776 006 814

• Páteční tématická herna – vede Markéta Dvo-

řáková – tel. 608 317 204

HLEDÁME AKTIVNÍ MAMINKY 

pro vedení skupin:

• Skupina Cvičení rodičů s dětmi – nejlépe

v PONDĚLÍ dopoledne

• Tématická herna HUDEBNÍ – nejlépe ve

STŘEDU dopoledne

• Tématická herna VÝTVARNÁ + POHYBO-

VÁ – nejlépe ve STŘEDU odpoled.

• v rámci některých skupin případně Výpomoc-

né hlídání dětí

Nabízíme pravidelnou symbolickou odměnu

všem aktivním dobrovolníkům.

Informace o dalších plánovaných akcích na-

leznete ve vývěskách MC Motýlek, Města

Týnec nad Sázavou či na webu Města:

www.mestotynec.cz

Těšíme se na setkání s vámi na některé z na-

šich akcí či v rámci pravidelného programu MC

Motýlek.

Aktivní rodiče či prarodiče s novými nápady či

připomínkami též rádi přivítáme na našich pra-

videlných organizačních schůzkách – vždy 4.

středu v měsíci od 18,30 h v MC. (DSPS I) – Víc

hlav víc ví aneb každá schůzka posouvá MC Mo-

týlek pokaždé o kus cesty dál. (Schůzky se kona-

jí i o prázdninách – viz nástěnky MC).

Koordinátorka MC Motýlek: 

Marcela Krejčíková

Co v knize o Týnci nebylo…
ERVEMIKA aneb k charitě přes desetihalé-

řový mariáš

Tento tajemný název není ani jménem kouzel-

né země, ani se tak nejmenovala nějaká ma	ar-

ská dáma, pro rozluštění si stačí zajít do Týnce

nad Sázavou.

Stalo se před pětašedesáti lety
V týneckém státním hotelu, hovoříme-li o roce

1942, kdy už tři roky byly Čechy a Morava v po-

dručí Velkoněmecké říše, bylo by správnější psát

v „protektorátním“ hotelu, scházeli se vždy večer

po práci místní živnostníci. Popovídat si, zjistit, co

je v obci nového a při sklenici piva si zahrát karty.

Našli se mezi nimi čtyři, kteří chtěli dát tomuto vy-

sedávání v hospodě a především své hráčské záli-

bě v mariáši nějaký právní důvod (snad i pro své

manželky). A tak docela oficiálně se prohlásili za

„Stolní společnost státního hotelu v Týnci nad Sá-

zavou“ se jménem ERVEMIKA.

Tento název, chcete-li kryptogram, vznikl

z prvních dvou písmen užívaných křestních

jmen čtyř členů, zakladatelů tohoto spolku: 

Erna Svoboda, místní krejčí a aktivní člen tý-

neckého Sokola (* 1904, † 1986)

Venda Korbel, majitel kolářské dílny

s dlouholetou tradicí, před 2. sv. válkou člen

obecního zastupitelstva (* 1907, † 1967)

Míla Kříž, místní uhlíř – také uhlobaron, jak

ho čas od času spoluhráči nazývali (* 1908,

† 1954)

Karel Jukl, majitel pekárny, pokračovatel

v tradici svého otce, známý týnecký sportovec,

sportovní organizátor, kronikář a pokladník spo-

lečnosti (* 1911, † 1979)

K těmto čtyřem jménům patřil neodmyslitelně

zapisovatel průběhu karetní hry pan Ferdinand

Dobrovolný. Od roku 1944 existují o jednotli-

vých karetních hrách záznamy, a to až do pro-

since roku 1952.

Na první stránce knihy záznamů o utkáních za

léta 1944–1947 se dočítáme o činnosti společ-

nosti:

– hrají se utkání v desetihaléřovém mariáši

– hrají se každou středu v protektorátním hotelu

v Týnci nad Sázavou

– v roce 1943 hráno bylo celkem 49x, dvě

sedmy sehrány 457x

– tento mariášový kvartet zasedá od roku 1942.

Co se vyčte z knih
Člověk musí ocenit práci zapisovatele, nebo�

o každé hře u každého hráče je uvedeno kolik

vyhrál, kolik prohrál, kolik udělal stovek, lep-

ších, betlů, durchů a sedem. A to středu po stře-

dě, měsíc po měsíci, rok po roku, dlouhých devět

let. Jednotlivé roky byly uzavřeny zprávou po-

kladníka a zprávou zapisovatele, jaké byly cel-

kové výhry nebo výhry jednotlivců, jaké byly

příjmy hráčské společnosti a jaká vydání

a komu. A roční zpráva zapisovatele přinášela

pořadí hráčů na základě dosažených herních vý-

sledků.

O tom, že se pánové při hře náramně bavili

a trumfovali, dokazují bonmoty, narážky, a to

nejen vůči sobě a k vlastnímu průběhu hry, ale

často i k dění v naší zemi, zapsané vždy jednou

za měsíc kronikářem do knihy záznamů o jedno-

tlivých hrách.

Při čtení těchto zaznamenaných výroků,

i když jsem karty nikdy pořádně nehrál, a mari-

áš už vůbec ne, jsem se skutečně bavil a docela

si dovedl představit atmosféru u hráčského stolu,

ony ty průpovídky byly určeny nejen spoluhrá-

čům, ale i přítomné hospodské veřejnosti –

především kibicům.

Namátkou jsem některé vybral (zaznamená-

no, jak napsáno): 

Doba válečná
Karel: Hale�, Vendo, jak s těma uličníkama

sehraju červenou stovku na čtyrku s desítkou…

(a sehrál, stálo ho to 28,00 K).

Erna: Skovej karty, von ti tam čumí!

Venda: Když přispějou všichni čtyři, Kampe-

lička neosiří.

Erna: Já tu žiju z mrtvol…

Míla: Hergot, to nedělej, jak se po fleku podí-

váš na talon, tak ti urazím ruku!

Karel: Sakra, to portoričko bylo jak předváleč-

ný! (Tady se sluší vysvětlit, že Karel Jukl kouřil

doutníky a ne ledajaké. V roce 1951 se ke své zá-

libě vyznal vylepením více než 60 krásných eti-

ket z vykouřených doutníků z celého světa na

stránky knihy s výsledky prosincových her).

