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Vážení spoluobčané,
vítám Vás při čtení říjnového vydání Týneckých

listů. 

Informace z jednání rady města

• rada přijala následující stanovisko k Oznáme-

ní záměru Dálnice D3 „Středočeská“ stavby

0301 - 0303 (I. etapa): „Město Týnec n.S. po-

žaduje doplnění vegetační hlukové bariéry

v km 24–25 s cílem chránit před hlukem sídlo

Krusičany“.

• doporučila urychlit rekonstrukci obecního

domku v Krusičanech, přičemž financování

bude řešeno rozpočtovou změnou (přesun

části nákladů z roku 2008 na rok 2007) 

• vydala Pokyn rady města č. 1/2007 – Proná-

jem prostor a zařízení v majetku Města Týnce

nad Sázavou pro sportovní a zájmové aktivity,

kterým se ruší Pokyn č. 1/2003

• schválila návrh na zvýšení nájemného zpraco-

vaný v souladu se zákonem č.107/2006 Sb.

a Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj

uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č.

151/2007. Zvýšení bude platné od 1. 1. 2008.

• schválila návrh na uspořádání akce „Význam-

ný občan města 2007“ v pátek 26. 10. 2007 od

17 hodin v prostorách MěÚ 

• rozhodla udělit titul Významný občan města

pro rok 2007 p. Blaženě Kopecké, panu Ru-

dolfu Adámkovi a panu Ing. Jaroslavu Ouřa-

dovi

• schválila návrh na konání 4. plesu města dne

2. 2. 2008 od 20 hodin 

Z jednání zastupitelstva města

zastupitelstvo schválilo mimo jiné 

• III. úpravu rozpočtu města pro rok 2007

• návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2007

o místním poplatku ze vstupného

• Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové

organizace Základní škola Týnec nad Sázavou

– Změna vzdělávacího programu v ZŠ

• Smlouvu o poskytování služeb – podpora In-

focentra v Týnci nad Sázavou

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření dobro-

volného svazku obcí Obecní lesy Benešovska

a Dodatek č. 1 ke stanovám tohoto svazku.

Výstavba kanalizace v místních částech 
Týká se Podělus, Pecerad, Zbořeného Kostel-

ce a Chrástu n.S. V polovině měsíce října bude

vyhlášeno zadávací řízení na výběr dodavatele

stavebních prací. V současnosti se vyřizují ad-

ministrativní záležitosti ohledně dotace z EU

a podpory z národních zdrojů ČR. Předpokládá-

me, že dodavatel bude vybrán na přelomu

2007/2008 a brzy na jaře budou zahájeny vlastní

stavební práce. Výstavba cca 18 km kanalizace

v uvedených místních částech musí být ukonče-

na a vyúčtována na podzim roku 2008. 

Zdeněk Březina

starosta města

Foto Z. Otta
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Krátce z města…
Dětská hřiště 

V Peceradech na hřišti a v Chrástu sídlišti byly

nainstalovány nové prolézačky pro děti. V síd-

lišti Kněžina budou nainstalovány až v příštím

roce, aby nedošlo k poškození nově založeného

trávníku. 

Zeleň na Kněžině

Téměř celá plocha sídliště byla oseta travou.

V prostoru schodiště a podél komunikace budou

vysazeny stromy. Dále se předpokládá osazení

laviček a odpadkových košů.

Opravy komunikací a dopravní značení

Po upozornění a dohodě se SÚS Benešov bylo

provedeno vodorovné značení křižovatky u hřbi-

tova a dále vodící čára na železničním přejezdu.

Byly také opraveny propadlé kanalizační vpusti

na Jílovské a povrch křižovatky v Peceradech na

Větrov. Ještě letos je přislíbena obnova povrchu

silnice II/107 od přejezdu v Týnci do Čakovic. 

Jízdní řády

Na základě připomínek obyvatel a provedené

ankety byl vznesen požadavek na rozšíření spojů

linky 339. V návrhu bylo přidání rychlíkového

spoje v 6.05 z Týnce do Prahy a v 15.55 z Prahy

do Týnce. Bohužel to však za současných pod-

mínek není možné. Jeden z největších problémů

je kapacita dopravce (Connex Praha). Pro přidá-

ní jednoho spoje je časově velmi obtížné připra-

vit autobus a řidiče a za současnou cenu nechce

dopravce navyšovat výkony. V současnosti se

ještě jedná o změnách u spojů na Benešov.

Martin Kadrnožka

místostarosta

Město Týnec nad Sázavou
vypisuje

výběrové řízení 

na pronájem levé poloviny (z pohledu jižního) objektu čp. 8, v Týnci nad Sázavou

1. Popis nebytových prostorů

• Prodejna 28,38 m2

• Sklad 13,78 m2

• Chodba 9,40 m2

• WC 2,00 m2

• Umývárna 2,00 m2

2. Hodnotící kriteria 

• Minimální částka za pronájem nebytového

prostoru činí 1.000,- Kč/m2/rok
• Účel využití nebytového prostoru

Nabídky s cenou pod 1.000,- Kč/m2/rok nebu-

dou do výběrového řízení připuštěny.

3. Podání nabídek

Nabídky se podávají v zalepené obálce ozna-

čené výrazně PRONÁJEM čp. 8 v Týnci n/S.-
levá část do podatelny městského úřadu v Týnci

n/S. do 14,00 hod. dne 23. 11. 2007.

V nabídce musí být uvedeno:
• Jméno předkladatele

• Adresa trvalého bydliště

• Nabídnutá částka za pronájem (Kč/m2/rok)

• Účel využití nebytového prostoru

4. Výběr žadatelů

Výběr žadatelů provede na svém zasedání

rada města a vyhrazuje si právo nepřijmout žád-

nou z nabídek.

Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou.

Město Týnec nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007,
o místním poplatku ze vstupného 

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou se na

svém zasedání dne 24. 9. 2007 usneslo vydat na

základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích, ve znění pozdějších před-

pisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obe-

cní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaz-

nou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Město Týnec nad Sázavou touto obecně zá-

vaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze

vstupného (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2

Oznamovací povinnost

1)Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před

konáním akce písemně oznámit správci po-

platku její pořádání a předložit vstupenky

označené cenou, datem, hodinou konání akce 

a jménem fyzické nebo názvem právnické

osoby, která akci pořádá k orazítkování a ke

kontrole.

2)Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník

povinen sdělit správci poplatku příjmení,

jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzic-

kou osobu, nebo název, sídlo, statutární orgán,

případně další osoby oprávněné jednat jmé-

nem poplatníka a IČ, jde-li o právnickou

osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je

podnikatelským subjektem, uvede též čísla

účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou sou-

středěny peněžní prostředky z její podnikatel-

ské činnosti.

3) Oznamovací povinnost plní i pořadatelé, kteří

jsou od poplatku osvobozeni. U akcí, které se

konají opakovaně (např. sportovní utkání, di-

vadelní představení), pořadatelé mohou plnit

oznamovací povinnost 1-2krát ročně soupi-

sem předem naplánovaných akcí. Soupis musí

obsahovat náležitosti stanovené v čl. 2 odst. 2.

4)Do 15 dnů po skončení akce je poplatník po-

vinen ohlásit správci poplatku celkovou výši

vybraného vstupného sníženou o daň z přida-

né hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného ob-

sažena. Zároveň poplatník předloží správci

poplatku neprodané vstupenky.

Čl. 3

Sazba poplatku

1)Sazba poplatku činí z vybraného vstupného

na:

a) taneční kursy a kursy společenské 

výchovy 0 %,

b) výstavy, vernisáže a galerie 0 %,

c) sportovní akce 0 %,

d) divadelní představení, koncerty 

a přednášky 5 %,

e) diskotéky, taneční zábavy, plesy, 

společenské večery s tancem 

a podobné akce 5 % 

f) prodejní akce (burzy, tržiště, aukce) 10 %,

d) reklamní akce 20 %.

2)V případě, že se na jednu akci bude vztahovat

více poplatkových sazeb, platí se poplatek

s nejvyšší sazbou.

Čl. 4

Splatnost poplatku

1)Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skonče-

ní akce.

2)Poplatek se platí jednorázově v hotovosti do

pokladny na městském úřadě, složenkou nebo

bezhotovostním převodem na účet města. 

Čl. 5

Osvobození 

Od poplatku se osvobozují:

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na cha-

ritativní a veřejně prospěšné účely

b) akce pořádané Městem Týnec nad Sáza-

vou

c) akce pořádané místními sportovními a záj-

movými organizacemi a spolky.

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné

vyhlášky se zrušuje oddíl V. obecně závazné vy-

hlášky č. 2/2003 o místních poplatcích.

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá

účinnosti dnem 1. 11. 2007.

1) § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.



ročník XVII, říjen 2007 Týnecké listy číslo 5, strana 3

Školní jídelna. Co bude dál?
Na jaře byla zpracována projektová dokumen-

tace na přestavbu školní jídelny. Projekt předpo-

kládá rozšíření stávající stavby o jídelnu, 2 od-

dělení družiny a 1 oddělení mateřské školky. Ve

staré škole se předpokládá přestavba kuchyně na

výdejnu. Strava by se poté dovážela z nové

školy. Zachování kuchyně ve staré škole z pro-

storových důvodů není možné. Dosud se však

nepodařilo zajistit dostatek peněz na realizaci

této přestavby.

Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo

financí, jejíž přidělení se očekávalo v červnu.

Spokojenost s veřejnou dopravou – výsledky ankety
5. Jsou dopravní prostředky pohodlné?

ano 28 20%

dá se to vydržet 92 65%

velmi nepohodlné 16 11%

neodpověděl 5 4%

6. Jste spokojen(a) s četností spojů?

ano 31 22%

ne 107 76%

neodpověděl 3 2%

Dotace však přidělena nebyla. Nyní čekáme na

vypsání výzvy z evropských fondů. Jakmile

bude zajištěno financování stavby, může být mo-

dernizace školního stravování zahájena.

V průběhu prázdnin byly provedeny úpravy

ve vybavení školní kuchyně dle požadavků

Krajské hygienické stanice. Jídelna tedy může

dále pokračovat v činnosti až do přestavby.

V případě nových informací budou především

rodiče včas informováni o dalším postupu.

Martin Kadrnožka

místostarosta

Město Týnec nad Sázavou provedlo šetření,

ve kterém zjiš�ovalo, jak jsou obyvatelé spoko-

jení s veřejnou dopravou. Šetření se týkalo auto-

busové i vlakové dopravy se zaměřením na trasu

Týnec–Benešov a Týnec–Praha. Anketa byla

prováděna pomocí formuláře na webu. Zveřej-

něna byla od 15. 8. do 15. 9. 2007 na www.mes-

totynec.cz na úvodní stránce. Na anketu vyšla

upoutávka v srpnových Týneckých listech a také

v Benešovském deníku. Průměrná týdenní náv-

štěvnost webu Týnce je 800 přístupů.

Anketu vyplnilo celkem 141 respondentů.

V anketě bylo 6 otázek. Poslední – sedmá – byla

určena pro další sdělení. U každé otázky bylo

možné označit pouze jednu odpově�, u otázky 4,

6 a 7 bylo možné doplnit vlastní komentář. 

