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5,- Kč

Vážení spoluobčané,
otevíráte poslední vydání Týneckých listů v roce 2007.

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Rada mimo jiné 

• doporučila zastupitelstvu schválit IV. změnu rozpočtu města pro rok 2007 

• navrhla zastupitelstvu jmenovat novou členkou osadního výboru Zbořeného

Kostelce p. Ivanu Skopcovou a předsedou osadního výboru jmenovat p. Vác-

lava Lišku

• doporučila zastupitelstvu schválit novelu obecně závazné vyhlášky č. 1/2007

o místním poplatku za odpad. Pokud zastupitelstvo návrh vyhlášky přijme,

bude se v roce 2008 platit za odpad poplatek ve výši 500,- Kč na hlavu na-

místo dosavadních 480,- Kč. Ani tato cena nevystihuje plně vynaložené ná-

klady města, nicméně výše poplatku 500,- Kč je ze zákona maximální. Město

tak nadále bude systém nakládání s komunálním odpadem dotovat ze svého

rozpočtu.

• vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje a moderniza-

ce bydlení v roce 2008. Plné znění přinášíme dále v tomto vydání Týneckých

listů.

• vzala na vědomí Provozní řád hřiště v Peceradech 

• rozhodla poskytnout příspěvek formou dotace nebo daru Nemocnici Rudolfa

a Stefanie Benešov, a.s. ve výši 30 000,- Kč z rozpočtu města

• vyslechla informaci o postupu rekonstrukce obecního domku v Krusičanech 

• okrajově projednala otázku nedobrého technického stavu a vzhledu vlakové-

ho i autobusového nádraží v Týnci, zatím bez konkrétních závěrů. Nabízí se

myšlenka společné rekonstrukce obou nádraží a vytvoření moderního termi-

nálu s odpovídajícím zázemím. Myšlenka hezká, k realizaci je ovšem zatím

daleko z důvodu vlastnických vztahů a nedostatku informací o možných fi-

nančních zdrojích. Vedení města se bude této otázce věnovat. Zatím není

jasné, na jaké místo svých priorit město tento problém zařadí. 

Zastupitelstvo mimo jiné

• schválilo výdajové priority města pro rok 2008 – část „Úvěry a úroky“

• schválilo Smlouvu o poskytování služeb infocentra

• schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2008

v rámci mikroregionu Týnecko na akci „Klidové zóny a vybavení mobiliářem

v obcích“.

Výstavba kanalizace v místních částech 

Týká se Podělus, Pecerad, Zbořeného Kostelce a Chrástu nad Sázavou. Nyní

probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Očekáváme nabídky velkých

firem, které budou mít pro rychlou a kvalitní realizaci dostatečnou kapacitu. Pro

osud akce je životně důležité, abychom dostali takové nabídky, ze kterých bude

možné si vybrat. Není asi třeba připomínat, že jsme limitováni penězi. 

Někteří spoluobčané se pohoršili nad tím, že město požaduje úhradu ve výši 3

000,- Kč za projekt kanalizační přípojky a za projednání Rozhodnutí o územním

souhlasu. Ano, možná jsme to trochu nešikovně napsali do informačních dopisů

a lidé s tímto výdajem nepočítali. Navíc chceme, aby tato částka byla zaplacena

k 15. 12., což je před Vánocemi jistě nepříjemné. Dále mohl vzniknout dojem, že

kromě projektů budou majitelé platit náklady za vybudování celé přípojky. Není

tomu tak. Stále platí informace z úvodního dopisu občanům, kterou místostaro-

sta Mgr. Kadrnožka zopakoval a zpřesnil v srpnových Týneckých listech. Také

v dnešním vydání přináší Mgr. Kadrnožka podrobnou a přesnou informaci a zod-

povídá nejčastěji kladené otázky. Pro jistotu a lepší pochopení tedy zdůrazňuji,

že občané platí 3 000,- Kč za projekt kanalizační přípojky a zajištění Rozhodnu-

tí o územním souhlasu (nejde tedy pouze o jednoduchý náčrt, který byl rozeslán

spolu se složenkou na 3 000,- Kč, ale o skutečný kompletní projekt, který je ar-

chivován v městském úřadě). Dále občané budou zajiš�ovat a hradit připojení

svého domu pouze k domovní čerpací jímce u tlakové kanalizace (jímku a napo-

jení k hlavnímu řadu hradí město). U gravitační kanalizace (Pecerady) budou

občané zajiš�ovat a hradit napojení svého domu pouze k hranici pozemku, zby-

tek přípojky hradí město.  

Středočeský kraj podpořil přípravu projektové dokumentace pro obce „mikro-

regionu“ částkou téměř 7,5 mil. Kč. Město zajistilo dotaci z evropských zdrojů ve

výši 65 % z celkových předpokládaných nákladů akce, dále dotaci ze státních

zdrojů ve výši 10% a ještě půjčku ze státních zdrojů ve výši 5%. Konkrétní část-

ky neuvádím, protože v době probíhajícího výběrového řízení na dodavatele to

není vhodné. Zaplatili jsme již celou řadu souvisejících nákladů a co hlavně,

město si na dofinancování akce (20 %) vezme obrovský úvěr, který po řadu let ne-

přímo zatíží všechny obyvatele tím, že bude málo peněz na jiné potřebné projek-

ty. Posoudíme-li tyto souvislosti, ptám se, zda je opravdu třeba zpochybňovat

částku 3 000,- Kč za nutný projekt přípojky? Není zcela zásadní to, abychom měli

bezstarostnou a provozně levnou likvidaci domovního tekutého odpadu, aby-

chom měli čisté a voňavé vesnice, čisté potoky a řeku?

Mohu Vás ujistit, že při výběru dodavatele dokumentace jsme postupovali

uvážlivě a cena za dokumentaci je v nižší cenové úrovni.  

Rozpočet města pro rok 2008

Návrh rozpočtu bude projednán a předpokládám, že i schválen v zastupitelstvu

při jednání dne 17. 12. t. r. Jde o rozpočet poměrně úsporný, který především za-

jiš�uje běžný chod města a jeho institucí a vytváří předpoklady pro ukázněné splá-

cení úvěrů. V investiční oblasti je návrh skromný. To nejpodstatnější již bylo udě-

láno nebo je připraveno a na ostatní nezbývá mnoho peněz. Mimo rozpočet je

oblast dotací, kterou popisuje ve svém příspěvku v tomto vydání Ing. Burešová.

Ke každé získané dotaci je třeba ovšem z rozpočtu zajistit finanční spoluúčast

města.  

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za celoroční pozornost věnovanou Týneckým listům a přeji Vám

š�astné a veselé Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v roce 2008.

Zdeněk Březina

starosta města
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Město Týnec nad Sázavou pokračuje v přípravě

projektu vybudování splaškové kanalizace ve

svých čtyřech místních částech – Chrástu n.S., Po-

dělusích, Zbořeném Kostelci a Peceradech. V sou-

časné době je dokončena projektová dokumentace

a probíhá výběr dodavatele stavby.

Ukončení výběru dodavatele stavby předpo-
kládáme v lednu 2008. Poté bude zveřejněn
harmonogram výstavby. 

Součástí projektové dokumentace je i Doku-

mentace pro územní souhlas pro výstavbu kanali-

začních přípojek. Náklady na pořízení této doku-

mentace není možné hradit z rozpočtu města.

Hradí je vlastník nemovitosti. Tato dokumentace

je nezbytná pro napojení každého objektu na ka-

nalizaci a město ji nechalo zpracovat hromadně

z důvodu úspory času i nákladů. Současně město

zajistí vydání Rozhodnutí o územním souhlasu na

realizaci přípojek, tzn. že jednotliví vlastníci ne-

movitostí již nemusí jednat se stavebním úřadem.

Další osud stavby závisí jednoznačně na vý-

sledku výběrového řízení na dodavatele. Musí být

nabídnuta cena, kterou je město schopno zaplatit

a dále musí dodavatel garantovat splnění termínu

a kvality výstavby. Město ručí za to, že projekt je

pečlivě a odborně připraven a že je připravené fi-

nancování stavby – samozřejmě pouze do výše,

kterou předpokládala naše žádost o dotaci z ev-

ropských i tuzemských zdrojů. 

Aktuální informace můžete sledovat na

www.mestotynec.cz v sekci Kanalizace
Odpovědi na časté otázky

(DČJ – domovní čerpací jímka)

Kdo co platí? 
Předpokládá se toto rozdělení:

• Město – hlavní řad, veřejná část přípojky včet-

ně DČJ a elektroniky (u tlakového systému),

veřejná část přípojky, tzn. ke hranici pozemku

(u gravitačního systému), 

Zimní údržba města
Zima už pomalu začíná a snad se také dočkáme

i sněhu. Město poté zajiš�uje úklid místních komuni-

kací. Technika vyrazí do terénu, aby co nejrychleji

odklidila sníh. Ne vždy se to však daří ve stanove-

ných termínech. A� vlivem počasí nebo poroucha-

nou technikou. Odpovědní pracovníci udělají vše

pro to, aby komunikace byly sjízdné a schůdné v co

nejkratší době.

Zimní údržbu města provádí Technické služby

Benešov dle Plánu zimní údržby. Ten je zveřejněn na

www.mestotynec.cz a k nahlédnutí na podatelně

MěÚ. Údržba se týká pouze místních komunikací

a chodníků ve vlastnictví města. Pokud některé ko-

munikace nejsou uklizené, informujte o tom měst-

ský úřad, aby mohla být zjednána náprava.

Chodníky přiléhající k nemovitostem by měli udr-

žovat vlastníci těchto nemovitostí. Silnice II. a III.

třídy pro Středočeský kraj udržuje SÚS Benešov.

Martin Kadrnožka

Kanalizace v místních částech
– co je nového v projektu?

• Vlastník nemovitosti – projektové práce na pří-

pojce, tzv. soukromá 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 – 3000 Kč

• Výdaje za elektrickou energii pro DČJ se pohy-

bují 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/m2

Jak budu platit stočné, když nemám vodo-
měr?