Míla: Jak je ta brynda s cukerínem, tak ji sem,

Blážo, nenoste!

Venda: Tak ti to dám über – přes celej übunks-

platz.

Květen 1945 a léta další

Erna: Copak dělá ten rypákatej untršarfírer

Max?

Venda: Posmotri na tu krásu, to je listík, poni-

máješ?

Míla: Tak, mládenci, první žebrák v osvobo-

zený republice (prohrál 144 K).

Karel: Charašó, da, da, to to dopadá, aby se

te	 člověk bál natřít rudou stovku…

Erna: Musíš to dát, Vendo, nalejt, narozeniny

jsme vždycky řádně slavívali.
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dokončení z předchozí strany

Míla: Tak to dneska ukazovalo 27, kdo nemá

uhlí, aby se zastřelil (pronesl v prosinci 1946

uhlíř Míla).

1948 až 1951
Karel: Erno, naše ženušky prošly s úspěchem

vyřazovací zkouškou ze sletových prostných,

tak tu dneska můžem zůstat přes půlnoc.

Erna: A tak jsme zůstali, ale zapomněli, že

i „nové koště dobře mete“. (Do knihy jsou vle-

peny 4 útržky s označením Trestní příkaz za po-

kutu 50 Kčs, které musel každý zaplatit za pře-

kročení uzavírací doby).

Karel: Sotva jsem prohlásil, že na počest

9. sjezdu strany sehraju padesát rudejch stovek,

už mi potvora nepřišla ani jedna.

Erna: … tak kdo vlastně vynáší…?

Venda: … no, tady uhelný sklady, národní

podnik, benešovská prodejna… (znárodněný

Míla).

Míla: Nechte si to rochání, pánové, na každé-

ho jednou dojde.

A skutečně došlo. Od května 1950 se už parta

nescházela s tou železnou pravidelností a prosin-

cem 1952 společnost svoji činnost zřejmě ukonči-

la, tak, jako bylo v naší zemi ukončeno na několik

desetiletí soukromé živnostenské podnikání.

A nakonec k charitě
Charitativní činnost byla možná díky filozofii

zvoleného oběhu peněz ve společnosti. Vyhrané

peníze si vítězové karetních her nemohli přivlas-

tnit, byly ponechány ve finančním fondu společ-

nosti a v pokladním deníku uváděny jako člen-

ské příspěvky. Nepřímo je do fondu vkládali ti,

kteří hru prohráli. Do fondu společnosti ale při-

spívali za své „kibicování“ i hospodští kibicové

a často dosti vysokými finančními dary ostatní

„štamgasti“.

A jak to chápali samotní hráči? Za rok 1943

byl hráčský výsledek jednoho z hráčů vykázán

takto:

prohrál 1 154,40 K

vyhrál 475,80 K

celkem se pobavil za 678,60 K.

Slůvko „pobavil“ asi nejlépe charakterizuje

přístup hráčů ke hře.

Z fondu společnosti se samozřejmě hradily

její provozní náklady – cesty na výstavy, za

sportem, oslavy, ale tisíce korun byly věnovány

na charitativní účely, týneckému Sokolu, jako

příspěvky na společenské akce týneckých spol-

ků, obecné škole a v roce 1945 i národnímu vý-

boru. Po dlouhou dobu života společnosti přispí-

vali její členové dětskému domovu dr. Farského

v Jílovém. Tito týnečtí živnostníci tak plnili

svoji morální povinnost – pomáhat druhým

a přitom darované peníze potěšily dvakrát: jed-

nou „karbaníky“ za požitek ze hry a pak ty ob-

darované.

V závěru je třeba poděkovat paní Juklové, že

po smrti svého manžela, člena týneckého vlasti-

vědného klubu, knihy nezahodila a předala je

dalšímu potomkovi jednoho z hráčů, panu Vác-

lavu Korbelovi. Jeho zásluhou byly s knihami

zápisů o hrách seznámeni členové týneckého

vlastivědného klubu Lumír Richter a ing. Ladis-

lav Žížala.

Ze zapůjčených materiálů zpracoval 

ing. Ladislav Žížala.

V roce 1946 podnikla společnost zájezd do Liberce na Liberecké výstavní trhy. Zleva: Venda

Korbel, Erna Svoboda, Míla Kříž a Karel Jukl.

Jak se žilo na vesnici
Jaroslav Šobíšek, bratr Rudolfa, napsal

v lednu r. 1946 Peceradskou rychtu o původu

a historii Pecerad, která sahá až do doby vlády

Otce vlasti Karla IV. Popisuje v ní jednotlivé

etapy vývoje a hospodaření obce. Kdo ji ne-

četl, přečti si ji, a kdo četl, přečti znovu.

Já ve svém vzpomínání volnou formou na ni

navazuji. Vycházím z toho, co jsem viděl, sly-

šel a zažil v době první republiky až po skon-

čení druhé světové války v roce 1945 a krátce

do roku 1948.

Podle posledního správního uspořádání

obec tvořily Pecerady, osady Brodce, Zbořený

Kostelec, Větrov a samoty Hůrka, Pášovka

a Ledce. Chod obce řídil starosta a dva až tři

radní. Sídlo obecního úřadu bylo tam, kde

starosta bydlel. Stal se jím ten, jehož politická

strana vyhrála volby. Jedno volební období

byl starostou komunista Jaroslav Šobíšek.

Znovu byl povolán na úřad ke konci druhé

světové války po starostovi A. Čelikovském.

Také osady měly svého starostu. Tuto funkci

dlouho vykonával František Kuchta, který byl

cestářem.

Kolem roku 1925 měla obec asi 60 popis-

ných čísel, k tomu se ještě vrátím. Obyvateli

obce byli sedláci, malozemědělci, námezdně

pracující dělníci a několik živnostníků.