Jaké byly odpovědi? 

V tabulce je počet odpovědí a přepočet na pro-

centa.

1. Jak často využíváte veřejné dopravní pro-

středky?

denně 88 62%

2-4x týdně 24 17%

2-4x měsíčně 20 14%

výjimečně 8 6%

nikdy 0 0%

neodpověděl 1 1%

2. Častěji jezdíte:

vlakem 5 4%

autobusem (Connex – 339) 90 64%

autobusem (ČSAD Benešov) 24 17%

kombinuji vlak i autobus 16 11%

jiný způsob dopravy 4 3%

neodpověděl 2 1%

3. Je kapacita dopravního prostředku dosta-

tečná?

většinou vždy sedím 61 43%

nejpozději v půlce cesty si sednu 54 38%

většinou celou cestu stojím 22 16%

neodpověděl 4 3%

4. Stalo se Vám někdy, že jste se do svého

spoje nevešli?

ano, často 15 11%

ano 42 30%

ne 78 55%

neodpověděl 6 4%

Co se dá z ankety vyčíst?

– 79% dotázaných využívá dopravu alespoň 2x

týdně

– 64% dotázaných využívá spojení na Prahu –

linka 339

– 82% dotázaných si ve svém spoji sedne ihned

nebo nejpozději v půlce cesty

– 40% dotázaných se stalo, že se nevešli do

svého spoje – byl přeplněný nebo nepřijel na

stanoviště

– 85% dotázaných odpovědělo, že pohodlí ces-

tování je na alespoň přijatelné úrovni

– 76% dotázaných není spokojeno s četností

spojů

Další informace

Komentáře k otázkám a další sdělení se týka-

ly především požadavků na přidání spojů v urči-

tých časech. Jejich znění bude zveřejněno na

městském webu.

Martin Kadrnožka

místostarosta

Měření rychlosti
Dne 21. 9. 2007 proběhlo v Týnci nad Sáza-

vou měření rychlosti v ulici Jílovská a v obci Po-

dělusy.

Měření v Týnci nad Sázavou probíhalo od

8.00 do 10.00 hodin v ulici Jílovská a byl měřen

směr příjezdu do Týnce n. S. od Chrástu n.S.

V obci Podělusy měřila hlídka městské policie

od 13.00 do 16.00 hodin z důvodu stížností ob-

čanů Podělus na řidiče a jejich bezohlednou

jízdu obcí. Hlídka MP měřila průjezd vozidel od

Týnce n. S.

Celkem bylo změřeno 78 vozidel.

Rychlosti: od 50km/h – 59km/h – 30 vozidel

od 60km/h – 69km/h – 40 vozidel

od 70km/h – 80km/h – 8 vozidel

I v dalších měsících bude probíhat po celém

katastru města Týnce nad Sázavou měření rych-

losti z důvodu zklidnění dopravy v těchto lokali-

tách. Proto apeluji na každého řidiče, aby dodr-

žoval stanovenou rychlost.

Tomáš Klenovec

vedoucí MP Týnec n. S.
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Dne 14. 9. 2007 bylo hlídce městské

policie předáno občanem Týnce n.S. 

dětské kolo, které bylo nalezeno 

před prodejnou NORI. 

Jedná se o malé dětské horské kolo a je

uloženo na služebně městské policie.

Pro informaci volejte 606/393382.

Policie ČR informuje…
Loupež v Neveklově

Krátce po jedné hodině odpolední vstoupil do

prostor benzinové čerpací stanice v Neveklově

ozbrojený muž. Vytáhl střelnou zbraň a pod po-

hrůžkou násilí požadoval po čerpadlářce vydání

všech peněz. Z pokladny a z peněženky si vybral

tržbu a poté z místa odešel. K jeho popisu poško-

zená uvedla, že byl štíhlé postavy, vysoký asi 185

centimetrů, na hlavě měl bílou čepici s kšiltem a na

očích černé brýle. Oblečen byl do modrých kalhot,

mluvil česky a v ruce držel krátkou střelnou zbraň.

Policisté šetřením zjistili, že pachatel na místo při-

jel osobním autem pravděpodobně značky Opel

Corsa tmavě modré barvy, které nemělo registrač-

ní značky. Majiteli čerpací stanice svým jednáním

způsobil škodu ve výši třiceti pěti tisíc korun. 

Motocyklista náraz nepřežil

Čtyřiatřicetiletý řidič malého motocyklu jel

25. srpna krátce po druhé hodině ranní ve směru

od Týnce nad Sázavou na Čakovice. Z nezjiště-

ných příčin přejel do protisměru a následně

vlevo mimo silnici, kde čelně narazil do skály.

Přitom utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.

Policisté šetřením zjistili, že při jízdě neměl na

hlavě řádně zapnutou ochrannou přilbu. Nařídili

soudní pitvu zemřelého a motocykl zajistili pro

potřeby dalšího šetření. Hmotná škoda byla vy-

číslena na dvacet tisíc korun. 

Policisté zjis�ují, proč se muž utopil

Na slapské přehradě u pláže hotelu Hladina se

27. srpna v podvečerních hodinách koupal pěta-

šedesátiletý muž z Olomouce. Plaval směrem

k živohoš�skému mostu. Na břehu na něj čekala

manželka se psem. Ta však po chvíli zjistila, že

muže na hladině nikde nevidí. Prostřednictvím

recepce hotelu zavolala vodní záchrannou služ-

bu. Její pracovníci muže hledali a po nějaké

době ho nalezli ve vodě utonulého. Lékař pro-

Týden knihoven
Tato akce se koná pravidelně počátkem října

a záleží na každé knihovně, jestli se zapojí a jak.

Ale jak má člověk pořád slavit, když všechny

nápady za ta léta vyplácal a nic originálního ho

nenapadá??!!

Mottem letošního ročníku bylo „KNIHOV-

NICKÁ BAŠTA“.

Může to znamenat jídlo, nebo také baštu jako

pilíř kultury a vzdělání. My to částečně pojali

doslova – když bašta tak bašta. Navštíví nás

během roku spousta lidí a někteří se rádi pochlu-

bí svým kuchařským uměním, originálním re-

ceptem nebo rodinnou tradicí. Sesbírali jsme ně-

kolik takových receptů a sestavili malý sešitek

pro inspiraci. Kdo měl zájem, mohl v knihovně

nahlédnout a opisovat,v případě zájmu si nápad-

níček odnést.

A co se dalších akcí týče:

– v knihovně se vystřídaly všechny nižší roční-

ky základních škol a vyslechly si literární

pásma doplněná výrobou „smajlíků“ pro do-

brou náladu a úsměv na tváři

– už tradičně jsme vyhlásili amnestii pro zatvr-

zelé hříšníky a odpouštěli jsme poplatky

z prodlení i za upomínky 

– burza vyřazených knih bude pokračovat až do

konce roku, ovšem v Týdnu knihoven stály

vybrané knihy pouhou korunu

– přístup k internetu i tisku byl zcela zdarma

– noví čtenáři nemuseli platit vstupní poplatek;

pokud někdo přivedl kamaráda a ten se zare-

gistroval, i stávajícímu čtenáři se poplatek

prodlužoval

– nakoupili jsem na stovku nových knih a při-

pravili je pro všechny zájemce

Týden knihoven už skončil, ale knihovna jako

bašta vzdělávání i zábavy je tu stále a stále více

se těší na vaši návštěvu.

I.N.

hlídkou těla konstatoval smrt utonutím bez zavi-

nění jiné osoby. Na místě nařídil zdravotní pitvu. 

Důchodce přišel o lo�

Laminátovou pramici, která byla zajištěna

k ocelovému tendru na pravém břehu řeky Vlta-

vy v Punčochářské zátoce v katastru obce Raby-

ně, někdo odcizil. Devětašedesátiletý majitel 25.

srpna událost oznámil týneckým policistům.

K popisu lo�ky uvedl, že se jednalo o šestimíst-

nou pramici šedé barvy a vznikla mu škoda ve

výši patnácti tisíc korun. 

nprap. Zuzana Stránská



ročník XVII, říjen 2007 Týnecké listy číslo 5, strana 5

Kozlovický dub
Dne 28. září 2007 se uskutečnilo vyhlášení 1. památného stromu na

území města Týnec nad Sázavou. Stal se jím mohutný dub zimní v Koz-

lovicích. Proto dostal jméno „Kozlovický dub“. Od tohoto dne je chráněn

zákonem. Při setkání pod ním pan Luděk Šefrna pronesl řeč o ochraňová-

ní starých stromů, i o tomto stromu, a poté jej pokřtil iontovým koktejlem.

Po projevu žáci ZŠ Týnec nad Sázavou zasadili potomky tohoto dubu

a skautský oddíl slavnostně zapálil oheň. 

Tato akce vznikla za finanční podpory města Týnce nad Sázavou.

Král, Polášek

Nový ročník školního časopisu
I v letošním školním roce bude vycházet jed-

nou za dva měsíce školní časopis. Žáci naší

školy začali na prvním čísle pracovat s velkým

nadšením a přišli s mnoha novými nápady.

Název časopisu je ještě výrobním tajemstvím.

Co se týče obsahu, najdou čtenáři uvnitř jedno-

tlivých čísel zprávy ze života ve škole, informa-

ce o zajímavých akcích, sportovních soutěžích,

zajímavé žákovské práce, články ze života mla-

dých, slíben je z řad redaktorů i komiks a spous-

ta zábavy, fotografií, křížovek a soutěží o drob-

né ceny pro žáky školy. Propagátorky školního

časopisu zajistily též jeho prodej na několika

místech ve městě (cena: 5 Kč). 

Všichni te� tvrdě pracujeme na našem prvním

čísle a těšíme se na nové čtenáře.

Blanka Schůtová 

a redaktoři školního časopisu

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve čtvrtek 30. listopadu 2007

– termín uzávěrky je závazný!