Stočné bude stanoveno paušálem. Předpokládá

se rozdělení sazby na Trvalé bydlení a Rekreaci.

Dále bude zohledněno vybavení nemovitosti

(WC, vana, sprcha, způsob ohřevu vody) a počet

osob nemovitost užívající. 

Martin Kadrnožka

Oblast dotací a získávání finančních
prostředků nad rámec rozpočtu města

Již od roku 2002 se Město Týnec nad Sázavou

snaží systematicky získávat na nejrůznější aktivity fi-

nanční prostředky nad rámec rozpočtu města. Připo-

meňme pravidelné dotace do oblasti kultury (Týnec-

ký střep, Seriál koncertů, Cena Města Týnce apod.)

a sportu (postupná rekonstrukce kabin a sociálního

zařízení FK Metaz Týnec nad Sázavou, soutěže a re-

prezentace TJ JAWA METAZ Týnec nad Sázavou).

Každoročně jsou dotace získávány na činnost a vy-

bavení městské knihovny. Pravidelně jsou díky ini-

ciativě SDH Pecerady získávány peníze na rekon-

strukci jejich hasičské zbrojnice. Finanční prostředky

byly čerpány i pro vylepšení prostředí a okolí základ-

ní školy – nová atletická dráha a vybavení hřiš�, vý-

měna oken, nové šatny a sprchy v tělocvičně, projek-

tová dokumentace na rekonstrukci tělocvičny

a výstavbu nové sportovní haly. Základní škola a ma-

teřská škola získala v letošním roce dotace na vzdě-

lávání a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.

Nejvýznamnější a první „evropskou“ dotací byla

rekonstrukce komunikací v areálu hradu a ve starém

Týnci ve výši 4,885 mil Kč (Phare 2003). Na ní na-

vazovala oprava komunikace v ulicích K Náklí

a U Trati (SROP) a dílčí oprava komunikací na Vět-

rov a ve Zbořeném Kostelci. Po povodni 2006 byla

z dotačních prostředků opravena i cesta podél řeky

od mlýna na Brodce. V Chrástě nad Sázavou sídlišti

byla s pomocí dotace zrekonstruována čistírna od-

padních vod. Z prostředků EU fondu EAGGF bylo

podpořeno vydání knihy o Týnci i projektová doku-

mentace na rekonstrukci prostoru mezi panelovými

domy. 

V současné době se činnost při získávání dotací

odvíjí od nejaktuálnějších a prioritních potřeb Města

Týnec nad Sázavou. V oblasti vodohospodářské in-

frastruktury má Město jistou dotaci 75 % projekto-

vých nákladů na vybudování kanalizace v místních

částech Pecerady, Zbořený Kostelec, Chrást nad Sá-

zavou a Podělusy. 

Největším problémem, bohužel, dále zůstává

nedořešené financování rekonstrukce školní jídel-

ny. V letech 2006 a 2007 byly podány žádosti o fi-

nanční prostředky na ministerstvo financí. Aktua-

lizovaná žádost pro rok 2008 je nyní nejen na MF

ČR, ale i v rozpočtovém výboru Poslanecké sně-

movny Parlamentu ČR. Naléhavost této situace je

všeobecně při různých jednáních zdůrazňována,

avšak jistotu, že budou prostředky ve výši 25

mil. Kč poskytnuty, bohužel dosud nemáme. Pro

rok 2008 jsme využili nově otevřené evropské fi-

nanční zdroje a v 1. výzvě Operačního programu

Životní prostředí je v současné době posuzována

naše žádost na Státním fondu životního prostředí.

Předmětem žádosti je dokončení úsporných opat-

ření spotřeby energie v Základní škole v Týnci nad

Sázavou zlepšením tepelně technických vlastností

budov. Půjde o dokončení výměny oken, zateplení

obvodových pláš�ů a střech v celkové hodnotě

10,5 mil. Kč. 

Pro základní školu je dále požádáno i na MŠMT

ČR o finance na realizaci bezbariérového přístupu

do 1. patra – výtah. Dotačně je připravovaná i re-

konstrukce školního hřiště včetně umělého trávní-

ku, osvětlení a oplocení. Takto zmodernizované

hřiště by sloužilo nejen jako zázemí pro sportovní

kluby, ale mohla by ho využívat i veřejnost. 

Z dotací nelze realizovat všechna naše přání a po-

třeby. Vždy musí být náš záměr v souladu s pod-

mínkami dotačního titulu. V některých případech

jsou navíc problémem vlastnické vztahy. Nově ote-

vřené evropské zdroje nabízejí řadu příležitostí i pro

další oblasti, které jsou pro život ve městě důležité:

– ochrana životního prostředí (bohužel, dosud není

možné čerpat na tolik potřebné rekonstrukce roz-

vodných sítí pitné vody, rekonstrukce přečerpáva-

cí stanice odpadních vod, stabilizace kalu z čistír-

ny odpadních vod) 

– rozvoj občanské vybavenosti (modernizace a vy-

bavení škol a veřejných budov, oprava komunika-

cí – není možné čerpat na místní komunikace) 

– rozvoj dopravní infrastruktury (oprava a moderni-

zace vlakového a autobusového nádraží – dosud

nejsou vyřešeny vlastnické vztahy)

– rozvoj cestovního ruchu (cyklostezky, vycházkové

okruhy s mobiliářem včetně propagačních materi-

álů)

– volný čas dětí a mládeže (hřiště a sportoviště ve

městě i v místních částech)

– kultura a obnova památek (většinou musí řešit

vlastníci památky)  

Pro úspěch při získávání finančních prostředků

je nutné kromě zpracování kvalitního projektu

a žádosti splnit i náročná kritéria pro zařazení do

systému čerpání dotací a mít především dostatek

vlastních finančních prostředků na povinné spolu-

financování při realizaci.

Ing. M. Burešová
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Město Týnec nad Sázavou
vypisuje

výběrové řízení 
1. kolo pro rok 2008

na použití účelových prostředků ke zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu
města v souladu s Pokynem Města Týnec nad Sázavou č.3/2003 o vytvoření a využívání 

„Fondu rozvoje bydlení“.

Podmínky výběrového řízení:

1. Osoby splňující podmínky čl. IV. odst. 3

uvedeného pokynu mohou získat z fondu na

základě výběrového řízení půjčku na finanč-

ní krytí svých aktivit vyjmenovaných v čl.

IV. odst. 4. pokynu.

2. Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno

na úřední desce Města a ve vývěskách jeho

místních částí.

3. Žádost o účast na výběrovém řízení musí
být podána na předepsaném formuláři
městskému úřadu do 18. 4 . 2008 do 14,00
hod. Formulář obdrží žadatel v podatel-
ně městského úřadu.

4. Žádost musí obsahovat vždy tyto údaje:

a) jméno nebo název žadatele, popř. statu-

tárního zástupce vlastníka bytového

fondu

b) adresu bydliště nebo sídlo právnické

osoby

c) přesné označení předmětného bytového

domu

– adresa, číslo popisné (pokud je již vy-

dáno), parcelní číslo

– doklad o vlastnictví domu či stavby

(list vlastnický)

– stavební povolení či jiný příslušný do-

klad o přípustnosti akce, na niž je žádá-

no o půjčku

– příslušnou projektovou dokumentaci

d) dohodnutou cenu s dodavatelem akce, na

niž se půjčka poskytuje nebo při prová-

dění akce svépomocí odhad nákladů,

které budou při realizaci doloženy faktu-

rami a účty

e) podrobný popis účelu, na který je půjčka

nebo při možném souběhu půjčky poža-

dovány (při kumulaci titulů je třeba popis

provést odděleně pro jednotlivé tituly)

f) předpokládaný termín dokončení před-

mětné akce

g) požadovaná částka úvěru podle údajů

v čl. III Pokynu

5. Vyhodnocení výběrového řízení s koneč-

ným výběrem návrhu uchazečů a stanovení

výše jednotlivých úvěrů provede komise ur-

čená pro rozhodování o užití fondu bytové-

ho rozvoje do 25. 4. 2008.

6. O výsledku výběrového řízení rozhodne

rada města 28. 4. 2008 a s výsledkem se-

známí zastupitelstvo Města na nejbližším

zasedání.

Výběrové řízení bude ukončeno nabídkami

uchazečům na uzavření úvěrových smluv do

9. 5. 2008.

Výsledek nepodléhá právu odvolání se.

Právo uzavřít úvěrovou smlouvu po 15

dnech ode dne výzvy k jejímu uzavření pro-

padá.

7. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení ne-

uspěli, budou vyrozuměni neprodleně.

8. Vzhledem k rozhodování o všech předlože-

ných žádostech společně v jednom termínu

nebudou žádosti chybně zpracované vráce-

ny k doplnění nebo přepracování a budou

z výběrového řízení vyřazeny.

Žadatel může před podáním žádosti v přípa-

dě nejasností konzultovat obsah žádosti s ve-

doucím investiční výstavby a vedoucí ekono-

mického úseku v úředních dnech.

Zdeněk Březina

starosta města

LÁVKA V KOSTELCI
Pod hradem Zbořený Kostelec by měla být vy-

budována lávka přes Sázavu pro pěší a cyklisty.

Její realizace umožní přeložení páteřních cyklot-

ras Greenways Praha –Vídeň (11) a Posázavské

cyklotrasy (19) z velmi frekventované silnice II.

třídy II/107.

Charakter vedení cyklotras podél řeky Sáza-

vy s vysokou hustotou chatových osad neumož-

ňuje vybudovat cyklostezku jako jednotný celek

s ohledem na nutnost zajištění automobilové ob-

služnosti k těmto osadám. Tyto místní a účelové

komunikace však svou bezpečností většinou vy-

hovují cyklistické turistice svou nízkou frekvencí

dopravy a omezenou rychlostí. 

Realizace lávky ve svém konečném důsledku

podpoří nejen rozvoj cestovního ruchu v regionu,

ale bude sloužit i obyvatelům Zbořeného Kostelce

ke každodenní dojíž�ce do zaměstnání. Zastávka

autobusu je totiž hned na druhém břehu řeky. 