Hlavní činností v zemědělství bylo obdělá-

vání polí, luk a chov dobytka – to jim posky-

tovalo obživu. V dřívějších dobách byly ve-

škeré práce prováděny ručně za pomoci koní,

volů a výjimečně i kraviček. Kosení obilí,

hlavně žita a pšenice, prováděla tříčlenná sku-

pina, dnes by byla nazvána pracovní jednot-

kou. Muž sekal, žena pomocí srpu pokosené

obilí kladla na povřísla ukroucená ze stébel,

které dělalo starší dítě rodiny. Takto pokosené

obilí bylo svázáno do snopů a z těch se stavě-

ly panáky, aby obilí ještě dozrálo. Jak si lidé

vážili práce a pečlivě dbali sklidit každé zrno,

potvrzuje tento případ. Malozemědělec Troní-

ček z posledního domu směrem na Ledce se

svou manželkou a synem Františkem na svém

poli sekali žito. Franta, když se stavěly paná-

ky, několikrát praštil snopem o zem. Jeho otec

nic neříkal, jednu mu vlepil a matka ho poká-

rala slovy: „Takhle nesmíš zacházet s božím

darem“.

Na oslavu práce zemědělců, hlavně sekáčů,

napsal básník, jehož jméno si nepamatuji bás-

ničku, kterou jsme se učili ve škole a tu si pa-

matuji dosud:

Sekáči jak vojáci jdou si pěkně řadou

a kde máchnou ocelí, všechno na zem kladou.

Kosa pěkně zkřivená, naklepaná, broušená

ve vzduchu jen sviští a jak slunce blyští.

Peceradští sedláci byli velmi pokrokoví.

Jedni z prvních, nevím z jakých prostředků, si

pořídili mlátičku na obilí, říkali jsme jí „párni-

ce“ – byla poháněna parní lokomobilou. Když

ji přiváželi, taženou dvěma páry koní, šli jsme

za nimi. To byla pro nás kluky podívaná. Mlá-

tilo se bu	 na poli a ze slámy se dělal stoh,

nebo na dvoře statku, kde se sláma vázala do

otepí a ukládala do stodol. Pro výmlat byl vy-

pracován plán, kdo a u koho se bude mlátit.

Vpředvečer bylo obilí žebřiňáky svezeno

z polí, aby byla forota (zásoba). Druhý den

Václav Kočí, kovář, který měl kotelnické

zkoušky, přišel nejdříve a zatopil, aby byla po-

třebná pára. Při mlácení ve dvoře babička Tro-

níčková z čp. 2, chráněná čepicí z pytle, used-

la na stoličku pod ústí mlátičky, ze kterého

vypadávala sláma. Ženské jí podávaly povřís-

lo a když se na něm nahromadilo potřebné

množství slámy, povříslo pustila, aby mohla

být svázána otep. Tento postup se opakoval.

Když byla práce přerušena nebo výmlat skon-
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čil, vyšla babička za pomoci druhých na dvůr,

zapadána plevami a prachem. Dokud byla fy-

zicky schopná, tuto práci vykonávala na kaž-

dém statku.

Stejně jako rostlinná výroba, byl na úrovni

chov hospodářského zvířectva. Reprodukce

byla zajištěna chovem plemenných samců.

Tak u Kašpárků měl harém kozel, u Zahrad-

níčků býk a kanec měl sídlo u Hrušků – Pala-

sů. To byl kavalír, ten za svými nevěstami do-

cházel.

Vůdčí osobou mezi sedláky byl Bohumil

Novák z čp. 21. Jako první začal s pěstováním

kukuřice na siláž, aby dobytek měl zelené kr-

mivo po celý rok. Byl zaveden pokus s pěsto-

váním zelí, pro které byly dobré klimatické

podmínky, nebo� i v období sucha silné noční

mlhy nahradily vláhu. Zelí bylo výborné ja-

kosti, ve vagónech bylo odesíláno do krouhá-

ren. Záhy bylo s pěstováním skončeno, nebo�

si to vyžádalo více práce. Hlavním důvodem

byly ale potíže s odbytem.

Rovněž na úseku živočišné výroby zavedl

Bohumil Novák označení krav, dobu natality,

počty narozených telat a hlavně množství na-

dojeného mléka. 

Ke statku, kde hospodařil sedlák Novák,

uvedu následující. V dávných dobách tato

usedlost patřila rolníku Pavlu Vnoučkovi, za-

stánci selských práv. Když si šli spolu s další-

mi rolníky stěžovat do Konopiště na nesnesi-

telné podmínky kladené na zemědělce, místo

vyslyšení byli zastřeleni. Tuto událost do

dneška připomíná pamětní deska na zdi býva-

lého statku následujícími slovy: 

Pavel Vnouček zde žil a pracoval na popis-
ném čísle 21. Účastník a obě� povstání za svo-
bodu selského lidu. Padl na Konopišti 18. 7.
1775.

Byl pohřben na malém hřbitůvku na Chvoj-

ně nedaleko Konopiště. Pamětní deska byla

odhalena místním národním výborem v r. 1948

ke stoletému výročí zrušení roboty.

Nakonec uvádím, že na trh přicházela výro-

ba nových zemědělských strojů a jednotlivci si

je individuálně pořizovali podle finančních

možností s cílem co nejvíce omezit ruční

práci.

Peceradské polnosti byly rozsáhlé, odpra-

dávna si je zemědělci pojmenovávali místními

názvy. Kupříkladu Na panském, Za dvory, Na

předevsi, Na sráčku a další.

Druhou početnou skupinou byli námezdně

pracující dělníci. Před první světovou válkou

a krátce po ní v přádelně na Brodcích pracova-

lo několik desítek zaměstnanců, hlavně žen.

Rovněž v lomu v Peceradech, když prospero-

val, nalezlo práci několik desítek mužů, hlav-

ně kameníků. Bylo to takové, možno říci, po-

klidné období. Situace se začala měnit kolem

třicátých let. V přádelně došlo ke snížení výro-

by, propouštění zaměstnanců a v roce 1936 to-

várna provoz úplně zastavila. Části dělníků

byla nabídnuta práce v přádelně v Náchodě

a na Slovensku v Ribálpoli, toho nikdo nevy-

užil. Starší lidé dostávali podporu, ale většina

byla bez zaměstnání. Co čert nechtěl, i v lomu

nastaly problémy. Těžil se v něm krásný

kámen, zvaný gabrodiorit. V tu dobu pracova-

lo v lomu třicet kameníků, kovář a střelmistr.

Kamenící ve skále vyvrtali až třicet děr, střel-

mistr je naplnil trhavinou a odpálil. Zahájení

střelby oznamoval pan Hlásecký troubením

a rovněž tak i ukončení. Kámen byl postupně

vylámán a práce ukončena. Kus peceradské

žuly gabrodioritu se nachází na pomníku J. A.