7
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Kalendář podzimních akcí pořádaných v Týnci nad Sázavou
Den Čas ŘÍJEN Kde

26 pá 17:00 Předávání ocenění a vernisáž výstavy „Malíři Týnecka“ Prostory MěÚ

27 so 8:00 Výstava drobného zvířectva – ČSCH Náklí

9.00 Výstava „Malíři Týnecka“ Prostory MěÚ

28 ne 8:00 Výstava drobného zvířectva – ČSCH Náklí

9.00 Výstavy „Malíři Týnecka“ Prostory MěÚ

Den Čas LISTOPAD

2 pá 19:00 Koncert Jaroslava Svěceného (housle) a Miloslava Klause (kytara) Společenské centrum

Předprodej vstupenek včetně místa zahájen – KIS nebo podatelna MěÚ

4 ne 18:00 Jak to vidí ryby z vody – komedie Jaroslava Koloděje. Hraje ochotnický divadelní Společenské centrum

soubor Habaděj Info: V. Finková – 607 810 794

7 st 19:00 Jakub a jeho pán – zájezd do Divadla bez Zábradlí Předpokládaný odjezd

Vstupné: 390,- Kč Info: KIS nebo podatelna MěÚ v 17:00 od spořitelny

10 so 8:00 Posázavský střevíc – taneční soutěž juniorů ve standardních a latinsko-amerických tancích Společenské centrum

Info: KIS nebo podatelna MěÚ

11 ne 17:00 Svatomartinský průvod s lampiony pořádaný mateřským centrem Motýlek Od domu s pečovatelskou 

Info: M.Krejčíková: 728 485 227 službou

16 pá 19:00 II. Prodloužená tanečních kurzů – Hudba Horváth band Společenské centrum

Info: B. Takáčová: 775 615 503

17 so 19:00 Fantom třetího poschodí – představení ochotnického divadla Miličín Společenské centrum

Vstupné: 50,- Kč Info: KIS nebo podatelna MěÚ

Den Čas PROSINEC

1 so 5:00 Adventní Regensburg – zájezd na vánoční trhy s prohlídkou města odjezd v 5:00 od MěÚ

Cena: 500,- Kč Info: KIS nebo podatelna MěÚ

2 ne 16:00 Adventní neděle – rozsvěcení vánočního stromu před OD, Pěší ulice

Info: KIS nebo podatelna MěÚ

5 st 17:00 Mikuláš s andílky a čerty u týneckého hradu Areál týneckého hradu

Info: KIS nebo podatelna MěÚ

7 pá 19:00 Věneček tanečních kurzů – Hudba Horváth band Společenské centrum

Info: B. Takáčová: 775 615 503

9 ne 14:00 Adventní neděle – prodejní výstava šperků v muzeu, koncert Městské muzeum

Info: KIS nebo podatelna MěÚ

9 ne 14:00 Vánoční taneční odpoledne s dechovkou, účinkují mažoretky z Vlašimi a TÝNEČANKA Společenské centrum

Info: KIS nebo podatelna MěÚ

13 čt 17:00 Vánoční koncert ZUŠ Zasedací síň MěÚ

16 ne 14:00 Adventní neděle – tradiční vánoční trh, koncert Městské muzeum

Info: KIS nebo podatelna MěÚ

23 ne 18:00 Adventní neděle – koncert v muzeu Městské muzeum

Info: KIS nebo podatelna 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

Z keltského večera
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Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou
Co se dělo v MC:

V srpnu vyrazily rodiny z MC MOTÝLEK na

společnou dovolenou na Šumavu – do Hamrů ve

složení 18 dětí od 2–8 let, stejný počet dospělých

a pes Olda. Byla to již 7. prázdninová výprava

MC. Celý týden byl naplněn vycházkami a vy-

jíž�kami na kolech např. k Černému a Čertovu

jezeru, lanovkou na Špičák a Pancíř, nechyběla

návštěva Klatov – pověstných katakomb, hradu

Klenová či prohlídka výstavy strašidel v Brčál-

níku. Děti si též zahrály denní i noční bojovku,

batikovaly trička a tvořily z keramické hlíny. At-

mosféra pobytu byla jako vždy moc prima.

V pondělí 24. 9. 2007 uspořádalo MC MOTÝ-

LEK již 4. Sportovní odpoledne díky vstřícnosti

ZŠ Týnec nad Sázavou opět v jejím venkovním

areálu. Počasí nám přálo, malých sportovců se

dostavil též hojný počet (62) a za velké pomoci

(i trenérské) dětí z 8. B, 9. A a 9. B: Zuzany Kal-

fasové, Nikoly Lukešové, Pavlíny Faltusové,

Hany Kubáskové, Terezy Kumpoštové, Lucie

Pošmurné, Anny Kočové, Petry Vackové, Zuza-

ny Zazvonilové, Ondřeje Kudrny, Jakuba Jaroše,

Mima Doduce a Ladislava Krále, kterým tímto

velmi děkujeme, proběhlo sportovní odpoledne

úspěšně. Děkujeme též sponzorům akce za pěkné

ceny: AV Servis Vrtiškovi, Bistro Modrý Slon,

Firma Celeano a Tiskárna Rock Media.

Aktuálně z MC:

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec
nad Sázavou nabízí ještě 2–3 volná místa

v kurzu

Hravá němčina pro děti
od 6–10 let

Formou hry s obrázky, povídáním a poslou-

cháním se děti seznámí s prvními německými

slůvky a základními frázemi.

vždy ve Středu od 12,30 – 13,15 h ve spole-

čenské místnosti žlutého DSPS I, vede Marcela

Krejčíková

Kontakt: tel.: 728 485 227; 

e-mail: krejcikova@akkrejcik.cz

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? ve ČTVRTEK od 10,00 – 11,30 h

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

Připravujeme:

Cyklus seminářů
POZOR! Malá změna termínů.

Respektovat a být respektován 
Výchovné a komunikační postupy v každo-

denních situacích
Tento cyklus seminářů je určen: rodičům, pra-

rodičům, 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 – 8. 3. 2008 Postupy při oprávně-
ných nárocích vůči dětem nebo dospělým

3. seminář – 5. 4. 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.

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

Sportovní atletické odpoledne 24. 9. 2007

Hod, běh, skok do dálky, jízda zručnosti

1. místo 2. místo 3. místo

1. kategorie: 0–3 roky Andrea Plachtová Adam Záhorec Simona Opavská

2. kategorie: 4–6 let Vojta Miškei Richard Škopek Dan Pokorný

Filip Růžička

3. kategorie: 7–10 let Dominika Krejčíková Petr Marvan Eliška Horká

4. kategorie: 11 let a více Markéta Miškeiová Patrik Němec Edita Krejčíková
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V herně je možné se s dětmi bu� aktivně zapojit či si jen individuálně po-

hrát. Vše záleží na iniciativě rodičů i dětí.
Pořádáme též další akce a výlety, rodinné dovolené, bazary,  přednášky
apod. Informace naleznete též v MC, DSPS, v MŠ, ZŠ, u dětských lékařů,

na vývěskách MěÚ, v Týneckých listech a na webu: www.mestotynec.cz
Dále knihovnu s tituly z oblasti výchovné i tvořivé a inzertní službu.

Naše činnost je zmapována v kronikách, které jsou k dispozici v MC.

VSTUPNÉ do MC MOTÝLEK:
25,- Kč / rodina – nečlen / dopoledne či odpoledne

ZDARMA / rodina – člen

250,- Kč členský poplatek / rodina / 5 měsíců

(Členové MC mají zvýhodnění ve službách, na kroužcích i akcích a též jsou

oprávněni zasahovat do organizace MC.)

Veškeré platby MC jsou určeny na krytí nákladů jeho provozu

Pravidelný program MC MOTÝLEK na září 07 – leden 08 Relaxační cvičení na gymnastických míčích (pro dospělé)

Vede: Květa Plachtová – tel. 775 238 404 (KP)

Náplň: Relaxační cvičení využívající gymn. míčů pro uvolnění pohybo-

vého aparátu, nácvik správného držení těla

Hravá angličtina / němčina pro děti (od 4–10 let)

Vede: M.Krejčíková – 728 485 227 / P.Hildebrandová – 728 682 296

Náplň: Formou her, písniček a doplňování si děti osvojují první anglická /

německá slůvka a fráze – též metodou Wattsenglish

Angličtina pro dospělé – pokročilí / začátečníci – pokračování –

s dětmi v herně
Vede: Pavla Hildebrandová / Marcela Krejčíková

Náplň: Začát.- pokrač.: uč. „TIME TO TALK 1“ – se zaměřením na

schopnost reagovat v běžných životních situacích.

Pokročilí: konverzace též dle „LET’s TALK“

Power jóga – pro dospělé

Vede: MUDr. Erika Paroulková – tel. 777 859 495

Náplň: protahovací, posilovací, dechová cvičení, relaxace, meditace

Tematické herny – od nejmenších dětí

Náplň: Na určité dané téma zpíváme, cvičíme, výtvarničíme

Vede: M. Dvořáková(MD),M.Valtošová(MV), E. Hančová(EH)

ST odpolední herna – určena menším dětem i školákům

– možnost her na PC Vede: D. Pokorná 777 284 868

Setkávání těhotných

Vede: Magdalena Podaná – tel. 603 159 684 (MP)

Náplň: Příprava k porodu, cvičení, relaxace, masáže, příprava na kojení,

výživa v těhotenství a v době kojení, apod.

Taneční cvičení pro ženy (i po porodu)

Vede: Magdalena Podaná – tel. 603 159 684 (MP)

Náplň: zahrnuje prvky gynegymnastiky, jógy a cviky dle Mojžíšové

Dětská jóga – Vede: MUDr. Erika Paroulková – tel. 777 859 495

Náplň: tělesná a dechová cv., relaxace, rozvoj smysl.vnímání, emoce

Skupina pro rodiče – Jsme na jedné lodi – pro dospělé s dětmi

Vede: Mgr. Renata Veselá – tel. 777 676 307

Náplň: společné sdílení – rodičovství, vztahy, radosti, obavy, atd.

PC kurz Vede: František Pokorný – tel. 777 274 767

Náplň: práce s PC dle potřeb účastníků kurzu

Meditace – relaxace – pro dospělé i starší děti

Vede: Eva Juřenová; kontakt M.Krejčíková – t. 728 485 227

Náplň: Odpočinek mysli – v hladině alfa a při příjemné hudbě

Tematické herny jsou určeny i pro nepravidelné navštěvování.

Děkujeme za finanční, materiální či morální podporu našeho občanského sdružení:

Městu Týnec nad Sázavou, KIS Týnec nad Sázavou, Síti MC v ČR, Městské Policii Týnec nad Sázavou, Týneckým listům, Benešovskému
Deníku, Jiskře, MF DNES, Rádiu Blaník, Multimediálnímu studiu Posázaví, Ing. Horákové – účetní, JUDr. Krejčíkovi, BONVER WIN, a.s.,
Econnectu, EU Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu (EAGGF), MUDr. Zemánkovi a MUDr. Hvězdové, Nábytku Ber-
nat, Ing. Jůzovi, Ing. Šiblové, paní Morvaiové, Vla�ce Dudové, AV Servis Vrtiškovi, Bistru Modrý Slon, Firmě Celeano, Pekařství Červený,
Pizzerii Nad řekou, Posázaví o.p.s., Tiskárně Rock Media, Společenskému centru Týnec nad Sázavou, ZŠ Týnec n.S. – paní ředitelce Mgr. Vá-
ňové, paním učitelkám – Mgr. Glazarové a Mgr. Vackové – dětem ze ZŠ, MŠ Týnec n. S., LIFTEC CZ spol. s r.o., panu Pokornému, panu Škop-
kovi, Truhlářství Pavel Houzar, Turistickému a informačnímu centru Týnec n. S., Marca CZ s.r.o., Vydavatelství ORBIS IN s.r.o.

a všem maminkám a jejich rodinám, které se dobrovolně starají o bezproblémový chod MC.

Máte někdy chu�…

• Nezávazně si popovídat?

• Poznat nové přátele a zároveň nabídnout

svému dítěti také nové kamarády?

• Něco se dozvědět, naučit?

• Aktivně se zapojit?

• Předat své zkušenosti?

Tak někdy přij�te i Vy!
Těšíme se na Vás!

Pozn.: Porady – organizační schůzky MC

Motýlek se konají každou 4. středu

v měsíci od 18.30 h.

Zveme všechny zájemce!