V roce 2006 byla zpracována studie a v roce

2008 by měla být dokončena projektová doku-

mentace ve stupni stavebního povolení.

Seznamte se se studií (umístěno na www.mestoty-

nec.cz):

Průvodní zpráva (pdf 2,76 MB)

Podélný řez (pdf 761 kB)

Příčný řez (pdf 341 kB)

Půdorys (pdf 1,2 MB)

Týnecké
informační centrum

V květnu tohoto roku vzniklo v našem městě

nové Informační centrum v prostoru Společen-
ského centra Týnec. Své služby nabízí nejen tu-

ristům v regionu, ale snaží se vycházet vstříc i ob-

čanům našeho města a okolí. 

Zimní čas je pro všechna informační centra

časem příprav na turistickou sezónu. 

V otevírací době můžete využít široké nabídky

kvalitních kopírovacích služeb, kroužkové vazby

dokumentů, veřejného internetu nebo nákupu

drobných upomínkových předmětů. 

Infocentrum úzce spolupracuje s městským úřa-

dem. Můžete využít kanceláře infocentra jako po-

datelny při komunikaci s městem. Koupíte zde Tý-

necké listy nebo známky na popelnice. Jsou zde

k dispozici formuláře a informace o akcích, pořá-

daných městským úřadem. 

Místní organizace a spolky se mohou na pra-

covníky Informačního centra obracet o pomoc při

propagaci a organizování svých akcí. Pro svá set-

kání nebo návštěvy mohou využít reprezentativ-

ních prostor Informačního centra s možností při-

pojení k internetu.

Postupně se pracovníci centra snaží nabízet co

nejširší škálu služeb. V letní sezóně se jeho oteví-

rací doba rozšíří podle potřeb i o víkendu do ve-

černích hodin. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakty: 

tel: 317 729 050

mail: ic@centrumtynec.cz

Marta Vacková
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OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OBČANŮ MĚSTA
Dne 26. října 2007 se uskutečnilo slavnostní

předání pamětních listů a medailí významným ob-

čanům našeho města. Oceněni byli:

Ing. Jaroslav Ouřada

Ing. Jaroslav Ouřada se narodil 13. ledna 1937

na rozhraní Polabí a Pojizeří v obci Čachovice

u Mladé Boleslavi. Základní vzdělání získal

v místní škole v Čachovicích, středoškolské vzdě-

lání na gymnáziu v Nymburce a vysokoškolské

vzdělání na agronomické fakultě Vysoké školy ze-

mědělské v Praze. 

V roce 1962 se oženil a přistěhoval do

Týnce.

V tomto roce nastoupil jako učitel na Střed-

ní odbornou školu zemědělskou v Benešově,

kde podle potřeby pracuje dodnes. K jeho záli-

bám patří příroda a cestování. I proto pracoval

v 80. letech minulého století v komisi životní-

ho prostředí při MěNV v Týnci. V této době se

např. podařilo této komisi zajistit rozmístění

kontejnerů na odpadky na důležitých místech

obce a bylo vysazeno značné množství keřů

a stromů, mimo jiné i v současné době využí-

vaný vánoční strom před obchodním domem

v sídlišti.

Dále pracoval ing. Ouřada jako zpravodaj státní

ochrany přírody v rámci okresu Benešov. Je

dlouholetým členem místní organizace Českého

zahrádkářského svazu v Týnci, v níž je v současné

době předsedou. Díky jeho výborným organizač-

ním schopnostem má tento spolek největší člen-

skou základnu v okrese Benešov.

Blažena Kopecká

Paní Blažena Kopecká se narodila 28. ledna

1929 v Kojetíně u Choustníku. Do obecné školy

chodila v Choustníku a do měš�anské školy v So-

běslavi. Absolvovala Obchodní školu v Českých

Budějovicích. Po ukončení studia nastoupila do

zaměstnání jako fakturantka u soukromníka

v Praze. 

V necelých dvou letech přišla při neš�astném

úrazu o levou ruku v zápěstí. Později dostala

protézu a nastoupila na léčení v nedalekém Re-

habilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi. Zde se

jí zalíbilo a tak tam přešla pracovat jako účetní.

Seznámila se tu i se svým manželem, s kterým se

pak odstěhovala do Týnce nad Sázavou. Vycho-

vala dvě dcery.

V roce 1961 paní Kopecká nastoupila do účtár-

ny v Metazu, kde pracovala do roku 1984, kdy

odešla do starobního důchodu.

Od roku 1955 je členkou Svazu invalidů, poz-

ději Smíšené organizace zdravotně postižených

V Týnci. V roce 1962 byla s pí Červenou zaklá-

dající členkou Svazu tělesně postižených, kde

bylo tehdy 10 členů. Po úmrtí pí.Červené převza-

la paní Kopecká veškerou agendu tohoto svazu.

Postupně získávala další členy z Týnce a okolí.

Pracovala také v Okresním výboru Benešov. Ak-

tivně pracovala v organizaci až do roku 2000 –

tedy plných 45 let. Nyní pracuje jako důvěrník

dnes Občanského sdružení zdravotně postižených

Týnec nad Sázavou.

V roce 1998 se paní Kopecká přestěhovala do

domu s pečovatelskou péčí, kde ji můžete potká-

vat dodnes.

Rudolf Adámek

Rudolf Adámek, týnecký rodák, a také velký

patriot Týnce, se narodil roku 1931. Žije v domě

č.p. 49 na nádvoří Hodějovského. 

Obecnou školu navštěvoval v Týnci. Po škole

pracoval v Jawě, kde byl zaměstnán i jeho otec. Ze

zdravotních důvodů brzy odešel z Jawy ke Státní-

mu rybářství Benešov, kde nastoupil jako včelař.

Absolvoval Zemědělskou mistrovskou školu,

obor včelař a toto jeho zaměstnání se nakonec

stalo i jeho obrovským celoživotním koníčkem.

Svou odbornost včelmistra přenesl i do Svazu vče-

lařů, jehož je členem od roku 1952. 
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V době protektorátu v r. 1939 byl Němci včelař-

ský spolek zrušen a byl to právě pan Adámek, kte-

rému se podařilo v Týnci včelařský spolek v roce

1970 znovu obnovit. Jako vystudovaný včelař se

samozřejmě snažil celý svůj život o zvyšování od-

borné úrovně včelařů – pořádal odborné včelařské

přednášky, propagoval důležitost včelařství pro

zemědělství na výstavách pořádaných městem

nebo Svazem zahrádkářů, publikoval články v Tý-

neckém zpravodaji, později Týneckých listech,

v odborném časopise Včelařství. Je také členem

Okresního výboru včelařů v Benešově.

Pan Rudolf Adámek je držitelem čestného od-

znaku Vzorný včelař a dalších čestných uznání.

V poslední době je jeho snahou udržet počet včel-

stev ve včel. organizaci Týnec. Funkci jednatele

Včelařského spolku vykonával plných 35 let. 

Jeho druhou láskou je kynologie. V roce 1968

zakládá se svojí manželkou chovnou stanici ma-

lých a středních kníračů barvy pepř a sůl. V tomto

oboru dosáhli mimořádných úspěchů na meziná-

rodních výstavách a získali mnohá vítězná oceně-

ní (např. v roce 1971 v Budapešti získala jejich

fenka Mica Astronaut ocenění Světový vítěz).

Třetí láskou pana Adámka je myslivost, které se

věnuje dodnes. V nedávné době se podílel na vý-

stavě mysliveckých

trofejí s obrazy paní

Lenky Útratové. Stal se

také adoptivním maji-

telem vodušky v ZOO

Dvůr Králové – podílí

se tak na záchraně

ohrožených živočichů

prostřednictvím akce

založené profesorem

Wágnerem, bývalým

ředitelem ZOO Dvůr

Králové.

Další láskou pana

Adámka je hudba.

Působil jako harmo-

nikář v různých hu-

debních souborech.

Byl také zakladatelem hudebního kroužku zá-

vodu Velkovýkrmen Netvořice, kde v roce

1988 skončil svoji pracovní činnost, svoje

lásky ale neopouští. 

Policie České republiky informuje...
Havarovali na mokré silnici

S příchodem zimního počasí dochází na Bene-

šovsku k dopravním nehodám, které jsou způso-

beny rychlou jízdou vozidla na mokré vozovce.

Policisté v minulých dnech řešili hned několik ta-

kových nehod. 

V sobotu 3. listopadu jel devětadvacetiletý řidič

se Škodou Felicií po silnici druhé třídy ve směru

od Soběhrd na Bedrč. Když projížděl pravotoči-

vou zatáčkou, auto dostalo na mokré vozovce vli-

vem nepřiměřené rychlosti smyk. Přejelo do

protisměru a střetlo se s levou stranou protijedou-

cího auta Škoda Octavia. To bylo odraženo vpra-

vo mimo vozovku a narazilo do stromu. Řidič Fe-

licie utrpěl lehké zranění. Zraněn byl také

spolujezdec v Octavii. Oba muži byli ošetřeni

v benešovské nemocnici. 

Ten den došlo v podvečerních hodinách na sil-

nici třetí třídy mezi Liběnicemi a Střezimiří

k další nehodě. Řidič vozidla Hyundai Lantra jel

také na mokré vozovce nepřiměřenou rychlostí.

I jeho auto dostalo smyk a skončilo vlevo mimo

silnici. Přitom nejdříve vyvrátilo dva kamenné

patníky, potom čelně narazilo do keře a nakonec

se pravým zadním bokem opřelo o sloup telefon-

ního vedení. Řidič z nehody vyvázl bez zranění.

O tři dny později pak na mokré vozovce hava-

roval další řidič. Nepřiměřenou rychlostí jel

s BMW po silnici první třídy číslo tři. Před od-

bočkou na obec Drachkov nezvládl jízdu, auto se

dostalo do smyku a sjelo vpravo mimo komuni-

kaci. Přitom se převrátilo na střechu. I tento řidič

měl štěstí a neutrpěl žádné zranění. Škodu na vo-

zidle odhadl na čtyřicet pět tisíc korun.