Komenského v holandském Naardenu. Část

kameníků odešla pracovat do lomu Požáry,

ostatní hledali práci, kde se dalo. V Pikovicích

byla prováděna regulace řeky Sázavy. Zde na-

lezlo práci několik dělníků. Pracovali ve vodě,

která sahala až ke kolenům, nikdo si však ne-

stěžoval, nebo� na břehu čekali další nezaměs-

tnaní.

Několika š�astlivců se tyto problémy netý-

kaly. Byli to zaměstnanci Československých

státních drah. To bylo terno zde pracovat – de-

finitiva, pravidelný příděl uhlí, vyřazených že-

lezničních pražců a možnost sekat trávu na

drážním tělese. Na nádraží Praha-Vršovice

pracoval Josef Franěk z Pecerad čp. 86. Při po-

sunování vagónů byl usmrcen.

Tuto tíživou situaci pomohl vyřešit ing. Ja-

neček, který postavil v Týnci slévárnu, pozdě-

ji koupil přádelnu na Brodcích, kam převedl

část výroby z Prahy. V těchto továrnách po-

stupně našli práci nezaměstnaní z Pecerad, ale

i z okolí.

Bylo to ve třicátých letech. V továrně

v Týnci vypukl požár. Nad slévárnou se vyva-

lil černý dým, lidé utíkali z továrny. Jen Josef

Havránek z Pecerad vzal bedničku s pískem

a šel hasit. Utrpěl značné popáleniny v obliče-

ji. Ing. Janeček jeho čin ocenil a zařídil mu

léčbu na nejvyšší úrovni v Praze.

Poslední skupinou, početně sice malou, ale

pro vesničany důležitou, byli živnostníci. Friš-

manův obchod, obchod u Havelků, prodejna

Včely a dvě hospody. Po kováři Skupovi na-

stoupil kovář Uhlík a později kovář Kočí, dva

ševci – Ladislav Hruška ze Skály (střecha jeho

domu dodnes nese iniciály L.H.), švec Josef

Drábek. Miloslav Voráček byl vyučen také

ševcem, ale jako živnost řemeslo nedělal. Dále

truhlář Josef Kašpárek, otec mé manželky,

kolář Oldřich Dřízhal, elektrikář Antonín Po-

tůček. Elektrikářem byl ještě Václav Žáček,

který se při svém zaměstnání ještě staral o pro-

voz transformátoru. Byla tu i cihelna stavitele

Rabiňáka. Můžeme si jen povzdychnout,

kdeže ty loňské sněhy jsou. Vrátím se ještě

k obchodu pana Josefa Frišmana. Jeho rodina

původně bydlela ve svém domě na návsi, kde

dnes žije paní Stárková. Od tohoto domku

byly kolny až k prodejně, do které byl vchod

přímo ze silnice. Kdysi pan Frišman na místě

bývalé pastoušky postavil nový dům, přemístil

do něho prodejnu a ve štítě domu dal udělat

nápis „obchodní dům Josef Frišman“. V býva-

lé prodejně pražil kávu a oříšky. Bylo to jen

dočasné, nebo� budovu prodal sedlákovi Za-

hradníčkovi, který ji přestavěl na chlévy. 

V domě čp. 52 bydlela rodina Havelkova.

Měla obchod a po ukončení prodeje tuto mís-

tnost pronajala družstvu Včela, které v ní zří-

dilo prodejnu potravin. Záhy však zkrachova-

la, nebo� většina občanů chodila nakupovat

k Frišmanům. V den, kdy došlo k její likvida-

ci, od Frišmanů vyhrával gramofon na celou

náves.

V celém okolí byly vyhlášené peceradské

hospody. Hospodu „nahoře“ vlastnil Antonín

Hruška. Předpokládal, že ji povede jeho syn

Josef, který byl stevardem na zámořském par-

níku. Po jeho návratu však o práci hostinského

neměl zájem, měl jiné plány. Byl jmenován

středoškolským profesorem v Benešově. 

Hospodu A. Hruška pronajal Jaroslavu Peš-

kovi. Bylo to pro pecera	áky dobré rozhodnu-

tí. Pešek byl mladý podnikavý člověk, záhy si

získal oblibu mladých i starších občanů. O ne-

dělích a zvláště o zábavách to v ní jen hučelo.

Hospodu „dole“, kterou původně vlastnil

také Antonín Hruška, prodal či pronajal Josefu

Hruškovi (jde o shodu jmen). Původně to byla

malá hospůdka, později byla novým majitelem

přestavěna. V poschodí byl vybudován velký

sál, takže se hrálo a tančilo v obou hospodách.

Hostinský Hruška byl vyučen řezníkem.

Kromě točení piva prodával i maso. V hospo-

dě měl trvalé sídlo ochotnický spolek Dělnic-

ké tělocvičné jednoty z Brodců. Byl velmi ak-

tivní. Po zákazu pořádání tanečních zábav se

snažil svými představeními pobavit vesničany.

Obě hospody měly rozdílný osud. Zatímco

v hospodě „dole“ – na domku, byl provoz po

celou válku, „nahoře“ končil vystěhováním

části obce. K tomu se ještě vrátím.

(pokračování příště)

Ladislav Skupa

Vzpomínka
Dne 15. září si připomeneme 65. výročí vy-

stěhování Neveklovska, které se dotklo i Tý-

necka.

V důsledku zřízení vojenského cvičiště bylo

vystěhováno území o rozloze 44 000 hektarů

mezi Vltavou, Sázavou, Benešovem a Sedl-

čany.

Některé vesnice byly změněny na ubikace

příslušníků SS, jiné se staly cílovou plochou

střelnice. Bez přístřeší zůstalo téměř třicet tisíc

lidí.

Přestěhovalci se snažili získat náhradní exis-

tenci někde poblíž. To se vždy nepodařilo

a mnohé rodiny byly nuceny přestěhovat se do

vzdálených okresů.

Osiky přesadili do lidí.

Bodláčím navrch obrátili pole.

Až k hrobům vypustili stavení.

A vydýchali les…

Při návratu v roce 1945 nalezli lidé jen

spouš� – zničené domy i kostely, studny, kana-

lizaci, elektrické vedení a cesty.