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec n.  S.

Adresa:
Okružní 520, 257 41 Týnec n. Sázavou

(ve společenské místnosti DSPS I)

e-mail: mc.motylek@o2active.cz

http: www.mestotynec.cz

Kontaktní osoby:
Marcela Krejčíková – tel. 317 704 887, 

728 485 227

Dana Pokorná – tel. 777 284 868

Dáša Zichová – tel. 777 640 206

IČO: 70858691

ČS, č.ú. 528 498 329 / 0800

Mateřské centrum je založeno na principu

svépomoci a na dobrovolné práci těch, kteří se

v něm setkávají. Je otevřeno pro každého – děti,

rodiče, prarodiče, přátele…

• MC MOTÝLEK zahájilo svou činnost v březnu 2000

• stalo se zakládajícím členem Sítě MC v ČR v roce

2002, která dnes čítá 220 MC. 

• Sí� MC v ČR je členem mezinárodní sítě MC MINE.

• V roce 2002 získala MINE Dubajskou cenu za přínos

zkušeností ve své oblasti působení a zlepšování život-

ních podmínek.

• V roce 2003 se zakladatelka MC v ČR Rut Kolínská

stala Ženou Evropy.

• Z iniciativy MC MOTÝLEK a za jeho velké podpo-

ry bylo v Týnci nad Sázavou 1. 6. 2003 otevřeno

nové dětské hřiště. 

• 1. 10. 2004 MC MOTÝLEK obdrželo certifikát Spo-

lečnost přátelská rodině z rukou Ženy Evropy 2003 –

Rut Kolínské.

• V říjnu 2005 se MC MOTÝLEK stalo členem MAS –

místní akční skupiny Posázaví o.p.s.

• Pro 1. pololetí 2006 úspěšně získalo grant Evropské

unie, Evropského zemědělského orientačního a záruč-

ního fondu
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Jawa stále žije v Norsku

Dne 3. října minulého roku obdržel týnec-

ký městský úřad e-mail z Norska, jehož ode-

silatelem byl jistý pan Gadourek, původem

československý občan. Uváděl, že píše jmé-

nem norského motocyklového spolku Jawa-

CZ-Nytt a majitelů motocyklů zn. Jawa, zej-

ména z doby padesátých let, kdy byly poprvé

nové „kývačky“ do této země vyváženy. Tlu-

močil přání redaktora časopisu a členů klubu

dovědět se více o životě v továrně v době,

kdy byly jejich stroje, dnes už pečlivě udržo-

vané padesátileté veterány, vyráběny. Píše

dále, že se na městský úřad obrací proto, že

v samotné továrně Jawě neuspěli. Starosta

města pan Březina mi e-mail poslal, zda bych

se jako dlouhodobý pracovník Jawy tohoto

úkolu neujal. Následovala pak mezi mnou,

tlumočníkem panem Gadourkem a redakto-

rem časopisu panem Lundem dlouhodobější

elektronická korespondence. Až v dubnovém

čísle letošního roku byl článek otištěn. Mys-

lím, že bude poučné i pro současnou mladší

generaci dovědět se něco o dění v Jawě

v době, kdy nabírala síly k velkému výrobní-

mu rozmachu, před přenesením sídla podni-

ku z Prahy do Brodců.

BRODECKÝ ZÁVOD V PADESÁTÝCH LÉTECH

MINULÉHO STOLETí

Trochu historie
Psal se listopad roku 1954. Nastoupil jsem

do pobočného závodu n.p. Závody 9.května
v Brodcích nad Sázavou. Končila se výroba
konstrukčně i prodejně úspěšného prvého po-
válečného motocyklu, nazvaného pro své od-
pérování předního i zadního kola, lidově
„pérák“. Za povšimnutí jistě stojí, že tento
model byl konstruován, vyvíjen a zhotoveny
dokonce i prototypy v době 2.světové války za
zády německých okupantů v pražské Zbrojov-
ce Ing. Františka Janečka (od roku1946 po
znárodnění průmyslových podniků nesoucí
název n.p. Závody 9.května, od roku 1964 pak
JAWA, n.p. Týnec nad Sázavou). Brodce nad
Sázavou jsou dnes místní částí – čtvrtí města
Týnec nad Sázavou, ve kterém od roku 1926
majitel továrny Ing. Janeček začal budovat
svou druhou výrobní základnu vedle pražské.
Nejprve si v Týnci, vzdáleném od Prahy asi
35 km, postavil nad řekou letní sídlo, třípod-
lažní vilu s kruhovým základem, ojedinělé ar-
chitektonické dílo nazývané po vzniku lidmi
zámečkem a dodnes, i přes dávnou změnu ma-
jitele, stále zvané „Janečkova vila“. V roce
1931 byl na protějším břehu řeky zahájen pro-
voz v jeho nové moderní slévárně lehkých
kovů, šedé litiny a specielních slitin. Rostoucí
zbrojní a motocyklová výroba v posledních lé-
tech před druhou světovou válkou i výroba
osobních automobilů si vyžádala nové výrobní
prostory. Janeček našel řešení v rozšíření tý-
necké výrobní základny. V říjnu roku 1937
koupil za výhodných cenových podmínek
opuštěný nedaleký tovární objekt bývalé přá-
delny bavlny na Brodcích vzdálený od slévárny
asi 1 km. Slévárna v Týnci se po skončení války

v roce 1945 stala samostatným výrobním pod-
nikem.

Výrobní poměry
Přišel jsem do továrny v době, kdy už končil

náběh i druhého poválečného modelu motocyk-

lu nesoucího typové označení 353 Jawa 250

ccm, lišící se podstatně od předchozího. Byl vy-

baven zadní kyvnou vidlicí, přední vidlicí s ole-

jovými tlumiči, dvojsedlem, šestnáctipalcovými

koly a řadou dalších změn při zcela změněném

designu kapotáže motocyklu. O rok později se

zrodila ve stejném provedení i nová třistapade-

sátka. Mezi motoristy získaly tyto modely název

„kývačka“.

V úvodu vyprávění o poměrech v závodě

v této době je třeba říci několik slov o zásadní

změně ve vlastnictví výrobních prostředků

v Československu a o jejím vlivu na řízení pod-

niků. Dekrety prezidenta republiky z 24. října

1945 byly znárodněny banky, pojiš�ovny, doly

a co se nejvíce dotklo Janečkovy Zbrojovky,

bylo znárodnění klíčového průmyslu. O rozvoji

jeho továrny už nerozhodoval on, ale výrobě

a její problematice vzdálení pracovníci minister-

stev a hlavních správ. Později, když už bylo

jasné, že takhle se československý průmysl řídit

nedá, byly skupiny podniků s příbuzným výrob-

ním programem slučovány do tzv. výrobně hos-

podářských jednotek.

Náběh modelů 353 a 354 probíhal za kritické-

ho nedostatku výrobního materiálu, dodávek

příslušenství a kooperovaných dílů (motocyklo-

vých dílů vyráběných jinými průmyslovými

podniky). Tato zásobovací situace byla ještě

zhoršována trvalým nedostatkem pracovních sil

ve vlastním závodě. A tak konec roku 1954 zna-

menal pro podnik nesplnění výrobního plánu

a stovky nekompletních motocyklů z důvodu

chybějících dílů. Výroba oproti předešlému

roku, kdy byl ještě vyráběn “pérák“, pokles-

la o 9 tisíc ks motocyklů na celkem vyrobe-

ných 22 tisíc. Dnes, v roce 2007, kdy píšu

tento článek, lze konstatovat, že zásobovací

problémy nebyl socialistický výrobní způsob

schopen nikdy zcela vyřešit a stejně tak se

nikdy nevytvořil volný trh s pracovní silou,

zejména s kvalifikovanými dělnickými pro-

fesemi. 

Do roku 1955 vstupoval závod s úkolem

vyrobit 44 tisíc „kývaček“. Pracovníci závo-

du, zejména ti na rozhodujících místech,

proti ministerskému plánu protestovali,

nebo� se jim jevil jako utopie. Vyrobeno bylo

nakonec po přijatých radikálních opatřeních

ze strany hlavní správy 42 tisíc. Plánovaný

úkol sice splněn nebyl, ale zvýšení výroby

o 10 tisíc motocyklů proti roku minulému

(nárůst představoval 45 %) bylo ze strany ko-

lektivu brodeckého závodu heroickým výko-

nem. Roční produkce se zvyšovala i v násle-

dujících létech a v roce 1961 se vyšplhala na

rovných 80 tisíc ks, což byl téměř čtyřnáso-

bek výchozího roku 1954. Ale to byl zřejmě

vrchol výroby tohoto modelu, který začínal

mít na vnitřním i zahraničním trhu prodejní

potíže. Zde je třeba pro nezasvěceného čte-

náře zdůraznit, že plán prodeje motocyklů

nebyl stanoven výrobcem, ale státními distri-

bučními podniky. Jednak to byl n.p. Mototech-

na, který od podniku nakupoval veškeré náhrad-

ní díly pro tuzemskou potřebu a vývoz

a motocykly pro prodej na tuzemském trhu

a dále státní podnik zahraničního obchodu Mo-

tokov, který prodával veškeré motocykly na za-

hraniční trhy. Kývačka zůstala ve výrobním pro-

gramu podniku, i když s řadou obměn, až do

roku 1974. Její vývoz do Norska končil nejpoz-

ději počátkem šedesátých let, déle se do této

oblasti vyvážely motocykly pro Švédsko a zej-

ména do Finska, kde měl Motokov svého ob-

chodního zástupce. Od něho jsem se také dozvě-

děl, že obchodním partnerem Motokovu byla

norská obchodní firma „Mathiesen a Enger“. Při

jeho jedné obchodní návštěvě firmy mu ve skla-

dě ukazovali náhradní díly motocyklu Jawa

Robot 100 ccm, který byl vyráběn a dodáván už

před druhou světovou válkou.

Organizační skladba podniku a brodecké-
ho závodu

Národní podnik Závody 9. května se sídlem

v Praze se skládal ze tří závodů, závodu 01

v Praze, který se zabýval především výrobou

motocyklových motorů a závodu 02 v Brodcích;

později k nim přibyl závod 03 kovárna v Jiříko-

vě. Každý závod se dále dělil na cechy (později

nazývané provozy), cechy byly i dislokované

menší výrobní jednotky. V brodeckém závodě

tvořila výrobní náplň výroba šasiových dílů, kol,

tlumičů výfuku, motocyklového zapalování,

submontáže montážních skupin a konečná mon-

táž motocyklu. Hlavními výrobními středisky

byly lisovna, výrobna ráfků, blatníků a tlumičů

výfuku, svařovna rámů, galvanovna, lakovna,

elektrodílna, submontáž a posledním výrobním

střediskem montáž motocyklů. Po montáži ná-

sledovalo zabíhání motocyklů na válcích (určité

Co v knize o Týnci nebylo…
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Jak se žilo na vesnici
(pokračování)

Dolnice

To byl místní název pro část obce od kapličky

k železničnímu přejezdu. Ve 20. a 30. letech zde

byla zahájena výstavba rodinných domků, pře-

vážně pro dělníky. Rodinné domky měly dvě

místnosti a kuchyň. Proč to uvádím. Do těchto

domů si někteří majitelé brali ještě podnájemní-

ky, ale k tomu se vrátím v další části. Parcely,

kde se stavělo, byly v kopcovitém terénu, obtíž-

ně přístupné. U staveb zahajovaných ve 30. le-

tech se obec dohodla, že každý stavebník se vzdá

3 metrů, aby mohla být vybudována cesta. Jak

bylo toto prozíravé, dokazuje dnešní doba, nebo�

v ulici 6 m široké parkují pohodlně auta nebo

projede popelářské auto. 