Policisté proto řidiče upozorňují, aby rychlost

jízdy vždy přizpůsobili stavu vozovky a povětr-

nostním podmínkám. 

Fotografie a videozáznam z nehody vozidla

BMW je možné shlédnout na internetových

stránkách benešovského deníku http://benesov-

sky.denik.cz/cerna_kronika/ 

Neukáznění řidiči dostávali pokuty

V pondělí 29. října proběhla na Benešovsku do-

pravně bezpečnostní akce. Mezi pátou a devátou

hodinou ranní, na více jak třiceti stanovištích, po-

licejní hlídky zkontrolovaly 150 vozidel. Policis-

té zjistili 28 přestupků v dopravě a za 23 z nich,

které na místě vyřešili uložením blokové pokuty,

vybrali celkem 7 600 korun. Pěti řidičům pak

místo pokutového bloku předali složenky. U žád-

ného nezjistili jízdu pod vlivem alkoholu. Jeden je

však podezřelý ze spáchání trestného činu. 

Hlídka dopravních policistů kontrolovala

v sedm hodin ráno v Černoleské ulici v Benešově

osobní vozidlo Opel Kadet. Jeho řidič však na po-

žádání nepředložil řidičský průkaz. Policisté zjis-

tili, že žádný nevlastní a navíc auto, které řídil,

řídí bez svolení jeho majitele. Ten totiž řízením

pověřil muže, který v autě cestoval jako spolujez-

dec. Policisté „neřidiči“ ve zkráceném příprav-

ném řízení sdělili podezření z trestných činů říze-

ní motorového vozidla bez řidičského oprávnění

a neoprávněné užívání cizí věci. 

Dávejte si pozor na kapsáře 

Blíží se Vánoce a mnozí lidé přemýšlí, jaký

dárek by jejich blízkým udělal pod stromečkem

radost. Do obchodů začínají mířit stovky zákazní-

ků a kapsářům začínají žně. Využívají momentu,

kdy je nakupující zaujat vybíráním zboží a nevě-

nuje náležitou pozornost své kabelce či nákupní

tašce odložené v nákupním vozíku. Policisté šetří

krádeže kabelek, peněženek, dokladů či mobil-

ních telefonů celý rok. V předvánočním období

jich však přibývá. Kapsáři kradou nejenom na

parkovištích před supermarkety, ale zákazníky

okrádají přímo v prodejnách.  

Obětí kapsářů se stal 4. listopadu v odpoledních

hodinách sedmatřicetiletý cizinec. Poté co nakou-

pil v supermarketu Kaufland v Benešově, tak na

parkovišti po přendání zboží z košíku do auta zjis-

til, že mu ze zadní kapsy kalhot někdo odcizil pe-

něženku s penězi, osobními doklady, řidičským

průkazem a dalšími věcmi. Škodu vyčíslil na osm

tisíc korun. Rovněž tak nepozornosti šestačtyřice-

tileté ženy z Čerčan využil někdo šikovný. Počát-

kem října nakupovala v Benešově v obchodním

domě Hvězda. Z otevřené kabelky, kterou měla

při sobě, pachatel odcizil peníze, dvě platební

karty a další věci v celkové hodnotě dvanácti tisíc

korun. To jsou pouhé dva případy z mnoha. A co

mají společného? Lidé podceňují pravidla bez-

pečného chování a na své věci si nedávají dobrý

pozor. Odkládají je na místo, odkud není problém

je odcizit. Například kabelky a tašky odložené

v nákupních vozících zloděje přímo vyzývají, aby

si pro ně sáhli.

Zásady bezpečného chování

Pokud člověk nechce být okraden, měl by

sobě, svému okolí a zavazadlům věnovat náleži-

tou pozornost. Nákupní tašky a kabelky by

neměl odkládat do nákupního vozíku, na prodej-

ní pult či při zkoušení zboží na zem. Kabelky po-

pokračování na následující straně



pokusili vypáčit vchodové dveře do chaty. Pro-

hlídkou místa policisté zjistili, že pachatelé

nejdříve poškodili oplocení objektu a vnikli na

pozemek. Pak se pokusili do chaty vloupat.

Dovnitř se však díky jejich rychlému zásahu

nedostali. Poté padesátiletého muže z Prahy

a o čtyři roky mladšího z Aše převezli na poli-

cejní služebnu. Po provedení potřebných

úkonů je pak v nočních hodinách eskortovali

do pražské policejní cely. Druhý den oba pode-

zřelé, kteří byli v minulosti již několikrát sou-

dně trestáni za majetkovou trestnou činnost,

převezli k soudu. Soudce oběma uložil trest

obecně prospěšných prací. Staršímu muži

v rozsahu 400 hodin, mladšímu ve výměře 200

hodin. Poté je propustil na svobodu.  
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věšené přes rameno by ženy měly nosit vždy

uzavřené, těsně u těla s rukou na zapínání. Páno-

vé by v žádném případě neměli nosit peněženky

v zadních kapsách kalhot. Peníze, doklady

a další cenné věci není vhodné  ukládat do za-

dních kapes batůžků. Tato místa totiž majitel za-

vazadla nemá dostatečně pod kontrolou. Rovněž

tak není dobré nosit u sebe zbytečně velkou fi-

nanční hotovost. Postačí jen nutná suma peněz.

Pokud dojde k odcizení kreditní karty, šekové

knížky či sporožirové karty, je nezbytné o tom

co nejdříve informovat pobočku spořitelny nebo

banky a doklady zablokovat. Lidé by neměli za-

pomínat ani na své mobilní telefony. I ty se stá-

vají terčem zlodějů.

Policisté proto občany varují: chovejte se zod-

povědně a nedávejte zlodějům příležitost a šanci. 

Pád letounu posádka přežila

Zatím z nezjištěných příčin havarovalo ultra-

lehké letadlo. Zdravotní záchranná služba ozná-

mila 17. října kolem sedmnácté hodiny podvečer-

ní na linku 158 pád ultralehkého letounu. Letadlo

v odpoledních hodinách startovalo z letiště v Ne-

svačilech. Třiašedesátiletý pilot z Prahy při letu

nad osadou Pecerady zatím z nezjištěných příčin

nezvládl řízení letounu. To proletělo plotem u ro-

dinného domku a havarovalo ve vzdálenosti čty-

řiceti osmi metrů od zástavby obce. Ke zranění pi-

lota a ani spolucestujícího naštěstí nedošlo. Požití

alkoholu u pilota policisté dechovou zkouškou

vyloučili. Příčiny havárie prošetřují ve spolupráci

dlově ulici v Praze 4. Registrační značky pak byly

odcizeny z jiného auta, také značky Uno, o dva dny

později rovněž v Praze 4. Policisté vozidlo zajistili

a o jeho nálezu vyrozuměli majitelku. 

Stoh někdo zapálil

Stoh slámy, který se nachází u obce Stranný,

někdo 10. října v nočních hodinách zapálil. Na

místě požáru zasaho-

vali profesionální hasi-

či z Benešova a dobro-

volní hasiči

z Neveklova a Netvo-

řic. Vyšetřoval hasičů

provedl ohledání požá-

řiště s tím, že se jedná

nejspíš o úmyslné zalo-

žení požáru. Neveklov-

ská firma škodu vyčís-

lila na padesát tisíc

korun. Případ prošetřu-

jí týnečtí policisté jako

podezření ze spáchání

trestného činu poško-

zování cizí věci. 

Policisté pachatele

zadrželi při vloupání

do chaty

Dva muže zadrželi týnečtí policisté na po-

zemku rekreační chaty v Chrástu nad Sázavou.

Na jejich podezřelé chování upozornil 4. října

policisty jeden chatař. Policejní hlídka po pří-

jezdu na místo muže zadržela ve chvíli, kdy se

Havarovaný kamion převážel selata

Nákladní souprava se převrátila do zahrady

domu. Dvaatřicetiletý řidič soupravy nákladního

auta Daf s přívěsem projížděl 2. října krátce před

jedenáctou hodinou dopolední obcí Spolí. Jel ve

směru od Neveklova na Křečovice. Při projíždě-

ní mírné pravotočivé zatáčky se však levým zpět-

ným zrcátkem auta střetl se stejným zpětným zr-

cátkem protijedoucího nákladního vozidla Iveco.

Potom vjel přívěs jízdní soupravy vpravo mimo

komunikaci, kde se převrátil do zahrady domu.

Vlivem jeho převrácení bylo také nákladní vo-

zidlo strženo částečně vpravo mimo komunikaci.

Došlo přitom k usmrcení 150 kusů selat. Řidič

zraněn nebyl a hmotná škoda byla vyčíslena na

více jak dvě stě sedmdesát tisíc korun. 

Z garáže se ztratil Ford

Dveře garáže v Chrástu nad Sázavou vypáčil

v nočních hodinách ze 3. na 4. prosince neznámý

pachatel. Odcizil uzamčené osobní vozidlo Ford

Focus registrační značky 3S42261 bílé barvy.

Pětačtyřicetiletý poškozený k popisu auta uvedl,

že nebylo poškozeno a vyrobeno bylo v roce

2003. Ve výbavě mělo imobilizér, autorádio

s kazetovým přehrávačem a elektrické ovládání

předních oken a zpětných zrcátek. Obuto bylo do

zimních pneumatik značky Vredestein a uvnitř

auta byla rezerva značky Michelin. Škodu vyčís-

lil na dvě stě třicet jedna tisíc korun. Policisté po

vozidle vyhlásili celostátní pátrání. 