Více se můžete dočíst v publikaci, kterou

vydalo Informační středisko v Neveklově

s Klubem českého pohraničí v Týnci nad Sáza-

vou.
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Přehlídka dechovek opět v Týnci
Město se snaží navázat na tradici přehlídek,

které byly v 90. letech pořádány neúnavným or-

ganizátorem panem Honzíkem. K návratu této

tradice významně přispěla existence dechovky

Týnečanka, která již více než dva roky působí

doma v Týnci i na Benešovsku. 

První obnovená přehlídka dechovek se konala

v sobotu 23. června dopoledne. Zprvu pěkné po-

časí přilákalo před dům s pečovatelskou službou

desítky diváků. Nejprve vystoupil dechový or-

chestr Základní umělecké školy z Vlašimi i se

svými mažoretkami. Následovalo vystoupení

domácí Týnečanky a program uzavíral dechový

orchestr Základní umělecké školy z Benešova,

opět s mažoretkami. 

Výkony muzikantů i mažoretek odměnili spo-

kojení diváci zaslouženým potleskem. Jediným

záporem akce byl svižný vítr, který muzikantům

bral noty a v závěru přinesl i prudkou deš�ovou

přeháňku, kvůli které benešovský soubor musel

své vystoupení předčasně ukončit. 

Kulturní středisko města i Týnečanka jsou od-

hodláni v pořádání těchto přehlídek pokračovat

a neustále zvyšovat jejich úroveň. Doufejme, že

fandové dechové muziky se mají na co těšit.

ZB
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Kalendář podzimních akcí pořádaných v Týnci nad Sázavou
Den Čas ZÁŘÍ Kde

1 So Vernisáž MĚSTSKÉ MUZEUM V TÝNCI NAD SÁZAVOU
16:00 Výstava olejomaleb Evy Vencovské s názvem „Člověk na cestě“ doplněná drobnými Galerie muzea

plastikami Václava Havelky z Liberce.

Výstava velkých cestopisných fotografií Pavla Trefila Věž 2. patro
1 So 18:00 LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA „Neš�astný šafářův dvoreček“ – Divadlo KAPSA Hradní areál

Info: KIS MěÚ tel: 317 701 923

8 So 8:00 Cena města Týnec nad Sázavou – taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích Společenské centrum

Info: Infocentrum: 317 729 050

18:00 LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA „Královna Koloběžka“ – Ochotnický divadelní spolek NETOPÝR Hradní areál

Info: KIS MěÚ tel: 317 701 923

18 Út 19:00 „TANGO“ – zájezd do Divadla Bez Zábradlí. Odjezd od spořitelny v 17:00 Divadlo Bez Zábradlí

Info: KIS MěÚ tel: 317 701 923

28 Pá dopol. Promenádní koncert na Pěší – hraje Týnečanka Pěší ulice

14:00 Václavská taneční zábava s Týnečankou Společenské centrum

Info: KIS MěÚ tel: 317 701 923

29 So 17:00 II Keltský večer na hradě Týnci – slavnostní zakončení sezóny muzea Hradní areál

vystoupí: FIANNAN, HAKKA MUGGIES, PŮVODNÍ BUREŠ a dále irské tance, 

dudáci, tradiční keltské občerstvení a medovina…

Info: Muzeum tel: 317 701 051 a KIS MěÚ tel: 317 701 923

Den Čas ŘÍJEN Kde

30. 9. – 7. 10. MĚSTSKÉ MUZEUM V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Mimořádně -  putovní výstava k 550. výročí založení Jednoty Bratrské.

5 Pá 20:00 KEKS + Veronika Padilla klasicky rock v podání výborné kapely Společenské centrum

Info: Infocentrum: 317 729 050. Předprodej bude zahájen 1. 9. 2007 v Infocentru
13 So 5:00 ZÁJEZD DO MÍŠNĚ A MORITZBURGU. Předpokládaný odjezd od MěÚ v 5:00 hodin Míšeň, Moritzburg

Info: KIS MěÚ tel: 317 701 923

19:00 Prodloužená tanečních kurzů. Hudba Horváth band. Info pí Takáčová: 775 615 503 Společenské centrum

19 Pá 19:00 „CHVÍLE PRAVDY“ – zájezd do Divadla Na Vinohradech Divadlo na Vinohradech

Předpokládaný odjezd od spořitelny v 17:30 hodin. Info: KIS MěÚ tel: 317 701 923

20 So 20:00 Slet bubeníků. Bubenická megashow Společenské centrum

Info: Infocentrum: 317 729 050. Předprodej bude zahájen 1. 9. 2007 v Infocentru
26 Pá 17:00 PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ VÝZNAMNÝM OBČANŮM MĚSTA Městský úřad Týnec

A VERNISÁŽ VÝSTAVY MALÍŘŮ TÝNECKA obřadní síň

Info: KIS MěÚ tel: 317 701 923

27 So Posvícenská pou	 Parkoviště u MěÚ

10:00 Výstava malířů Týnecka Městský úřad Týnec

Den Čas LISTOPAD Kde

2 Pá 19:00 PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM Společenské centrum

Koncert Jaroslava Svěceného (housle) a Miloslava Klause (kytara)
Info: KIS – MěÚ tel: 317 701 923

Předprodej bude zahájen 1. 10. 2007 v KIS, podatelně MěÚ

SLEDUJTE VÝVĚSNÍ A PLAKÁTOVACÍ PLOCHY
Kontakty: 

Kulturní a informační středisko MěÚ – tel: 317 701 923, 724 258 032, info@mestotynec.cz, www.mestotynec.cz

Turistické informační centrum Týnec – tel: 317 729 050, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz, www.centrumtynec.cz

Změna programu vyhrazena
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pokračování na následující straně

Týnecký střep 2007
Městské slavnosti „Týnecký střep“ – prezen-

tační akce města Týnce nad Sázavou se konala

v letošním roce již po osmé. Za finanční podpo-

ry Středočeského kraje jste mohli shlédnout

celodenní kulturní program včetně dobového tr-

žiště tak jako každý rok. 