Je samozřejmé, že zpočátku výstavby nebyly

parcely oploceny, a tak drůbež zaběhla na Pro-

cházkovo pole (dnešní fotbalové hřiště). Rovněž

tak nikdo neměl studnu. Pro vodu se chodilo do

nedaleké studánky, která měla stálý přítok kva-

litní vody. Později byla prohloubena, vyskruže-

na a čerpání vody bylo pumpou. Takto by mohla

sloužit původnímu účelu až do dnešní doby. Bo-

hužel, díky několika nezodpovědným jedincům,

kteří vypouštěli fekálie do polí, byla voda zne-

hodnocena. Lze ji využívat jen jako užitkovou,

čehož využívají peceradští fotbalisté.

Dnes je situace jiná, každý domek je oplocen,

má vlastní studnu a malé hospodářství.

Rozšířený byl chov drůbeže, králíků a hlavně

koz, které svým mlékem stačily pokrýt spotřebu

jejich majitelů. V té době se zde chovalo kolem

50 koz, které se dvakrát denně vodily na pastvu

do kopce akátí (stráň v Dolnici naproti Kněžině).

Dopoledne, když kolem desáté hodiny jel vlak

od Čerčan – říkalo se mu kuchařka – hnalo se

domů, aby ženské mohly uvařit oběd. Na odpo-

lední pastvě paní Šobíšková – říkalo se jí cihlář-

ka – byla vyhlášena pravidelným dotazem:

„Ženský, co jste dneska vařily?“

Dolnicí, kolem potoka lesní cestou, se chodilo

odpradávna na Brodce do práce. Výstavbou ga-

ráží n.p. Jawa cesta končí. Dále je možno pokra-

čovat po lávce přes lom, pak pěšinkou k sešupu,

který je tak strmý, že ho bezpečně lze sejít jen

s vysokohorskou výzbrojí – botami a cepínem.

Vše bylo provedeno za souhlasu tehdejšího

předsedy národního výboru pana Beny. Po za-

členění Pecerad do Týnce nad Sázavou došlo

k osvětlení části cesty, ale to bylo vše. Ke zlep-

šení by stačilo jen málo. Dnes, kdy garáže již

nejsou továrnou používány, odemknout vrata,

která ze strany Pecerad jsou vybudována

a umožnit alespoň ve dne průchod kolem garáží.

Nech� je toto podnětem pro zastupitele obce.

Aby byl ucelený přehled o výstavbě ve 30. le-

tech, ještě dodávám, že „na vrchách“ si postavi-

li domy, určené k letnímu pobytu, pánové Seidl,

Červenka, Karabec a Rousek, všichni z Prahy.

To, proč si vybrali Pecerady a jaký byl jejich

vzájemný vztah, to nevím. Ing. Karabec se záhy

sblížil s místními občany a dokonce jednu sezó-

nu režíroval divadelní hry místních ochotníků.

Na své parcele vysadil mnoho ovocných stromů,

zvláště jabloní – kordonů. Byla to výstavní za-

hrada, na kterou se jezdili poučit zájemci hlavně

z Prahy. Dostalo se jim rad a poučení. Jednou

kluci z Brodců – Kratochvíl, Šindelář a bratři

Beranovi přelezli plot a natrhali si jablka. To ne-

bylo na vesnici nic mimořádného, ale v tomto

případě se jednalo o zvláštní druh jablek, urče-

ných pro výstavu. Ing. Karabec řádil, kluky po-

trestal, každému dal facku. Dnes v těchto do-

mech bydlí noví majitelé. Když jdu po silnici

a dívám se přes plot, zahrada, kterou ing. Kara-

bec vybudoval, je v nenávratnu.

Výstavbou těchto domů čítala tato obec již

přes sto popisných čísel. 

Jak probíhala normální neděle

V sobotu večer se na kamnech ohřála voda,

nalila se do dřevěných necek a postupně se v ní

všichni vykoupali. V neděli ráno si navlékli čisté

prádlo a sváteční oblek. Ženy si uvázaly šátek na

babku, muži si oblékli šaty, v nichž se někteří

i ženili. My děti jsme šli v oblečení, ve kterém

jsme chodily do školy a všichni hajdy do koste-

la do Týnce. Rituál byl následující: kluci stáli na

levé straně, děvčata na straně pravé. Muži stáli

za nimi. Ženy a starší občané seděli v lavicích.

Když farář odsloužil před oltářem mši, vystoupil

na kazatelnu, přečetl z knihy apoštolů výroky,

aby upevnil víru svých oveček. Poté seznámil

věřící se životem na farnosti, kupř., kdo se bude

vdávat. To se opakovalo třikrát, aby si to snou-

benci mohli ještě rozmyslet, nebo kdyby byly

zjištěny závažné skutečnosti, které by sňatku

bránily. Po skončení mše ženy spěchaly domů

uvařit oběd. Muži postávali před domem

U Micků, debatovali o počasí a o vyhlídkách na

úrodu. Pak se rozloučili a šli také domů. 

Sedlák Procházka – Šanta – když uviděl na

svém poli slepice, šel pro pušku a slepici, která

neutekla, zastřelil. Uspokojen tímto jednáním,

došel k majiteli slepice a řekl: „Na poli máte

maso“. To vyplývalo z jeho povahy; že způsobil

pro pár zrníček majiteli škodu, to ho nezajímalo.

Po obědě v neděli odpoledne každý využíval

čas po svém. My děti jsme hrály různé hry – kluci

hráli tzv. „špačka“. Jelikož dnes už málokdo ví,

jaká to byla hra, uvedu více. Z kulaté větve 3–4 cm

silné se uřízl deseticentimetrový díl a po obou stra-

nách se zašpičatil. Potom se pálkou kleplo na špič-

ku a jak špaček vyskočil, tak se napálil.

Byly ještě i jiné hry, samozřejmě na jaře se

hrály kuličky. Holky si hrály s panenkami. Star-

ší kluci, kteří si již vydělávali, hráli za Brebur-

dovou – Dlabalovou stodolou čáru. Stodola je již

zbořená. Ostrým předmětem se udělala rýha

a označilo se místo, odkud se bude házet. Háze-

lo se se šestáky – dvacetníky. Ten, kdo se nejlé-

pe umístil na čáře, začínal hru. Všechny naháze-

né šestáky sevřel do dlaní obou rukou, zatřepal

s nimi, vyhodil je do výšky a zvolal: „Panna

nebo vorel?“ – zvolání vžité ještě z Rakouska,

přestože na dvacetníku byl už vyražen český lev.

Po dopadu na zem šestáky označené z jeho volá-

ní byly jeho. Po něm následoval další hráč, udě-

lal totéž, a tak se někdy stávalo, že na poslední-

ho nezbylo nic. Všichni kluci však čáru nehráli,

šli raději za děvčaty. Někteří muži šli poohléd-

nout úrodu a pak šli do hospody na pivo nebo si

zahrát partičku mariáše. Abych nezapomněl na

ženy – některé si povídaly o událostech ve vsi

a okolí, jiné se zabývaly svými problémy.

Zvonička

Použiji slov básníka Jiřího Wolkera z básně

maják, který svým světlem sloužil a ukazoval

bezpečnou plavbu námořníkům. Tak i zvonička

uprostřed návsi cinkotem svého zvonku sloužila

vesničanům.

Peceradská zvonička byla postavená v roce

1882. Je ze žuly opracované do válce, který byl

zasazen do čtyřhranného kamenného podstavce.

Zvonek je usazen v horní části a přivázaným

provazem se uváděl v činnost. 

Jejím posláním bylo mimo jiné oznamovat čas

k jídlu jak pro ty, kteří byli doma, tak hlavně těm,

kteří pracovali na polích. Kdo by na pole nosil ho-

dinky a vůbec, kdo je měl. Večer v čas odpočinku

nás děti strašily klekánicí. Při požáru či jiné

mimořádné události byli v noci trhavým vyzváně-

ním buzeni občané. Zvonil ten, kdo byl první

vzhůru. Při úmrtí se umíráčkem oznamoval od-

chod z tohoto světa. Dlouhodobým zvoníkem

byla paní Marie Kašpárková, po její smrti převza-

la toto poslání paní Anežka Hrušková. Zvonění

bylo zahájeno pokřižováním a stejně tak i ukon-

čeno. V roce 1990 paní Hrušková zemřela a od té

doby se nenašel nikdo, kdo by ji nahradil. Škoda

této typické peceradské postavičky, které neunik-

lo nic, co se kolem událo. Měla ze svého domku

na návsi dokonalý přehled o dění ve vsi.

Zvonička také měla svůj osud. Ve válce oku-

panti nařídili demontovat všechny zvony ulité

z ušlechtilého kovu a odevzdat je pro válečné

účely. Jak to bylo s tímto zvonkem jsem se ne-

dozvěděl. Je však důležité, že zvonička, a� již

s původním nebo náhradním zvonkem, opět za-

čala plnit svoje poslání.

Druhý zásah, řekl bych krutější, byla havárie

způsobená nezodpovědným řidičem nákladního

auta. Zvonička byla úplně rozbořena. V roce

1994 byla slavnostně obnovena. Tuto událost

podrobně popsal pan Václav Stejskal v článku

uveřejněném v Týneckých listech v říjnu 1996.

V současné době jako němý svědek připomíná

dávné, ale i nedávné časy.

(pokračování příště)

Ladislav Skupa

procento i na silnicích) a výstupní – konečná

kontrola. Po kontrole byly motocykly převáženy

do expedice motocyklů, kde byly sklady nezaba-

lených i zabalených strojů, balírna motocyklů

(podle místa určení balených bu� do latění nebo

tzv. zámořských beden) a balírna náhradních

motocyklových dílů. Motocykly byly převážně

expedovány železnicí po naložení na vlečce zá-

vodu, náhradní díly pak nákladními auty. V poz-

dější době, zejména do zámořských oblastí, byly

motocykly dopravovány kontejnery.

(pokračování příště)

Ing. Ladislav Žížala
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Zahořanským údolím
V sobotu 22. září 2007 jsme se pokusili využít prý „poslední letní ve-

ekend tohoto roku“ a vyrazili jsme na kola na cyklistickou lahůdku – Za-

hořanský potok. 

Z Týnce jsme se dali „umrlčí“ cestou do Krhanic, dále podél lomu na Pro-

sečnici, u Démona doprava na Kameňák a dále souběžně s „Drnkou“ do Jílo-

vého. V mexické hospodě jsme pojedli výbornou ma�arskou gulášovku s ma-

�arským chlebem (připomínal slaný mazanec, ale bylo to pohádkově dobré).