Řidič prorazil závoru na železničním přejezdu

Třicetiletý řidič nákladní soupravy jel 28. lis-

topadu v odpoledních hodinách po silnici ve

směru od Chrástu nad Sázavou směrem na Be-

nešov. Na červené světelné znamení zastavil

před chráněným železničním přejezdem v Týnci

nad Sázavou. Po přejetí vlakové soupravy se na

znamení volno rozjel. Přitom však přehlédl dře-

věnou závoru, která byla ještě ve vodorovné

poloze a nárazem došlo k jejímu přeražení. Řidič

z bezpečnostních důvodu vozidlo zastavil u pra-

vého okraje silnice za přejezdem. Dechová

zkouška byla negativní. České dráhy škodu vy-

číslily na patnáct tisíc korun. 

nprap. Zuzana Stránská 

s úřadem na zjiš�ování příčin leteckých nehod.

Pilot je podezřelý ze spáchání trestného činu obe-

cného ohrožení. Hmotná škoda byla vyčíslena na

jeden milion dvě stě tisíc korun. 

Odcizené auto mělo jiné registrační značky

Na linku 158 oznámil 11. října v odpoledních

hodinách pracovník operačního střediska středoče-

ských hasičů únik oleje z osobního auta Fiat Uno,

které stojí na autobusové zastávce v Dunávicích.

Při příjezdu policejní hlídky na místo hasiči právě

prováděli lokalizaci uniklého oleje z auta. Policisté

prohlídkou vozidla zjistili, že přední registrační

značka není na svém místě, ale nachází se uvnitř

auta. Dalším šetřením pak vyšlo najevo, že Uno

bylo odcizeno v době mezi 22. a 24. zářím v Bran-

dokončení z předchozí strany
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Zábavná pyrotechnika
nepatří do rukou dětem 

Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavné pyrotechniky. S blí-

žícím se koncem roku lidé nakupují různé petardy, dělobuchy, světlice, dýmovnice a další

nejrůznější předměty, kterých je na trhu široká škála. Neopatrná manipulace s nimi však

může způsobit vážná zranění, která jsou často doprovázena trvalými následky.

Prodej i nákup pyrotechnických předmětů pro zábavné účely má svá přísná pravidla.

Při manipulaci s nimi se musí dodržovat návod na obalu výrobku, který musí být uvede-

ný v českém jazyce. Rovněž tak na něm musí být označení výrobce či dovozce, číslo po-

volení k prodeji, datum použitelnosti a klasifikační třída, do které jsou pyrotechnické

předměty zařazeny podle stupně jejich nebezpečnosti.

Do I. třídy patří pyrotechnické hračky jako prskavky, pistolové kapsle, třaskavé prouž-

ky, malé tyčinky s barevnými plameny, blikavky, bouchací kuličky apod. Pyrotechnické

předměty II. třídy mohou být prodávány pouze osobám starším patnácti let a patří sem

předměty s hvízdavou náplní a rakety, bengálské ohně, gejzíry, petardy, rakety s náplní

barevných světlic nebo barevné dýmy. Do III. třídy nebezpečnosti jsou zařazeny předmě-

ty, které mohou být prodávány pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů. Pro-

davač je povinen, při prodeji těchto výrobků, si u kupujícího tuto skutečnost ověřit. Patří

sem dělové rány, velké ohňopády, různé druhy raket a vystřelovacích efektů.

Odpalovat pyrotechniku by měl střízlivý člověk, manipulovat s ní zásadně na volném

prostranství a nemířit na sebe a ani na druhé. Nedoporučuje se rovněž používat podo-

mácku vyrobené nejrůznější pyrotechnické předměty a kupované výrobky ještě doma vy-

lepšovat. 

Většina výrobků zábavné pyrotechniky patří do rukou občanů starších 18 let. A právě

rodiče by měli na své děti na Silvestra dohlédnout. Zejména děti a mládež se při neod-

borné manipulaci s rachejtlemi, bouchacími kuličkami a podobnými pyrotechnickými vý-

robky vystavují velkému riziku úrazu! 

Pyrotechnika je stále velmi populární. Je třeba s ní ale manipulovat bezpečně. Jen tak

můžeme konec starého a příchod nového roku bezstarostně oslavit. 

nprap. Zuzana Stránská 

K-CENTRUM
BENEŠOV

K–centrum Benešov, Magdaléna, o.p.s.(KCB)

je kontaktní protidrogové zařízení, které v regio-

nu poskytuje služby již osm let. Cílovou skupi-

nou jsou lidé ohrožení drogovou problemati-

kou. Služby zajiš�uje pro širokou veřejnost,

školy, rodiče, děti a mládež od 15 let výše ne-

omezeně, a to převážně anonymně. Provoz je za-

jištěn po–pá 8. 00 – 17. 00 hod. s tím, že dopo-

ledne se zaměstnanci věnují rodičům, školám

a odpoledne uživatelům návykových látek.

Mezi služby patří: psychoterapie, rodičovské

poradenství, exkurze škol, arteterapie, poradna na

odvykání kouření, sociální servis, HIV testy,

zdravotnické ošetření, hygienický servis, krizové

intervence, výměnný program stříkaček, zpro-

středkování ambulantní i lůžkové léčby atd. 

Programovým ředitelem je MUDr.Petr Nevšímal.

Zaměstnanci:

MUDr. A. Ottlová, PhDr. A. Balatová, Mgr. B.

Tomková, Hana Slámová, František Netušil,

Martina Stohrová, Helena Fialová

Adresa: K–centrum, Máchova 400 (areál Ne-

mocnice R a S), Benešov, 256 01

Kontakt: 317 728 880, 603 47 87 07

Zastupitelstvo města Týnce nad Sázavou si je
vědomo závažnosti uvedené problematiky,
a proto činnost K–centra každoročně finančně
podporuje (v r. 2007 částkou 20 000,- Kč).

Zdeněk Březina

VÁNOČNÍ ČAS…
Advent–Vánoce–úklid–výzdoba–dekorace–

–dárky–pečivo–ozdoby–zvyky… to se nám to

začíná honit hlavou a doráží to na nás stále

více a více. Pospícháme a pospícháme,… jak

to jen stihneme. Zkuste se na chvíli zastavit

a nahlédnout s námi do Malé encyklopedie

Vánoc, co nám poví o pravých staročeských

Vánocích:

Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako

spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti

a sounáležitosti.

Několik dnů před Vánocemi napekly hospo-

dyně chléb a uložily ho do ošatek, v bohatších

domácnostech daly k bochníčkům péct také

vánočky z bílé mouky, hrozinek a mandlí.

O Štědrém dnu praskal od časného rána oheň

v peci i kamnech.Vařil se hrách a čočka, vařila

se polévka, připravoval se kuba z krupek, hub

a česneku. Stavěly se betlémy a v pozdějších

letech se tajně strojily stromečky pro děti. Lidé

od rána drželi přísný půst, aby viděli zlaté pra-

sátko. S přicházejícím soumrakem děti stále

častěji vybíhaly ven a hlídaly, kdy se na nebi

objeví první hvězda. A s první hvězdou useda-

la rodina k slavnostně prostřenému stolu. Sto-

lovníků musel být sudý počet a na stole byl

i jeden talíř navíc pro náhodného hosta.

Večeře se zahajovala společnou modlitbou,

vzpomínkou na minulý rok s poděkování

Bohu za všechno dobré, co přinesl i vzal. Nej-

dříve postavila hospodyně na stůl mísu s hra-

chem. Klíček hrachu má podobu kalíšku

a podle tradice spojoval všechny stolovníky

v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala

po lžíci pro každé z domácích zvířat a teprve

potom si podle vážnosti a stáří nabírali ostat-

ní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu,

čočka, aby byly peníze, kuba a kousek masa

pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a ten

potom hospodář odnesl pod jabloň. Objevila

se i kaše s medem, medové oplatky a jako zá-

kusek míchané sušené ovoce.

pokračování na následující straně
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Když zazvonil zvoneček přinesl hospodář

do místnosti stromeček ověnčený jablíčky,

ořechy a řetězy ze sušeného ovoce. Zapálily se

svíčky a všichni zpívali koledy. Ty se pak

u stromku zpívaly každý večer, dokud se ne-

odstrojil a Vánoce neskončily.

Ale dřív než stromeček se v českých chalu-

pách strojily jesličky. O svátku Narození Páně

se do jesliček vkládala figurka dě�átka a přidá-

valy se postavičky andělů, pastýřů a darovní-

ků. Postavičky tří králů a jejich průvodu se stá-

valy součástí betlémského výjevu až 6. ledna.

O štědrém večeru se po večeři věštilo: pou-

štěly se lodičky ze skořápek ořechů, lilo se

olovo, házela se bota, děvčata třásla bezem,

rozkrajovala se jablíčka.

Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půl-

noční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle ol-

táře stávaly jesličky, zářily svíce a varhany dopro-

vázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně

všichni příchozí přidávali.

Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil

v srdcích lidí Kristus.Všichni věřili, že je příto-

men na bohoslužbě právě v tom jejich kostele.

Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí

hleděli do nového roku.

/zdroj: Malá encyklopedie Vánoc/

I.N.

KONCERT
PODBLANICKÉHO PODZIMU

Zcela zaplněný sál Společenského centra v Týnci nad Sázavou přivítal

houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a kytaristu Miloslava Klause.

pokračování z předchozí strany
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Nová kniha o našem kraji
K 950. výročí první písemné zmínky o Živohošti byla vydána ve spolu-

práci s obcí Chotilsko kniha

„ŽIVOHOŠŤSKÁ FARNOST – JEJÍ HISTORIE A SOUČASNOST“

Publikace, jejímž autorem je pan Ing. Miroslav Král z Hubenova,

který se již do podvědomí čtenářů zapsal podobným dílem v roce 2003

o obci Borotice a okolí, zajímavě popisuje historii vsí a osad – Živo-

hošti, Čími, Hněvšína, Chotilska, Kobylník a dalších od roku 1057.