Tímto chceme především poděkovat všem,

kteří se aktivně zúčastnili a pomohli s jeho pří-

pravou a organizací. Dík patří maminkám Ma-

teřského centra MOTÝLEK za vytvoření koutku

pro děti, paní Věře Holasové za květinovou vý-

zdobu z vlastní zahrádky v celém muzeu, Měst-

ské policii, údržbářům Městského úřadu Týnec

nad Sázavou za veškeré přípravné práce, Tech-

nickým službám v Týnci nad Sázavou, SDH Pe-

cerady a členkám ČČK za dohled. Mediálním

partnerem bylo Rádio Blaník.

Zvláštní poděkování patří především obyvate-

lům okolí týneckého hradu za shovívavost a tr-

pělivost s rušným průběhem této tradiční kultur-

ní akce.

Vodácký oddíl v Týnci nad Sázavou po 35 letech
Dne 16. června se sešlo téměř 60 kamarádů

a kamarádek v loděnici v Náklí, aby oslavili

vznik vodáckého oddílu v Týnci, zavzpomínali

na sjíždění řek a na společné chvíle strávené za

těch 35 let.

Čas nám vzal bohužel již některé kamarády,

na které jsme zavzpomínali. Před rokem jsme se

rozloučili i se zakládajícím členem oddílu Pepí-

kem Reichlem. 

V roce 1972 se v Týnci utvořila skupina lidí se

společným zájmem – sjíždění řek na kanoích

a kajacích. Vznikl „vodácký oddíl“ zpočátku

pod hlavičkou SSM Metaz a poté se začlenil do

ČSTV. 

V prvních třech letech jsme se dopravovali na

řeky vlakem. Nejčastěji to byly Sázava, Lužnice,

Vltava a Ohře. Zájemců postupně přibývalo, sta-

věly se nové laminátové lodě. První loděnice
byla v tzv. „Dachau“, druhá v bývalém statku

v Náklí. Když jsme v roce 1975 postavili vlek na

lodě, naskytly se nám nové možnosti – sjíždět

i vzdálenější řeky. Byli vyškoleni noví cvičitelé
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třetí a druhé třídy, jejichž zkušenosti pomáhaly

ostatním ve zvyšování výkonnosti. Jezdilo se na

populární vodácké soutěže (VTJZ) na řekách

Sázava, Střela, Divoká Orlice, Teplá, Hamerský

potok, Konopiš�ský potok, Vavřinecký potok

a další.

V letním období jsme pravidelně pořádali za-

čátkem července jedno až dvoutýdenní zájezdy

na domácí i zahraniční řeky. Tak jsme postupně

sjížděli vodácké terény na řekách Slovenska,

Polska, Rumunska, Jugoslávie a NDR. Po roce

1990 vznikly pro vodáky s otevřením hranic

nové možnosti. Oddíl pořádal týdenní zájezdy

na rakouské řeky do oblasti Štýrska a Tyrol, dále

byli naši vodáci na ukrajinských řekách v býva-

lé Podkarpatské Rusi. Stále pro nás zůstávají při-

tažlivé řeky Rumunska, kam jsme již po čtvrté

směřovali náš letní zájezd v roce 2001.

V zimním období pořádáme lyžařské akce ur-

čené také pro veřejnost, jako přejezdy Požárský-

mi lesy nebo Čertovou hrbatinou na Voticku.

V 80. letech jsme se zúčastňovali závodů Jizer-

ská padesátka a Krkonošská sedmdesátka.

Každoročně oddíl uskutečňuje dvoudenní lyžař-

ský zájezd na Šumavu do oblasti Kvildy. 

Ne vždy se však oddílu dařilo. Při letním zá-

jezdu do jižních Čech v roce 1979 se vznítily

lodě na vleku. Požárem byly všechny zničeny

a vlek byl silně poškozen. O rok později další

požár zničil nově budovanou loděnici ve statku

v Náklí. Velkým úsilím se podařilo opravit vlek

a zahájit přestavbu v pořadí již třetí loděnice
v nově nabytých prostorách ve Š�ovíčkově vile

u volejbalových kurtů, kterou jsme museli po re-

stituci v r. 1991 opustit. Tak jsme se my, vodáci,

ocitli opět „na dlažbě“, vrátili jsme se po letech

do Náklí, kde budujeme v pořadí již čtvrtou lo-
děnici. Který z oddílů se od svého vzniku tolik-

rát stěhoval jako my, během našeho 35letého tr-

vání?

Současná doba přinesla také změny i v pojetí

oddílového života. Dřívější hromadné zájezdy

jsou již minulostí. Nové technologie, nové mate-

riály, nové ceny… změnily vše. Objevily se

polyetylénové lodě, rafty, neoprénové obleky,

lehké plovací vesty, lehká pádla a pod. Takové

vybavení umožňuje sjíždění obtížných peřejna-

tých řek. Malé skupiny tak jezdí osobními auty

na horské řeky do Rakouska, Itálie, Norska, na

Korsiku, do Slovinska.

Oddílový život tímto nezanikl, členská zá-

kladna se stabilizovala cca na 35 osobách.

Možná je v současnosti méně času a máme více

možností, jak s ním naložit. Parta je v průměru

již starší, činnost není tak intenzivní, nevládne

taková euforie jako v začátcích oddílu. Přesto se

dokážeme během roku sejít na vodě, na lyžích,

na kolech, na brigádě při úpravě loděnice nebo

jen tak u táboráku při kytaře.

předseda oddílu Jiří Nedra
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Polsko 2007
Ve dnech 30.června – 8. července 2007 uspořádal oddíl kanoistiky TJ

JAWA METAZ Týnec nad Sázavou letní zájezd na polské řeky. Zájezdu

se zúčastnilo dvaatřicet vodáků – kajakářů, kanoistů a raftařů. Sjížděli

jsme v Polsku Dunajec v různých úsecích. Celkem jsme najezdili 96 km

na řekách a 1 600 km autobusem. Mimo činností na vodě jsme též provo-

zovali kulturně poznávací a sbližovací činnost, někteří odvážlivci podnik-

li pod vedením horského vůdce Standy Harryho Šípka výstupy do hor.