Dále jsme pokračovali do Zahořan a odtud lesní cestou přes jedenáct brodů do

Davle, dále podle Vltavy a Sázavy do Pikovic, do sedla Medníku, Třebsína,

Rakous a Kamenného Přívozu, podle nádraží a známou cestou do Týnce.

Bylo moc krásně, a tak jsme si to užili.

Dali

Svatováclavská Vltava 
27. – 30. 9. 2007

Můj milý deníčku, 

je čtvrtek ráno, venku nevlídno a vypadá to tak,

že každou chvíli se něco spustí z nebe a nebude

to nic dobrého. Jarka to vzdala už včera odpo-

ledne. Samoléčebnou kúru začínající choroby

vyměnila za návštěvu doktora, který jí nasadil

antibiotika a o nějakém vodáckém dovádění

nechtěl vůbec diskutovat. Když se tak dívám na

zamračenou oblohu, tak si nejsem jistý, jestli ne-

udělala nejlépe.

Po setkání na nádraží je trochu veseleji,

žádný náhradní stan jako minule, a tak plni op-

timismu nastupujeme do našeho “známého“

mezinárodního expresu 101 Jože Plečnik. Nála-

du nám ještě zlepšila skutečnost, že vlak je vy-

baven speciální částí vozu určenou pro přepravu

kol. Tato část je zcela prázdná a tedy na příští

dvě a půl hodiny naše.

V Rybníku prší, ale přestup už máme zmáklý.

Z lokálky vyhlížíme houby a hlavně jez Herber-

tov. Stejně nebylo vidět, jestli je tam dřevěná

šupna, no ono se uvidí. Ve Vyšáku stále prší,

jdeme nejdříve do Inge na oběd a potom pod

most, kde sice neprší, ale ze sběrné trubky se

valí nepříliš vábný proud vody ze silnice nad

námi. Jedna partička už tam také nafukuje podi-

vné plavidlo a jejich kapitán s úsměvem sdělu-

je, že jeho par�áci si večer ustlali právě pod trub-

kou. Když po chvíli přicházejí ve značně

použitém stavu, je nám jasné, že museli doplnit

energii ztracenou nedobrovolnou noční koupelí.

Zatím co nafukujeme vypůjčenou pumpou (ta

„nová“, kterou Bingoš ještě včera dola�oval,

aby správně foukala, nefouká vůbec – že by to

byl jeho povedený žertík?) a přebalujeme se, je-

jich čtyřnohému kamarádovi se zalíbila naše za-

balená zavazadla a řádně si je označil. Ve chví-

li, když už se zdá vše zabalené, nám bere úsměv

ohlušující rána, jejímž původcem je cca metro-

vý otvor – přímo díra, která se na nás šklebí

z boku zeleného raftu. Inu, ani materiál raftu ne-

vydrží věčně. Po prohlídce díry přestáváme ob-

viňovat Honzu, že příliš foukal, protože na

první pohled je vidět, že spoj je již značně na-

hlodán zubem času a bylo jen otázkou, komu se

to „podaří“ dřív. Kladem je, že se nám to nesta-

lo na vodě a že alespoň na chvíli přestává pršet.

Další dvě hodiny se snažíme pomocí chemopre-

nu, trámku, několika párů rukou, termosky, zá-

plat, dvou plechovek od piva a posléze odlako-

vače, díru zalepit a Honzu odlepit. Výsledek

nemá daleko k dokonalosti, buřtík sice utíká,

takže ho budeme muset po zbytek cesty stále

dofukovat a Honza může zase dát celkem volně

prsty od sebe, což je pro kytaristu docela výho-

da. Po přeskupení posádky poveze poškozený

bok vlastně jen Janu, a to zvládá naprosto doko-

nale. Tam je myslím ještě váhová rezerva.

Lehce před třetí jsme konečně na vodě, už nepr-

ší, vody je dost, a tak vzhůru dolů. Po právě pře-

konaných útrapách se nám ani počasí už nezdá

tak katastrofální. Projíždíme jez u Bílého mlýna

a Herbertov šupnou. Po pár zatáčkách nás již

vítá pohled na Rožmberk. Máme žízeň a hlad,

ale většina hospod je bu� zavřená nebo se tváří

nevlídně. Zastavujeme až u Nojdy. Tábořiště

připomíná po intenzivním dešti něco mezi měl-

kým rybníkem a hlubší bažinou. Snažím se

všechny přesvědčit, že našim stanům to nebude

vadit, naopak, že jsou na to stavěné, ale Jarmila

má nápad daleko lepší. Za chvilku už s Janou

zametají přístřešek, který velice připomíná pou-

�ovou prodejnu tureckého medu. Za další chvil-

ku je již proměněn na obydlí a sušárnu. Vzhle-

dem k tomu, že v noci a nad ránem prší, nazvali

jsme tento nápad hrdě nápadem století. Večer

sedíme u krbu pod přístřeškem a pálíme posled-

ní zbytky dřeva, které zůstaly po letní invazi vo-

dáků, hrajeme a je nám docela chladno.

V noci prší. Naše obydlí navštívilo neznámé

„divoké zvíře“, které rozkousalo upevňovací

gumu na raftu, sežralo kus lana, Jarmile odneslo

boty a Honzovi prokousalo díru do igelitu s chle-

bem (ten mu asi nechutnal). Ještěže se našel obě-

tavec Pavel, který se zmíněným živočichem pře-

vážnou část noci bojoval a nakonec ho zaplašil.

Jinak by byly ztráty určitě citelnější. Po vzájem-

né poradě jsme usoudili, že to byla asi liška nebo

spíš “lišák“. Podezření, že někdo namazal gumy,

lano a ostatní věci z neznámých důvodů salá-

mem, aby úmyslně lišáka přilákal, se nepodařilo

prokázat. 

28. 9. 2007 – pátek

Ráno zase prší, ale my máme pelíšky suché,

balíme pod střechou, sčítáme škody po lišákovi,

vaříme grog a vyrážíme dále. Přestalo pršet, ale

stále je chladno, ještěže má Jarmilka termosku

s teplými posilujícími nápoji. Na jídlo zastavuje-

me osvědčeně u Vikinga, dáváme si výborné

výpečky se zelím. Je tu moc příjemně, vrchní vy-

padá ve svých dlouhých vousech a prošedivě-

lých vlasech skoro jako Pánbůh. Míjíme Pískár-

nu a jsme rádi, že jsme sem včera od Nojdy

nepokračovali. Užíváme si svižně tekoucí řeku,

chvilkami soulodíme, trošku drbeme nepřítomné

kamarády – inu, mají si tu být. Poklidnou plavbu

zpestřují jen Honzovy ne úplně dobrovolné vý-

stupy z raftu, zvláště ten, při němž si vzal s sebou

do vody i kytaru a batoh. Už jsme u Papouščí

skály, jsme docela utahaní a vymrzlí, při pomyš-

lení, že jsme chtěli původně ještě absolvovat

krumlovské jezy a cestu na Korunu a s přihléd-

nutím k pokročilému času, zastavujeme ve

Spolí. Hospoda je otevřená, prosklený přístřešek

ještě k tomu příjemně vytopen plynovým hořá-

kem, obsluha vlídná a pan vedoucí neprotestuje

proti našemu návrhu, že přespíme uvnitř. Dává-

me si dobrou pizzu, něco k pití, vyléváme vodu

z pytle od kytary, sušíme se, hrajeme, zpíváme,

tančíme, a tak…, ale hlavně se sušíme a hřejeme

u plynového topení, které vydrželo sálat příjem-
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né teplo až do rána. Tohle byl myslím další

„nápad století“. Turisté z Brna, kteří chtěli půvo-

dně nocovat s námi v teple, vydrželi poslouchat

naši produkci až do „Ještěřice“. Po té, co se jich

Honza zeptal, jestli neznají nějakou novou

sloku, prohlásili, že poslouchají jinou hudbu

a odešli spát raději ven do svých mokrých stanů

(no, to teda nechápu???). 

29. 9. 2007 – sobota

Ráno je ve znamení rychlého střídání deště

a slunce a čerstvých koblížků, které nám pan ve-

doucí přiváží k snídani. Ty, které už jsme nesta-

čili sníst, Jarmila hbitě se značným ziskem pro-

dala obyvateli karavanu. Sedáme na vodu.

Neprší, chvilkami je sluníčko a už se těšíme na

jezy. Na Rechlích je nová šupna, nemusíme pře-

nášet (díky patří půjčovně Inge), necháváme se

nést dál proudem přes ni a proto, že máme dost

času, i přes Krumlov. Jana říká, že konečně po

těch letech viděla město pořádně, protože ji

nikdo nehonil, no, taky dobré. Zastavujeme až

na nově vznikajícím tábořišti U Milana. Je to ro-

mantické místo pod Krumlovem, zatím bez

proudu, stánek a přístřešek je ve stylu srubu,

z repráku hraje decentní country, v ohništi hoří

tlustá polena a všude je vidět nejen spousta udě-

lané práce, ale i stopy romantické duše majitele,

který to dělá nejen pro prachy, ale taky trošku

pro zábavu. Pojedli jsme utopence, popili grog,

ohřáli se, popovídali s majitelem, který přinesl

láhev vaječného likéru a se slovy, že má moc

velké zásoby a že by do jara určitě nevydržela,

nám ji dal. Hned jsme ji ze slušnosti ochutnali

(a vypili).

Opět nasedáme, počasí je stále vlídnější, ještě

trošku váháme, jestli zastavíme na Koruně

a nebo pojedeme až na Dívčák. Nakonec vítězí

vidina teplé sprchy na Koruně. Stavíme stany,

v kiosku se dozvídáme, že ve městě jsou všech-

ny hospody zavřené, jen jedna má do sedmi.

V kiosku je oslava, takže se za chvíli taky zaví-

rá. Co te�? Vydáváme se na průzkum. Pavel

vzbuzuje sympatie pana vrchního a několika

štamgastů v hospodě nad parkovištěm, která je

sice zavřená, ale když slibuje, že nás není více

než sedm, jsme vpuštěni do zajímavé společnos-

ti. Vrchní nabízí pivo, s tím, že z jídla už není

nic. Při další návštěvě našeho stolu prozradil, že

by našel v kuchyni ještě dvě porce kachny a že

tedy, i když to nerad dělá, tak by nám udělal

smažák. Je rozhodnuto. Po jídle ještě přináší pro

holky zákusky, že mu zbyly od včera, tak aby se

nezkazily. Přítomní rybáři nám dávají ochutnat

pečené ryby a jejich par�ák ještě přidává Pavlovi

pár cenných rad ohledně toho, že je pěknej

drsoň, vypadá jako drak a že by měl obměnit

manželku za nějakou osmnáctku, která by

k němu pasovala lépe. No zkrátka je veselo. Při-

jíždí Bingoš s Hadkou. Ukazuje se, že Bingoš tu

zřejmě není cizí, protože na něj rybáři již od

vchodu pokřikují – nazdar, ty starej prašivko.

Hrajeme do pozdní noci. 