Velká část knihy je věnována území kolem Vltavy dnes již zatopenému

Slapskou přehradou. Velmi zajímavé jsou také části knihy popisující

např. mlýny, pivovary, kostely, kapličky, památné kříže a rozhledny ve

zdejším kraji. Kniha pojednává i o významných rodácích a osobnos-

tech, je vázaná v tvrdých deskách o rozsahu 336 stran, obsahuje 170

fotografií a obrázků. Doporučená cena knihy je Kč 290,- a je možno ji

zakoupit v knihkupectví v Benešově, Obecním úřadě v Chotilsku nebo

přímo objednat na tel. 604 988 225.

k.š.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ K Náklí 404;

Týnec nad Sázavou; 257 41; 

Informace: 317 701 923; 317 701 431;
724 258 032  www.mestotynec.cz

INFORMACE O KULTURNÍCH AKCÍCH

V TÝNCI

LEDEN 2008

10. 1. – 13. 1. GO REGIONTOUR

prezentace města Týnce nad Sázavou

na 18. mezinárodním veletrhu

cestovního ruchu v Brně.

Pro veřejnost otevřeno v sobotu

10.00 – 18.00

a v neděli 10.00 – 16.00 hod. 

18. 1. JAKUB A JEHO PÁN

Zájezd do Divadla Bez Zábradlí

Vstupné: 390,- Kč

Odjezd v 17:00 hod. od spořitelny

Zač.: 19:00 hod.

ÚNOR 2008

10. 2. MAŠKARNÍ HASIČSKÝ PLES

PRO DĚTI

Společenské centrum Týnec

Bližší informace SDH Pecerady

p. Roman Hudrlík tel.: 731 217 218

14. 2. – 17. 2. – HOLIDAY WORLD

prezentace města Týnce nad Sázavou

na 17. středoevropském veletrhu

cestovního  ruchu v Praze.

Areál Výstaviště – otevřeno

čt + pá 10.00 – 18.00

a so + ne 9.00 – 18.00 hod. 

20. 2. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA

Zájezd na operetu do Hudebního divadla

v Karlíně. 

Vstupné: 550,- Kč

Odjezd v 17:00 hod. od spořitelny

Zač.: 19:00 hod.

Změna programu vyhrazena. 

Bližší informace na plakátech
a na www.mestotynec.cz

Uvedeny jsou akce známé ke dni 5. 12. 2007. 
Sledujte plakátovací plochy a vývěsní skříně

před parkovištěm METAZ a obchodním

domem NORI. 

Časy odjezdů autobusů budou upřesněny 

při převzetí vstupenky. 

Vstupenky rezervujeme max. do 10. dne před

datem pořádání akce. Nevyzvednuté vstupenky

budou poskytnuty dalším zájemcům.

PLESOVÁ SEZÓNA V TÝNCI 2008

12. 1. MYSLIVECKÝ PLES

Společenské centrum TÝNEC

– velký sál

Zač.: 20:00 hod.

Bližší informace MS Háj Pecerady

p. Cho mát tel.: 317 701 408

25. 1. KVĚTINOVÝ PLES

Společenské centrum TÝNEC

–velký sál Zač.: 20:00 hod.

Bližší informace

INFOCENTRUM TÝNEC: 317 729 050

2. 2. IV. PLES MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Společenské centrum Týnec

Vstupné: přízemí 150,-  galerie 100,- 
zvýhodněné pro seniory 50,-na galerii
Zač. 20.00 hod. 

Předprodej vstupenek na podatelně 

a KIS MěÚ od ledna 2008.

9. 2. HASIČSKÝ PLES

Společenské centrum Týnec

Bližší informace SDH Pecerady

p. Roman Hudrlík tel.: 731 217 218 

15. 2. RYBÁŘSKÝ PLES

Společenské centrum Týnec

Zač. 20.00 hod. 

Bližší informace MO ČRS

p. Zdeněk Urban tel.: 737 306 035

23. 2. V. ŠKOLNÍ PLES 

Společenské centrum Týnec

Zač. 20.00 hod. 

Bližší informace Adriana Bursová

tel: 775 255 949

PŘIPRAVUJE SE:

8. 3. 2008 RANGERS COUNTRY SALOON 

hudební představení

legendární kapely A JEHO HOSTY

Rangers Band vznikl v prosinci 2005.

Je pokračováním skupiny Rangers ve

složení Jiří Kaleš, Jan Podjukl a Luboš 

Řehák. Spolu s novými členy Mirkem 

Čamajem a Martinem Černým pokračují

v tradici, která vznikala v období

posledních 20–25 let.

Bližší informace v příštím čísle

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve čtvrtek 31. ledna 2008

– termín uzávěrky je závazný!

�31
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CZECH POINT je místo pro poskytování ově-

řených výpisů. Nyní je v provozu i v Týnci nad

Sázavou.

KDE?
Výpisy z registrů vydává MěÚ Týnec nad Sáza-

vou.

podatelna – Lenka Homolová – tel: 317701431

odbor majetku – Pavel Vilímek – tel:317701434

CO PŘINÁŠÍ PROJEKT CZECH POINT
OBČANOVI?
Poskytování ověřených výpisů z těchto tří cen-

trálních registrů:

z katastru nemovitostí
z obchodního rejstříku
ze živnostenského rejstříku

Na základě identifikačního čísla organizace

pro obchodní a živnostenský rejstřík, a na zákla-

dě uvedení katastrálního území a čísla listu vlas-

tnictví, bude moci pracoviště CZECH POINT

poskytnout ověřený výpis. Dle možností může

být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vy-

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete:
Úplný výpis Listu vlastnictví

Co potřebujete vědět:
Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
Úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:
IČ (identifikační číslo organizace)

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO
REJSTŘÍKU
Co dostanete:
Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát: 50 Kč/stránku

Martin Kadrnožka

CZECH POINT v Týnci nad Sázavou

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

V neděli 7.10.2007 se na palouku u Týneckého lesa uskutečnila Dra-
kiáda. Vítr sice jako již tradičně nefoukal, ale děti si ho svým během do-

kázaly úspěšně vytvořit samy. Takže se létalo, také vyrábělo a hrály se

různé hry. Nakonec nechyběl ohýnek – pekly se i brambory a jablka,

mňam. 

V sobotu 20.10.2007 se uskutečnil Bazar dětského zimního oblečení
a dalšího vybavení. Nabídka bazaru MC Motýlek se rok od roku rozšiřuje.

S tím sice souvisí náročnost zorganizování akce, ale na druhou stranu je zde

dobrá možnost výhodného zajištění potřeb pro děti, což potvrzuje stále se

zvyšující zájem nakupujících.

Děkujeme všem maminkám za obětavé zajištění Zimního bazaru.

V úterý 6.11.2007 se v MC Motýlek četlo dětem, také se povídalo

a hrálo. Připojili jsme se tak symbolicky k celorepublikové akci Celé Česko

čte dětem, která oficiálně proběhla 30.10.2007.

V neděli 11.11.2007 vyšel v Týnci nad Sázavou od MC Motýlek již 5.
lampiónový průvod k připomenutí památky Svatého Martina – jeho

dobrých skutků. Světýlka mnoha lampionů zažehla myšlenky dobra v na-

šich srdcích.

Děti ze ZŠ Týnec nad Sázavou ze 7.B pod vedením paní učitelky Glaza-

rové pak připomněly příběh, kterak se Svatý Martin rozdělil s chudým žeb-

rákem o svůj pláš�. Poté se všichni účastníci rozdělili o výborné svatomar-

tinské rohlíčky z Pekařství Červený. Akce se konala v zahradě

Společenského centra Týnec n. S., bezpečnost pochodu střežila Městská po-

licie Týnec n. S., ohně pak SDH Pecerady, ozvučení a letáky byly zajištěny

Městem Týnec nad Sázavou.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění Svatomartinského průvodu

pro radost nás všech.

V pondělí 19.11.2007 se v MC Motýlek uskutečnilo 7. regionální setká-
ní MC regionu Benešovska. Zúčastnily se ho kromě nás MC Hvězdička

Benešov, DC Pohádka Votice, MC Kulíšek Bystřice, DRáČe Zlenice – Čer-

čany, Breberky Vlašim, RC Světýlka Vlašim, Sluníčka při MěDDM Vla-

šim. Účastnice si především předávaly své zkušenosti s aktivním děním

v jednotlivých organizacích – např. zajímavé a hojně navštěvované akce

a další – pozitiva, ale i negativa z poslední doby. Povzbuzení a inspirace

byly určitě velkým přínosem pro všechny. 

hledávání požadovaného výstupu i podle dalších

kritérií. 

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISŮ
Tato služba není určená k nahlížení do re-

gistrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstu-
pu z příslušného registru. Tento ověřený vý-
stup se stává veřejnou listinou.

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpi-

su. Před jeho zhotovením budete seznámeni

s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplace-

ní bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřo-

vací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu.

Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá

v hotovosti na pokladně MěÚ.
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Aktuálně z MC Motýlek:

nabízíme NOVINKU 

VÝTVARNÝ KROUŽEK

určen pro předškolní děti 5 – 7 let

vždy v Úterý od 13,00 – 14,30 h
v MC – ve společenské místnosti DSPS I

vede Aneta Jůzová

Zájemci se mohou hlásit na tel. 603 415 937

či na e-mailu: a.juzova@seznam.cz

OPĚT vás zveme na

MEDITACI – RELAXACI 

Evy Juřenové
...vhodné pro dospělé či starší děti

• ležíme a při příjemném vyprávění a hudbě se noříme do hladiny alfa

• odpočíváme a relaxujeme, dochází k uvolnění celkového napětí organis-

mu – odpočinku

• každé 1. pondělí v měsíci od 19,30 – 20,30 h v herně MC Motýlek
(změna termínu možná)

• s sebou: karimatku, polštářek a deku

• doporučujeme tel. rezervaci – z důvodu kapacity herny i potvrzení termí-

nu na tel. 728 485 227

• vstupné: dobrovolné

Přij�te si s námi odpočinout!

Připravujeme:

CYKLUS SEMINÁŘŮ

Respektovat a být respektován 
Výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích

Tento cyklus seminářů je určen:

rodičům, prarodičům, pedagogům, pracovníkům s dětmi a mládeží a dal-

ším zájemcům.