Zájezd jsme všichni zhodnotili jako velmi vydařený, nebo� počasí nám

přálo, bylo slunečno, občas také pršelo, řeka Dunajec měla přijatelný

vodní stav, nedošlo k žádným úrazům, autobus ani vlek se nám nerozsy-

pal a mezi účastníky vládla pohoda, o kterou se také zasloužil šofér a ma-

jitel autobusu Petr Podlipný. První a poslední noc jsme strávili v kempu

v Soběšovicích u Žermanické přehrady, kde jsme zahájili a ukončili naši

týdenní vodáckou dovolenou. A potom už jen Týnec!

vedoucí zájezdu Jiří Nedra
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CZECH OPEN 2007
V sobotu 16. června se konala v Třeboni celo-

republiková soutěž v Taekwon-Do ITF Czech

Open 2007. Letos to byla první soutěž, kdy mohli

porovnat mezi sebou své výkony závodníci

z Čech a Moravy. Na tuto soutěž dorazil i čtyř-

členný tým z Grónska. Za naši školu Silla bylo

nominováno celkem 12 závodníků, tři z Kolína,

osm z Týnce nad Sázavou a jedna závodnice

z nejmladšího oddílu v Kutné Hoře. Celkem jsme

vybojovali 5 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové

medaile a v konečném hodnocení jsme obsadili

z osmnácti zúčastněných oddílů nečekané 3.

místo. Martin Konrád z kolínského oddílu byl vy-

hlášen se ziskem dvou zlatých a jedné stříbrné

medaile nejúspěšnějším seniorem kategorie B.

Hned v závěsu na druhém místě se umístil jeho

kolega ze stejného oddílu David Sikáček, který

získal jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzo-

vou medaili. Boj o pohár byl do poslední chvíle

velmi napínavý, nebo� technické sestavy vyhrál

Martin, ve finále sportovního boje, kam se probo-

jovali přes několik soupeřů oba naši závodníci,

vyhrál David. A tak rozhodovala třetí disciplína –

silové přerážení, ve které si věřili oba naši borci.

Čili kdo vyhraje „sílu“ získá jak druhou zlatou,

tak i pohár. Oba naši závodníci jako jediní ze

všech zúčastněných zvládli přerazit všechny po-

řadateli určené desky, a to všemi technikami,

takže rozhodoval až „rozstřel“ – vylosovaná tech-

nika a přidaná deska navíc. Tyto „nálože“ již ale

oba finalisty značně potrápily, a tak dvě prvně vy-

losované techniky ani jeden z nich nezvládl. Až

po třetím rozstřelu kdy byla vylosována technika

úderu pěstí se nakonec z úspěchu radoval Martin

Konrád a na Davida Sikáčka „zbylo“ stříbro. Zla-

tou medaili ještě vybojovali týnečtí závodníci žák

Martin Hvězda a senior Jan Heřmánek. Ráda

bych také pochválila výkony Jitky Haisové, Lucie

Zavadilové, Veroniky Kouřilové a Marcela Hey-

duška, kteří ve finále neměli tolik štěstí a „zůsta-

li“ druzí. „Všichni v technických sestavách svých

kategorií“ říká hlavní trenérka školy Silla Ing.

Radka Heydušková. Dále si cením statečného vý-

konu seniora Jakuba Heřmánka, který ve sportov-

ním boji ve své kategorii neměl soupeře, a tak se

rozhodl startovat ve vyšší kategorii, kde byly

navíc sloučeny dvě váhové kategorie. Kuba měl

navíc ještě smůlu při losu, nebo� v prvním kole

nastoupil proti reprezentantovi Aleši Vyzrálovi,

který v dubnu na mistrovství světa vybojoval třetí

místo ve sportovním boji, a to ještě ve vyšší vá-

hové kategorii. V zápase byla vidět jasná převaha

Aleše, ale Kuba se soupeře nezalekl a statečně bo-

joval, jak nejlépe uměl. Po zápase prohlásil, že to
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Pohodová výuka AJ 
pro děti i dospělé

Příjemné prostředí, moderní pomůcky, hry, soutěže, 
výuka přizpůsobena požadavkům 

a schopnostem každého studenta. 
Studium angličtiny se vám stane zálibou nikoliv povinností. 

Cena 250,- / 60 min jednotlivec, 
300,- / 60 min skupina dohromady.

Těšíme se na vás ve Zbořeném Kostelci.

Bližší informace na tel.: 728 669 967

Nenasytní spáči
K zajištění rychlého zapnutí na většině domá-

cích spotřebičů (TV, video, DVD apod.) slouží tzv.

režim „stand-by“. Na přístroji se pozná podle roz-

svícené kontrolky v době, kdy je přístroj vypnutý.

Tato pohotovost však není zadarmo – spotřebuje

až 8 % veškeré elektřiny! Typickým příkladem

jsou v zásuvkách zapomenuté nabíječky mobilů.

A mikrovlnné trouby spořádají během své život-

nosti více energie na osvětlení svého displeje než

na ohřívání potravy. Řešení se nabízí jednoduché

– připojit spotřebiče přes zásuvkovou lištu s čer-

veným vypínačem, kterou vypneme na noc či ví-

kend, kdy nejsme doma.Další snížení spotřeby

elektřiny (a tím i účtů za ni) dosáhneme používá-

ním moderní techniky. Např. LCD monitor spotře-

buje minimálně o 20 % méně než klasický „nor-

mální“. Upřednostňujeme také spotřebiče s vyšší

energetickou třídou, a tím nižší spotřebou. Ozna-

čují se písmeny od A do G, přičemž přístroj, který

je nejméně energeticky náročný, je označený A++.

Kolik času vaší pracovní doby váš počítač a moni-

tor spotřebovávají elektřinu bez využití?

S popužitím kalendáře Zelené úřadování,

který pro rok 2007 vydala Sí� ekologických po-

raden STEP, pro Vás ekoradu vybral 

Jan Urban, 

ekoporadce Podblanického ekocentra 

ČSOP Vlašim

byla veliká zkušenost a že by do toho šel zase,

spokojeně konstatovala hlavní trenérka.