30. 9. 2007

Ráno balíme, již naposled, a tak ani nevadí, že

je všechno mokré. Ještě dofouknout a najednou

je tu děvče odvedle se slovy: „Nechci vás rušit,

ale támhle vám asi plave pytel“. A skutečně, byl

náš. Nějak se mu už nelíbilo dlouhé čekání, a tak

se vydal napřed. Jarmila se sice vydala pronásle-

dovat „plaváčka“ po břehu, ale nějak se jí ho ne-

daří přimět k přistání. Následuje blesková akce,

raft na vodu a ranní rozcvička, za všeobecného

veselí a povzbuzování přítomných lovíme pytel

až v zákrutu na konci tábořiště. Nasedáme, sha-

zujeme bundy a necháme se unášet po sluncem

zalité řece k Dívčímu kameni. Tam se ještě pot-

káváme s Bingošem a Hadkou. Potom už je Bor-

šov. A je konec, přístav, balení. Rafty nám nalo-

ží Bingoš. Na nádraží se dozvídáme, že není čas

na zastávku U Kaštanu, protože bychom museli

čekat tři hodiny na další vlak, a to se nám nech-

ce. Tak šup do přecpaného vlaku a ještě přecpa-

nějšího autobusu náhradní přepravy. Do přepl-

něného autobusu se k nám vmáčkne ještě mladá

blon�atá osmnáctka s taškou hub. Nejprve je

plná humoru a chce se s námi představovat, když

už jsme v tak blízkém kontaktu, ale s přibývají-

cím časem jí ubývá nejen humor, ale také červeň

z tváří. Po chvíli na otázku: „Je ti dobře?“, od-

povídá „ne“ a omdlívá. Ani nevíte, jaký je pro-

blém křísit a omývat člověka v takové tlačenici.

Zřejmě neunesla náhlý přechod z Jihočeských

hvozdů do vydýchaného autobusu. Po výstupu

jsme ji předali do rukou překvapeného kamará-

da, který cestoval namačkán do vedlejšího vcho-

du. A pak už nás vlak vyplivl na nádraží v Bene-

šově s asi hodinovou sekerou.

Tak se mi zdá, že jsme tentokrát potkali až po-

dezřele mnoho dobrých a ochotných lidí, to jsem

zvědav, co nás čeká příště.

Dali
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Týnečtí volejbalisté v nové sezóně Krajského přeboru
Do nové sezóny v Krajském přeboru II. třídy jsme vstoupili tradičně

o posledním prázdninovém víkendu. K úvodnímu dvojzápasu zavítalo na

naše hřiště mužstvo VK Nymburk, jenž loňskou sezónu absolvovalo ve

vyšší třídě. Do zápasu jsme vstupovali s velkým respektem, ale po pár vý-

měnách, kdy nekladl soupeř velký odpor, jsme respekt ztratili a bez vět-

ších problémů hostující volejbalisty lehce přehráli. Po dvou výhrách 3:0

jsme si připsali první čtyři body do tabulky.

K druhému dvojzápasu jsme zajížděli na půdu loňského vítěze naší sku-

piny TJ Bohemia Poděbrady. V prvním utkání jsme v úvodu ještě se sou-

peřem dokázali držet krok, ale poté se ukázala větší vyzrálost domácích,

kteří nás přehráli 3:1 na sety. V druhém klání jsme se nezmohli na sebe-

menší odpor a Poděbrady nám uštědřily druhou porážku v sezóně, tentok-

rát 3:0.

Ve třetím kole jsme přivítali na domácí půdě tým SK Kostelní Lhota.

V silně improvizované sestavě se nám podařilo vyhrát úvodní utkání 3:1,

kdy jsme klopýtli pouze ve třetím setu. Ve druhém zápase se hosté již otr-

kali a za nepříznivého stavu 2:0 dokázali vyrovnat. V rozhodující páté

sadě Kostelní Lhotě již došly síly a my bez větších problémů hladce vy-

hráli 15:4.

V úterý 11. září jsme se netradičně sešli opět na našem hřišti s nováč-

kem soutěže TJ Sokol Říčany-Radošovice. Tento zápas byl předehrávkou

posledního podzimního kola, o kterou požádalo hostující družstvo. Před

zápasem jsme se pořádně „rozcvičili“ u vysoušení hřiště, které bylo celé

pod vodou. Přesto se oba zápasy uskutečnily a my v nich potvrdili roli fa-

vorita. V obou zápasech jsme Říčanům nedali moc šancí a zvítězili dva-

krát hladce 3:0.

Následující sobotu jsme se vydali na hřiště SK volejbal Kolín. S tradič-

ním soupeřem v KP II. jsme sehráli vyrovnaný úvodní zápas, který jsme

prohráli zejména v koncovkách setů a brali alespoň bod za prohru 3:1. Ve

druhém utkání se nám přestalo dařit úplně a dobře hrajícím domácím jsme

podlehli snadno 3:0 na sety.

K poslednímu domácímu dvojzápasu zavítala na naše hřiště TJ Sparta

Kutná Hora. Do utkání jsme vstoupili nad očekávání dobře a vedli dva 2:0

na sety. Pak jsme ovšem ve vyrovnaném zápase dvakrát nezvládli kon-

covku a v rozhodující páté sadě podlehli těsně 12:15. Ve druhém utkání

jsme nezachytili začátek a tentokrát jsme prohrávali 0:2 na sety my. Po

našem vyrovnání opět rozhodoval tie-break, ve kterém získala druhé ví-

tězství Kutná Hora po výhře 10:15. 

Ve zbývajícím utkání podzimní sezóny nás čekal tradiční duel s TJ

Sokol Vlašim. K derby jsme zajeli netradičně v pátek 28. září a svedli boj

o čtvrtou příčku v tabulce. 

Podzimní výsledky v KP II.:

VK Týnec nad Sázavou – VK Nymburk 3:0 (16, 23, 13)

3:0 (10, 16, 17)

TJ Bohemia Poděbrady – VK Týnec nad Sázavou 3:1 (27, -22, 17, 20)

3:0 (15, 17, 22)

VK Týnec nad Sázavou – SK Kostelní Lhota 3:1 (19, 19, -20, 19)

3:2 (18, 20, -21, -22, 4)

VK Týnec nad Sázavou – TJ Sokol Říčany 3:0 (15, 21, 13)

3:0 (16, 13, 16)

SK Volejbal Kolín – VK Týnec nad Sázavou 3:1 (23, 21, -31, 24)

3:0 (20, 17, 23)

VK Týnec nad Sázavou – TJ Sparta Kutná Hora 2:3 (23, 22, -26, -23. -12) 

2:3 (-14, -23, 23, 17, -10) 

Tabulka po 5. kole: 

1. TJ Bohemia Poděbrady 10 9 1 28 : 7 852 : 703 19

2. SK Volejbal Kolín 10 8 2 27 : 11 902 : 789 18

3. TJ Sparta Kutná Hora 10 8 2 25 : 12 866 : 759 18

4. VK Týnec nad Sázavou 12 6 6 24 : 21 1015 : 936 18
5. TJ Sokol Vlašim 10 7 3 24 : 14 883 : 804 17

6. SK Kostelní Lhota 10 1 9 10 : 29 736 : 913 11

7. TJ Sokol Říčany-Radošovice10 0 10 1 : 30 525 : 772 10

8. VK Nymburk o.s 8 1 7 8 : 23 601 : 704 9

V sobotu 13. října 2007 uspořádáme u příležitosti 50 let založení volej-

balového klubu v Týnci nad Sázavou přátelské setkání bývalých a sou-

časných hráčů našeho oddílu. Na setkání bude prezentována historie

a současnost volejbalového klubu a rovněž bude zajištěna hudba k tanci

i poslechu. Věříme, že se akce podaří a zúčastnění si odnesou krásné zá-

žitky.

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta
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Letní soustředění ve Zbraslavicích 4.–18. 8. 2007
V první polovině srpna 2008 se aktivní jádro

žáků školy Silla opět dočkalo dlouho očekáva-

ného tréninkového vrcholu roku v podobě dvou

týdenních tréninkových turnusů pořádaných

školou Silla nejenom pro svoje žáky, ale i pro

žáky dalších českých škol Taekwon-Do ITF.

Toto soustředění se tradičně konalo v Rekreač-

ním a sportovním středisku „U Starého rybníka“

ve Zbraslavicích, jehož majitelem i provozova-

telem je společnost SICCO, s.r.o. I letos byli

všichni účastníci mile překvapeni dalším zlepše-

ním a rozšířením služeb střediska a všichni si též

pochvalovali ubytování v sice poněkud dražší,

ale zato o hodně komfortnější nové budově. Pro

naše tréninky a zejména pro závěrečné závody

bylo ale nejpodstatnějším vylepšením dokonče-

ní větší tělocvičny, která spolu s menší „zrcadlo-

vou“ tělocvičnou umožňovala plnohodnotný tré-

nink i za špatného počasí.

Prvního turnusu (4. -11. 8. 2007) se zúčastni-

lo přes 60 žáků ze tří škol převážně nižšího věku

a nižších technických stupňů. Druhého turnusu

(11. -18. 8. 2007) se zúčastnilo přes 50 žáků

s převažujícím věkem od 15 do 30 let a také i na-

prostá většina závodníků školy Silla. Část nejza-

pálenějších závodníků, kterým to pracovní, fi-

nanční a rodinné možnosti dovolily, absolvovala

oba turnusy.

Žáci na obou turnusech byli rozděleni dle tech-

nických stupňů a své výkonnosti do tří skupin A,

B a C a každá skupina měla svého vlastního trené-

ra. S výjimkou závodního a odpočinkového dne

začínal každý den soustředění lehkou společnou

rozcvičkou v 7:20, místo které si mohli zájemci

zvolit také lehký ranní běh. Po ranní hygieně, sní-

dani (7:40) a následném odpočinku následoval

blok dopoledních tréninků zaměřených především

na výuku a procvičování nových technik a nových

technických sestav – tulů. Po koupeli následoval

ve 12:10 oběd a po něm odpočinek a osobní volno.

Od 14:00 pak začínaly tréninky skupin B a C a od

16:00 skupiny A. Odpoledních tréninků skupiny

A vedených hlavní trenérkou Ing. Radkou Hey-

duškovou (IV. Dan), tedy nejvyšších technických

stupňů, se účastnili i vybraní, nadaní a motivovaní

jedinci s nižšími technickými stupni a také trenéři

skupin B a C. Tyto odpolední tréninky byly zamě-

řeny především na trénink bojových technik, a� již

pro sportovní nebo volný boj a nebo pro sebeobra-

nu. Část tréninku byla zaměřena také na rozvoj

síly, rychlosti a vytrvalosti. Pro rozvoj rychlosti,

síly i nácviku optimální dráhy přímých úderů se

osvědčila letos nově zařazená pomůcka – speciál-

ní gumové „expandery“, které skvěle nahradily

trénink na pověstném zbraslavickém „kopečku“. 

V neděli na začátku II. turnusu předcházel od-

polednímu tréninku velmi užitečný a všemi zú-

častněnými vysoce hodnocený seminář technik

Jiu Jitsu vedený panem Milanem Fišerou (II.Dan

Jiu Jitsu). Byl věnován především sebeobraně

proti útočníkovi s nožem. Pan Fišera má dlouho-

letou praxi jako příslušník a později instruktor

ozbrojených složek a tak věříme, že pro naši

školu uspořádá ještě další semináře.