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

2. seminář – 8.3. 2008 Postupy při oprávněných nárocích vůči dětem
nebo dospělým

3. seminář – 5.4. 2008  Rizika trestů a pochval a co namísto nich
Zálohová platba: 480,- Kč člen/520,- Kč nečlen / 1 seminář 9:00–15:00 h 

Poslední volná místa!
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 nulovým úspěchem?

Máte pocit, že s vámi děti komunikují čím dál tím méně i přes vaši upřímnou

snahu naslouchat?

Právě pro vás je určen náš cyklus seminářů.

Informace o dalších plánovaných akcích naleznete ve vývěskách MC

Motýlek, Města Týnec nad Sázavou či na webu Města: www.mesto-

tynec.cz

Těšíme se na setkání s vámi na některé z našich akcí či v rámci pravidel-

ného programu MC Motýlek.

Aktivní rodiče či prarodiče s novými nápady či připomínkami též rádi při-

vítáme na našich pravidelných organizačních schůzkách – vždy 4. středu

v měsíci od 18,30 h v MC. (DSPS I) – Víc hlav víc ví aneb každá schůzka

posouvá MC Motýlek pokaždé o kus cesty dál. 

MC MOTÝLEK děkuje všem svým sponzorům, podporovatelům

a partnerům za pomoc a spolupráci v roce 2007.

Městu Týnec nad Sázavou, KIS Týnec nad Sázavou, Síti MC v ČR,
Městské Policii Týnec nad Sázavou, Týneckým listům, Benešovskému De-

níku, Jiskře, MF DNES, Rádiu Blaník, Multimediálnímu studiu Posázaví,

Ing. Horákové – účetní, JUDr. Krejčíkovi, BONVER WIN, a.s., Econnec-

tu, EU Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu

(EAGGF), MUDr. Zemánkovi a MUDr. Hvězdové, Nábytku Bernat, Ing.

Jůzovi, Ing. Šiblové, paní Morvaiové, Vla�ce Dudové, AV Servis Vrtiško-

vi, 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. Váňové, paní učitelce –

Mgr. Glazarové a dětem ze ZŠ, MŠ Týnec n. S., LIFTEC CZ spol. s r.o.,

panu Pokornému, panu Škopkovi, panu Vilímkovi, SDH Pecerady, Truhlář-

ství Pavel Houzar, panu Rosenvaldovi, Turistickému a informačnímu cen-

tru Týnec n. S., Marca CZ s.r.o., Vydavatelství ORBIS IN s.r.o.

a dále všem maminkám – rodinám, které se o MC Motýlek dobrovolně
starají.

Koordinátorka MC Motýlek: Marcela Krejčíková

Mateřské centrum MOTÝLEK Týnec nad Sázavou

přeje všem lidem ☺☺

krásné [ a pohodové vánoce ��

a � š
astný nový rok 2008 0!

Brodecký závod v padesátých létech minulého století
(dokončení)

Pracovní poměry

Závod musel z důvodů zvyšující se výroby na-

bírat stovky nových pracovních sil, ale výběr byl

značně omezen. Byly to zejména ženské pracov-

ní síly, které do zaměstnání a tím získání druhé-

ho platu pro rodinu nutila jejich ekonomická si-

tuace. Byl tu sice značný zdroj pracovníků

v okolním zemědělství, ale tehdejší málo me-

chanizovaná zemědělská výroba nedovolovala

nějaké jejich velké uvolňování pro potřeby prů-

myslu. Závodu byl kromě problémů s náborem

stanoven závazný plán pracovníků, který nesměl

být překročen a jeho naplňování bylo kontrolo-

váno úřadem práce. 

V samotném Týnci byl naprostý nedostatek

volných bytů a lidé tak do práce dojížděli z okol-

ních měst a vesnic, vzdálených až 30 km. Prvé

bytové domy pro zaměstnance závodu byly po-

staveny v roce 1950, a i když výstavba v Týnci

pokračovala, bylo to především pro potřeby pre-

ferované slévárny. Řada zaměstnanců si však již

v padesátých létech začala stavět rodinné domky

s výhodným státním úvěrem a tak vznikly

v Týnci postupně celé čtvrti nových domků.

Stále však převažoval mezi pracujícími počet

dojíždějících. Na ranní směnu odcházeli na

vlaky a autobusy z domovů často již okolo čtvrté

hodiny ranní a z nočních směn se vraceli kolem

půlnoci. 

I když výdělky v té době nebyly nijak vysoké,

u dělníků podle pracovních tříd vykonávané

práce okolo 1 300 Kčs, u úředníků podle funkč-

ního zařazení kolem 1500 Kčs za měsíc. Pro po-

souzení kupní síly těchto výdělků uvádím jako

příklad ceny dvou výrobků. Motocykl Jawa 250

stál v této době v maloobchodní ceně okolo 14

tis. Kčs, což představovalo asi 11 měsíčních děl-

nických platů, maloobchodní cena českosloven-

ského osobního vozu Škoda Spartak se pohybo-

vala v závislosti na provedení od 44 tis. Kčs výše

– tedy 34 měsíčních dělnických platů. Zde je

nutné uvést, že motocyklů byl na trhu nedostatek

a bylo nutno si na něj v obchodě vystát frontu.

Zaměstnanci měli možnost si je přednostně kou-

pit, ale bez nějaké cenové výhody. Osobní auto-

mobily nebyly vůbec ve volném prodeji a bylo

možno je získat na poukazy, které v závodech

přidělovala odborová a stranická organizace nej-

lepším pracovníkům. 

Fluktuace pracovních sil byla poměrně nízká,

volný pohyb pracovních sil byl značně omezen.

O to vyšší však byla nemocnost. Bylo to dáno

i přístupem lékařů, socialistická společnost ne-

mohla být vůči dělnické třídě asociální. Nebylo

žádným tajemstvím, že bylo běžným zvykem
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„hodit se marod“, když někdo potřeboval doma

něco opravit, sklidit úrodu ze svých políček nebo

za jiným účelem.

U výše uváděných výdělků hovořím o čistém

platu po srážkách na nemocenské a sociální po-

jištění. K platu dostával otec rodiny eventuelně

matka přídavky na dítě, na 1 děcko 70 Kčs za

měsíc, na dvě děti již 170 Kčs. Platy úředníků

byly drženy na velmi nízké úrovni a často se po-

hybovaly pod platy dělníků. Značnou část jejich

platu totiž činily čtvrtletní nebo celoroční pré-

mie a stačilo malé nesplnění plánu a prémie,

i když se třeba plán dohnal, byly nenávratně

ztraceny. Také roztrpčení úředníků nad výdělky

bylo mnohem častější a bouřlivější. Zkrátka ře-

čeno – vedoucí silou ve státě byla dělnická třída

a její komunistická strana a třída úředníků a in-

telektuálů byla brána v této době jako málo vý-

znamná složka pro rozvoj komunistické společ-

nosti. 

V padesátých létech pracovalo v brodeckém

závodě okolo 1200 zaměstnanců (po přemístění

sídla podniku z Prahy do Brodců od roku 1964

zvýšil se tento počet postupně až na 1800 lidí).

I přes relativně nízké platy byla pracovní místa

v továrně atraktivní, ve svém průměru převyšo-

vala výdělky v okolních malých závodech na

Benešovsku. Výjimku tvořily platy v týnecké

slévárně, nebo� podnik byl zařazen do vyšší pla-

tové kategorie. O zaměstnání v brodeckém zá-

vodě byl zájem i přesto, že se v dílnách praco-

valo na dvě směny a na některých střediscích

(lisovna, výroba ráfků, tlumičů výfuku, v galva-

novně a lakovně) byl provoz třísměnný. Pracov-

ní doba byla v pondělí až pátek osmihodinová,

v sobotu šestihodinová. Uprostřed každé směny

byla 15 minutová přestávka. 

Ve výrobních střediscích, v balírně motocyk-

lů a v nástrojárně byla práce zúkolována a pra-

covní normy se v průběhu padesátých let znač-

ně zpevnily. V režijních střediscích závodu byl

mzda časová, většinou s prémií, vázaná na spl-

nění výrobních úkolů provozu nebo celého zá-

vodu. Mzdový systém byl řízen celostátně plat-

nou mzdovou soustavou, podle níž byly

jednotlivé práce dělnické zařazovány do pra-

covních tříd a která rovněž určovala platové za-

řazení administrativních, technických a vedou-

cích pracovníků podle vykonávaných funkcí.

Všichni zaměstnanci byli pojištěni pro případ

nemoci nebo úrazu a pojištění odváděl stejně

jako sociální pojištění zaměstnavatel. Každý

pracovník měl nárok na placenou dovolenou,

která se v závislosti na odpracované době pohy-

bovala od 2 týdnů po 4 týdny. Zaměstnané ženy

po porodu odcházely na placenou mateřskou

dovolenou v délce 4 měsíců. S postupem doby

se placená mateřská dovolená prodlužovala.

K dělnické mzdě byly na rizikových pracoviš-

tích a za odpracované noční směny vypláceny

příplatky. Přesčasová a brigádnická práce

s přesčasovým příplatkem, kterou se počátkem

padesátých let řešily všechny nedostatky (chy-

bějící pracovní síly, neplnění úkolových norem,

nedostatek a zhoršená kvalita materiálu), byla

sice proplácena, ale pro její nákladnost byl po-

stupně nadřízenými orgány snižován celkový

limit přesčasové práce. 

Závod pak byl nucen řešit tyto nedostatky

cestou technických a organizačních opatření.

V té době v něm pracovalo okolo 50% žen, část

z nich i na nočních směnách. V následujících lé-

tech byla však noční práce žen v průmyslu za-

kázána. Ženy obsluhovaly menší lisy, pracovaly

na submontáži a na lehčích operacích montážní

linky, v lakovně na ručním linkování blatníků,

nádrží a schránek (dokud se tyto díly linkovaly)

a jejich kompletaci a vůbec nejvyšší podíl žen-

ského osazenstva – téměř 100%, měla elektro-

dílna.