Před koncem školního roku se žáci ve všech od-

dílech připravovali na zkoušky na vyšší technické

stupně, které prováděl mistr Hwang Ho Yong, no-

sitel 8. Danu v pondělí 25.6. v Kolíně a v úterý

26.6. v Týnci nad Sázavou. V létě se naši žáci již

tradičně těší na srpnové letní soustředění, kde se

budou moci po odpočinku a prázdninách připravit

na podzimní soutěžní část roku, která je opět plná

akcí. Tradičně druhý týden v září proběhnou nábo-

ry nových členů do všech oddílů naší školy. Více

na www.silla.taekwondo.cz. Vítáni jsou opravdu

všichni poctiví zájemci o toto bojové umění, a to od

9 do 99let. A tedy zdaleka ne jen ti, kdo mají spor-

tovní ambice. Ve škole Silla si svoje zdraví a tím

i sebevědomí a výkonnost udržuje touto výhodnou

pohybovou aktivitou hned několik rodičů žáků

školy a i několik dalších „dospěláků“ s věkem nad

35 i nad 40 i více let, kteří neměli žádné předchozí

zkušenosti s bojovým uměním.
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Oznámení  o vyhlášení  výběrového ř ízení  
podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, dále jen „zákon o úřednících“

Obec Kamenice, IČ 240273, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice prostřednictvím starosty obce Kamenice oznamuje
v souladu s ustanovením § 7 odst. 1) písm.b) zákona o úřednících výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úřadu.

Název pracovního místa: 

Tajemník Obecního úřadu v Kamenici

Místo výkonu práce: Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
Platová třída *): 11 

Předpoklady:

státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má

v ČR trvalý pobyt, věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání čes-

kého jazyka, bezúhonnost, tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec, nebo při vý-

konu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, popř. ve funk-

ci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného

pro výkon funkce. Délka praxe podle předchozí věty musí být splněna v průběhu

8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce. Pro jmenování vedou-

cího úřadu se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zákonem č.

451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých

funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR.

Požadavky na uchazeče:
– VŠ vzdělání

– Schopnost řízení většího kolektivu pracovníků

– Flexibilita a pracovní nasazení

– Znalost práce s PC, minimálně v rozsahu Windows XP,

– MS Word 2003, MS Excel 2003, internet, e-mail

– Praxe na vedoucí pozici ve veřejné správě podmínkou

Náležitosti přihlášky: 
– Jméno, příjmení a titul uchazeče

– Datum a místo narození uchazeče

– Státní příslušnost uchazeče

– Místo trvalého pobytu uchazeče

– Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu cizího stát-

ního občana

– Datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí:
– Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odbor-

ných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

– Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

– Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

– Negativní lustrační osvědčení MV ČR (neplatí pro uchazeče narozené po roce

1971)

– Čestné prohlášení o splnění podmínky dosažené praxe (§ 5 zákona o úřední-

cích)

Uchazeč podá písemnou přihlášku s požadovanými doklady osobně na poda-

telnu Obecního úřadu v Kamenici nebo zašle na adresu: Obecní úřad Kamenice,

Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice. Obálku viditelně označí nápisem

„Výběrové řízení – Vedoucí úřadu“.
Lhůta pro podání přihlášek: 1.10.2007 do 16,30 hod. O termínu a místu výbě-

rového řízení budou uchazeči vyrozuměni.

Mgr. Tomáš Klásek

starosta
*) stupeň platové třídy bude vybranému uchazeči stanoven dle započitatelné praxe
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 317
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 713 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 317 701 201

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN  centrální ohlašovna – 1239

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

VODA 608 241 037

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

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

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

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

(mobil) 723 487 873

Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

Způsob hlášení úniku zemního plynu, poruchy nebo havárie

na plynovodních místních sítích a přípojkách, případně

regulačních stanicích plynu a vysokotlakých rozvodů plynu:

1. Jméno a příjmení občana, ktetrý únik, poruchu nebo

havárii hlásí.

2. Název obce nebo města s únikem, poruchou nebo havárií.

3. Přesnější určení místa úniku, poruchy nebo havárie (ulice,

upřesnění blízkosti větších budov, firem apod.).

4. Zpětné číslo volaného.

Moderní 
ãistírna pefií 

zhotovuje pol‰táfie a pro‰ívané
pfiikr˘vky do 24 hodin z na‰í 

sypkoviny rÛzn˘ch barev. 
Pfii vût‰í zakázce sami 

pfiivezeme a odvezeme zdarma.

Adresa: 
Janeãek, âsl. armády 333

Jílové u Prahy 
tel.: 606 312 174

241 952 354 – veãer

Likvidace autovraků
Společnosti LIGMET a. s. Vám zajistí ekolo-

gickou likvidaci Vašeho autovraku přímo

z místa. Zároveň pro Vás připravila možnost zís-

kat nový vůz zn. Škoda FABIA Ambiente od

spol. Přerost a Švorc AUTO.

Společnost LIGMET a. s. je vlastníkem nej-

modernější linky na zpracování kovového odpa-

du – autovraků na území ČR v souladu se záko-

nem o odpadech č. 185/2001 Sb. vč. platných

novelizací na ochranu životního prostředí. Tato

linka splňuje nejpřísnější kritéria a normy EU.

Autovrakem je dvoustopé i jednostopé moto-

rové vozidlo, které je zařazeno v centrálním re-

gistru vozidel ČR / MV ČR (obsahuje karoserii

+ motor s převodovkou).

Likvidaci kompletního autovraku Vám spo-

lečnost LIGMET a.s. zajistí zdarma.

Každý majitel vozidla, který si nechá úředně

zlikvidovat autovrak společností LIGMET a. s.,

obdrží certifikát o likvidaci vč. unikátního čísel-

ného kódu, který umožňuje účast v Reverzní

dražbě nového vozu zn. Škoda FABIA Ambien-

te od spol. Přerost a Švorc AUTO.

Kampaň probíhá v termínu 18.6. – 7.12.
2007. Slavnostní předání nového vozu zn.
Škoda FABIA Ambiente proběhne v polovině
prosince 2007.

Společnost LIGMET a. s. vyhlašuje Re-
verzní dražbu, která Vám dává možnost vy-
dražit nový vůz zn. Škoda FABIA Ambiente
za NEJNIŽŠÍ CENU.

Veškeré informace, potřebné k zapojení do

Reverzní dražby obdržíte společně s certifiká-

tem od společnosti LIGMET. Této dražby se

mohou zúčastnit pouze majitelé certifikátů.

Sběrné auto pro likvidaci vozu objednávej-
te na lince 777 798 495 nebo 777 798 501.

LIGMET si přijede pro Vaše vozidlo až

k Vám.

Ušetřete peníze za povinné poplatky přihláše-

ného vozu, které se hradí každoročně.

LIGMET, a.s. – pro ekologické a příjemné ži-

votní prostředí.