Středa byla také již tradičně volným, odpočin-

kovým a odpoledne také dobrovolně herním

dnem. Dopoledne někteří žáci navštívili různé tu-

ristické atrakce v nedaleké Kutné Hoře (mj. pro-

hlídka stříbrného dolu a jízda na bobové dráze),

zašli nebo vyjeli si na výlet s koly do okolí nebo

jen do Zbraslavic, případně jen tak lenošili u vody.

I letos o herním odpoledni, při kterém soutěží čtyř-

členná družstva v různých více či méně ztřeště-

ných disciplínách, nebyla nouze o kuriózní mo-

menty a hodně legrace. K novým atraktivním

disciplínám patřilo házení a následné chytání gu-

mových balonků naplněných vodou a jízda na ar-

tistickém monokole. Toto monokolo bylo také

v době volna zájemcům volně k dispozici a byli

jsme překvapeni, že někteří se na něm naučili za

tak krátkou dobu opravdu samostatně jezdit! Stře-

da je také na soustředění tradičním dnem pro uspo-

řádání večerního táboráku s kytarou, zpěvem

a opékáním buřtů. Ovšem kvůli počasí se táborák

prvního turnusu posunul až na čtvrtek. 

Kromě těchto organizovaných mimotréninko-

vých kratochvílí zbylo opět hodně času i na další

kratochvíle pro mladší i starší účastníky. Ti

mladší využívali další sportovní aktivity jako

ping-pong, fotbal, nohejbal a koupání a ti starší

zase odpolední a večerní posezení a pokec s ka-

marády na terásce bistra.

A konečně pátek je tradičně sportovním vyvr-

cholením celého soustředění, kdy si žáci mohou

vyzkoušet, co se za týden naučili nového a jak si

zdokonalili svoji techniku. Dopoledne se soutěži-

lo v disciplíně „tul“ (tedy ve cvičení technických

sestav) a dále pak ve speciálních technikách (tki),

a to z technických důvodů jen ve dvou – skoku do

výšky a do dálky, navíc s pravidly upravenými mj.

tak, že dosažený výsledek v centimetrech se pře-

počítával k výšce závodníka a pro konečné pořadí

byl rozhodující výsledný výkonnostní kvocient.

Tento způsob hodnocení účinně smazává leckdy

značné handicapy dané výškou postavy závodní-

ka. Po obědě pak tradičně následovala nejatraktiv-

nější a i samotnými závodníky asi nejvíce ceněná

disciplína sportovního boje – matsogi podle pravi-

del ITF. Na rozdíl od běžných soutěží ITF se zde

ale opět tradičně soutěžilo nikoli vyřazovacím sys-

témem, ale systémem „postupně každý s kaž-

dým“, ze kterého při počtu závodníků 6 a více ve

skupině se teprve postupovalo do vyřazovacího

způsobu boje o medailová umístění. 

Výsledky závěrečných závodů
Pohár nejúspěšnějšího závodníka získali: 

Za první turnus: Eliška Richterová (1. místo

tul, 1. místo tki, 2. místo matsogi) a Roman Uhlík

(1. místo tul, 1. místo tki, 3. místo matsogi)

Za druhý turnus: Martina Kopecká (1. místo

tki, 1. místo tul, 2. místo matsogi) a Pavla Hvěz-

dová z týneckého oddílu školy Silla (1. místo tul,

1. místo matsogi).

Po krátké pauze (do konce srpna 2007) se opět

od 3. 9. 2007 rozbíhá kolotoč tréninků a druhý

týden v září také nábory nových členů do oddílů

v Kolíně, Kutné Hoře a Týnci nad Sázavou. Za-

čátkem října jsou naplánovány zkoušky na vyšší

technické stupně, oblastní závody v Praze

a první víkend v listopadu mistrovství České re-

publiky. Další podrobnosti mohou zájemci po-

stupně nacházet na webových stránkách školy

Silla na www.silla.taekwondo.cz. 

Marcel Heydušek
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Občanské sdružení Rytmus a QUIP – Společnost pro změnu 
vyhlašují 9. ročník celostátní soutěže Cena Milana Chába

Soutěž vyhlašují společně sdružení RYTMUS

a QUIP – Společnost pro změnu pod jménem vý-

jimečného představitele snah o zrovnoprávnění

a emancipaci lidí s postižením Milana Chába.

Koná se pod záštitou primátora hlavního města

Prahy Pavla Béma.

Cílem soutěže je na prvním místě ocenit osob-

nosti, které svou činností a osobním přístupem

přispívají k začleňování sociálně anebo zdravot-

ně znevýhodněných lidí do společnosti a poděko-

vat jim za jejich úsilí. Dalším cílem je seznámit

veřejnost s příklady dobré praxe a inspirovat

ostatní. Smyslem soutěže je napomoci procesu,

„který zajiš�uje, že osoby sociálně vyloučené

nebo sociálním vyloučením ohrožené, dosáhnou

příležitostí a možností, které jim napomáhají

plně se zapojit do ekonomického, sociálního

i kulturního života společnosti a žít způsobem,

který je ve společnosti považován za běžný“ (Cit.:

Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách). 

Cena od loňského ročníku nese jméno Milana

Chába, který především jako ředitel Ústavu so-

ciální péče Horní Poustevna usiloval celou svou

činností i osobním nasazením až do své smrti

v roce 2001 o proměnu ústavní péče na „přátel-

ské“ sociální služby odpovídající individuálním

potřebám a přáním lidí s mentálním postižením

a o posilování jejich samostatnosti. 

Na Cenu Milana Chába mohou být nomi-
novány osobnosti z celé České republiky,
které svými počiny, například v organizacích
státní správy, organizacích poskytujících so-
ciální služby, školách atd., přispěly k sociální-
mu začleňování dítěte či dospělé osoby, k její-
mu směřování ze segregovaného prostředí do
běžného života.

Nominační list (k dispozici na www.rytmus.org

a na www.kvalitavpraxi.cz/rocnik-2007.html)

musí obsahovat jméno osoby, název organizace,

kontaktní údaje a popis aktivity, obsahující zej-

ména pro koho, kdy a jakým způsobem konkrét-

ně byla realizována a k čemu vedla, jakou změnu

v kvalitě života podporované osoby/osob přines-

la, jak dlouho trvala a jak přesahuje svými vý-

sledky do současnosti, také zda byla vykonává-

na s osobním nasazením, nad rámec běžných

pracovních povinností.

Musí být zaslán poštou či elektronicky do
15. 11. 2007 na adresu vyhlašovatele. 

Motto: „Učiníme-li něco, nejsme proto dobří;

víme jen, že nečiníme-li nic, nesplnili jsme svou

povinnost.“ Milan Cháb.

Bruselská 16, 120 00 Praha 2

tel. +420 224 251 610

e-mail: cenamilanachaba@rytmus.org

http://www.rytmus.org

Studentská 3, 160 00 Praha 6

tel. +420 233 322 319

e-mail: info@kvalitavpraxi.cz

http://www.kvalitavpraxi.cz
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Ekorada 
(K pozornému přečtení této ekorady potřebu-

jete přibližně minutu. Minuta týdně pro Vaše ži-

votní prostředí.)

Žárovka hřeje, zářivka svítí

Zní to jako paradox, ale již z jejího názvu vy-

plývá, že žárovka více hřeje, než svítí. Na světlo

totiž spotřebuje jen přibližně 8 % dodané ener-

gie, zbytek přemění v teplo. Takže např. v tep-

lých letních měsících je to zcela vyplýtvaná

energie. Naprosto jednoznačný způsob, jak po-

dobnému plýtvání předejít, je používání tzv.

úsporných zářivek. Ty dávají stejný světelný

výkon již při čtvrtinové či menší spotřebě. Zkrát-

ka tolik nehřejí. Mají elektronický předřadník,

takže neblikají jako ty klasické a příliš jim neva-

dí opakované zapínání a vypínání. Navíc je mů-

žeme koupit i ve žlutém zabarvení, což je vhod-

né pro večerní nebo noční práci.

S použitím kalendáře Zelené úřadování, který

pro rok 2007 vydala Sí� ekologických poraden

STEP, pro Vás ekoradu vybral 

Jan Urban, 

ekoporadce Podblanického 

ekocentra ČSOP Vlašim

Český svaz 
ochránců přírody

Tisková zpráva ze dne 10. 9. 2007

Zprávy z Klubu přátel Podblanické galerie

ČSOP Vlašim

Při ZO ČSOP Vlašim pracuje již druhým

rokem Klub přátel Podblanické galerie (KPPG).

Sdružuje zájemce o výtvarné umění s cílem

spolupracovat s Podblanickou galerií ČSOP

Vlašim, shromaž�ovat dokumenty o činnosti vý-

tvarníků v regionu (profesionálů i amatérů), za-

kládat sbírku uměleckých děl, pořádat besedy i

zájezdy za uměním.

Každou první středu v měsíci probíhají besed-

ní setkání pod názvem „Hodinka v ateliéru“ (ate-

liér v Podblanické galerii slouží i jako klubov-

na), velký úspěch měl zájezd do Ostrova a velice

vstřícná beseda v ateliéru Svatopluka Zapletala,

který je také naším členem. Klub pomáhal i za-

jiš�ovat Podblanický plenér a výstavu v parku v

sobotu 8. 9. 2007 v rámci Dnů evropského dě-

dictví. KPPG zakládá i knihovnu o výtvarném

umění, sbírku pohlednic, grafiky.

Členů je v současné době 21, upřímní a vážní

další zájemci jsou vítáni. Přihlášky jsou k dispo-

zici v budově Podblanického ekocentra ČSOP

(1. patro – Dagmar Tlustošová). Roční klubový

poplatek je 150,- Kč, člen má zdarma vstup do

Podblanické galerie ČSOP Vlašim a na klubové

akce, dostává zdarma časopis „Pod Blaníkem“.

Stanislav Příhoda

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965

E-mail: vlasim@csop.cz

URL: http://www.csopvlasim.cz

Pohotovostní telefon Záchranné stanice pro ži-

vočichy: 777 800 460 (Lenka Šafránková)

Skupina členů klubu 8. 8. 2007 na návštěvě v ateliéru Svatopluka Zapletala v Ostrově u Vlašimi

(foto: Jan Urban).



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

ročník XVII, říjen 2007 Týnecké listy číslo 5, strana 19



20 strana, číslo 5 Týnecké listy ročník XVII, říjen 2007

Vydává MěÚ Týnec nad Sázavou • www.mestotynec.cz
Náklad 900 kusů. Redakční rada: E. Bartůšková, R. Korcová, I. Nováková, Mgr. H. Váňová.

Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR 10762

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 275

950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 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.
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DANCO PLUS a.s.

Obchodní centrum Kamenice přijme zaměstnance do pozice

Pracovník údržby
Požadujeme:
• znalost samostatné domovní údržby
• řízení motorového vozidla skup. C

Kontakt p. Kučerová 323 672 737

Prodavačka, pokladní
Požadujeme:
• spolehlivost
• vyučení či praxe v oboru výhodou

Kontakt p. Svobodová 323 672 735