Práce ve velkých výrobních podnicích z hle-

diska zaměstnance měla sice některé nevýhody

– práce na směny, práce u výrobních linek, tvrd-

ší normy a často přísnější pracovní režim. Na

straně druhé – většinou vyšší výdělek, sociální

výhody jako podávání obědů a večeří v závodní

jídelně, rekreace v podnikových a rekreačních

zařízeních odborového svazu, zájezdy do diva-

del (z Týnce především do divadel pražských).

Každý zaměstnanec (až na vzdorující jednotliv-

ce) musel být členem závodní odborové organi-

zace a platit členský odborový příspěvek. Od-

borová organizace příliš mnoho vlivu v závodě

neměla, byla zcela závislá na závodní organiza-

ci komunistické strany a prakticky byla na pra-

covištích prodlouženou rukou při prosazování

její politiky u nestraníků. Na organizaci práce

a růst sociálních výhod neměli odboráři téměř

vliv. K největším rozbrojům mezi odbory a ve-

dením docházelo nejčastěji při schvalování zvý-

šených výkonových norem. Aby se ostří sporů

mezi zaměstnanci a vedením otupovalo, propa-

govala se ze všech sil tzv. socialistická soutěž

a závazkové hnutí. Zaměstnanci byly nuceni,

často i na nevyhnutelné a běžné úkoly, uzavírat

osobní závazky, závazky středisek, útvarů. Ty

byly pak vyhodnocovány, výsledky zveřejňová-

ny na tabulích cti a nejlepší plniči odměňováni.

Byla tu snaha nahradit přímé tvrdší řízení ze

strany vedoucího a mistra. Jinou – dobrovolnou

formou přimět pracovníka k plnění úkolů.

Slovo na závěr

Na závěr a snad to mělo být řečeno úvodem,

že řada československých podniků byla už před

prvou světovou válkou a rozhodně pak před dru-

hou světovou válkou objemem a kvalitou pro-

dukce, technologickým vybavením, organizací

práce a řízením podniků ve svých oborech na

světové úrovni. Československo patřilo v té

době z hlediska objemu výroby na jednoho oby-

vatele mezi 20 nejvyspělejších zemí světa. Byly

tu Vítkovické železárny s výrobou kvalitních

hutních materiálů, ocelových konstrukcí včetně

mostů a zejména ve světě známých lodních hří-

delů, Ocelárny Kladno vyrábějící a do celého

světa dodávající konstrukční a nástrojové ocele,

strojařské firmy s výrobou technologií pro cuk-

rovary, lihovary, pivovary, Škodovy závody

v Plzni vyrábějící vodní turbiny, elektrické loko-

motivy, elektrárny a těžké vojenské zbraně, ne-

mohu nezmínit město Zlín s Ba�ovými závody,

které nejen obuly lidi v Československu, ale roz-

šířily svoji výrobu do řady zemí světa a stále

existují. A mezi tyto špičkové závody rozhodně

patřila Zbrojovka Ing. F. Janečka. Chci tím na-

značit, že československý průmysl, i když jeho

chod a organizace byla poznamenána německou

okupací, vstupoval do éry socialismu s vyspělou

výrobní základnou a s celou řadou sociálních za-

městnaneckých výhod, mezi něž patřilo napří-

klad i bydlení v továrních bytech. 

Léta následující

Motocyklová výroba i přes propad v roce

1963 se zase začala zvyšovat. Největším odběra-

telem okolo 60 tisíc ks motocyklů ročně se stal

až do roku 1989 Sovětský svaz, dalšími velkými

odběrateli motocyklových komponentů byly

montovny motocyklů Jawa v Indii, Turecku

a v Egyptě. V menších množstvích byly vyváže-

ny sportovní motocykly pro terénní závody

a ploché dráhy. Rokem 1989, kdy se Českoslo-

vensko vrátilo mezi demokratické a svobodné

země, skončila však také obchodní spolupráce

s Ruskem a ze stotisícové série motocyklová vý-

roba spadla na pouhé tisíce. Ale to už je jiná his-

torie.

Ing. Ladislav Žížala
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Jak se žilo na vesnici
(pokračování)

Rybníky

Říká se, že město, kterým neprotéká řeka, je

poloviční město. Pecerady nejsou městem, ani jimi

neprotéká řeka, ale za to mají tři plus jeden rybník.

Hubínkův, dnes Kubelův, zachytával vodu ze sva-

hových polí a byl zásobárnou pro ostatní rybníky.

První rybník byl, dalo by se říci, čističkou, z něhož

vytékala voda do rybníka druhého a byl oddělen jen

hrází. Dodávám, že tento rybník byl zrušen (byl

pod Eichlerovými).

Zato rybník druhý (pod Hudrlíkovými) sloužil

peceradským po celý rok. V létě se v něm koupaly

děti, mládež, ale i starší občané. My kluci jsme ská-

kali do vody ze stavidla, říkali jsme mu kaberna,

nebo z olše stojící na hrázi. Oblíbenou zábavou

bylo tahání flašek z bahna, které tam byly naháze-

ny. Hrdinou byl ten, kdo jich vytáhl nejvíc a vydr-

žel co nejdéle pod vodou. Nevím už, kdo to byl, kdo

opatřil sestrám Šobíškovým velkou vzdušnici (na-

fouknutou duši od velkého kola) a na ní jsme se ve

vodě vydováděli. Zvláš�, když z ní někdo spadl do

vody a potopil se. Jarmila se provdala za Karla Hu-

drlíka, otce Romana.

Velkou pozornost vždy vyvolala panímáma Z.

Koupala se v zástěře, která jí nahrazovala plavky.

Když se zástěra rozevřela, ukázal se bílý zadek,

který svítil jako měsíc v úplňku. My vesničtí roš�á-

ci jsme pokřikovali: „Pozor, pozor, voda stoupá, Z.

se koupá!“ Ona totiž byla menší kulatější postavy.

Ženy v rybníce praly prádlo, které rozprostřené

na hrázi „plajchovaly“ – bělily.

Lov ryb, koupání koní, hus a kachen, to bylo sa-

mozřejmostí. Stále přitékající voda z prvního ryb-

níka přes noc všechno vyčistila, takže se nikdy ne-

vyskytlo žádné kožní ani jiné onemocnění. Mimo

těchto radovánek si však také rybník vyžádal svou

daň. Služka, která pracovala na statku u Chlistov-

ských, se večer šla do rybníka umýt. Neuměla ale

plavat a utopila se. Nikdo nebyl na blízku, aby jí po-

mohl. Větší štěstí měl jeden ze synů Frišmanovy ro-

diny, když se začal topit, zachránil ho Honza Šo-

bíšků, kočí ze statku sedláka Nováka. 

Na podzim byl peceradský „rožmberák“ vypuš-

těn, vylovené ryby byly dány do sádky – bedny

uzavřené víkem, ponořené do potoka, kterou proté-

kala voda. V zimě před vánoci byly prodány, stači-

ly pokrýt požadavky občanů.

Když přišla zima a napadl sníh, rybník plný vody

zamrzl. Byla to doba nejen klouzání na pantoflích,

bruslení a hokeje, ale i čas plesů, domácích zabija-

ček a draní peří. Brusle, tzv. kolumbusky, se

k botám přidělávaly kličkou. Bruslilo se a hrál se

hokej díky sportovcům i večer, nebo� rybník byl

jako první z okolí osvětlen. Dnes toto osvětlení při-

pomíná několik rezavých sloupů. Rybník byl sku-

tečně všestranně využíván, např. také k sekání ledu.

Ledaři, vyzbrojení sekyrami na dlouhých násadách

vysekávali ledové kry a za pomocí háků je dotlačo-

vali na břeh. Zde se kry postavily a vzájemně se

o sebe opíraly, přehnaně řečeno, vytvářely ledovec.

Led byl odvážen do sklepů obou hospod, plnil

funkci lednice a vydržel až do příští zimy.

Zde odbočím. Sáňkování sice do soustavy rybní-

ků nepatří, ale přesto jsem jej záměrně do tohoto

odstavce zařadil, aby byl ucelený přehled o zimním

období.

Jízda na saních od kapličky až za železniční pře-

jezd, to byl zážitek. Nesypalo se, nebo� i sedláci

místo vozů používali sáně. Jeden večer, nevím, čí to

byl nápad, starší kluci si bez souhlasu majitele vy-

půjčili selské sáně. Dotlačili je ke kapličce, nasedli,

dva se drželi voje a jízdu řídili. Jedna taková jízda

byla osudná Bohouši Baldovi, který si o patník pře-

razil nohu.

Nyní se vracím k poslednímu rybníku – Podha-

jáku, pojmenovaném podle háje Taranka. Přestože

je na katastrálním území Pecerad, patřil Státnímu

rybářství v Benešově. Svého času to byl nejčistší

rybník v celém okolí. Stálý přítok vody dnes z již ze

zrušeného rybníka „babyňáku“, byl regulován sta-

vidlem na potoce, které propouštělo stejné množ-

ství vody jak do Podhajáku, tak do nového rybníka

nad chatami. Měl také odtok, koryto je zasypáno

zeminou vykopanou při stavbě rodinných domků.

Koupání v čisté vodě přilákalo peceradské od dru-

hého rybníka, ale i lidi z Bukovan, Brodců i Týnce.

V některé dny, zvláště v neděli, byl rybník doslova

obležen. Mimo tyto přírodní faktory se o čistotu

staral porybný pan Dřízhal, který v rybářských ho-

linkách vysekával trávu. Byl to statný, trochu za-

mračený muž, který dbal o pořádek. Po jeho smrti

se nikdo takový už nenašel. V jednu dobu pečoval

o rybník Svaz mládeže z n. p. Jawa Brodce. Začal

s elánem, ale vydrželo to jen krátkou dobu. Vybu-

doval z ocelových trubek nové stavidlo a osázel

travnaté plochy pod silnicí. Byla také započata

práce na zpřístupnění do vody ze strany za Jiráko-

vým domem. Pomocí bagru bylo bahno nahrnuto

na vedlejší pole, ale nebylo odvezeno. Tím vše

skončilo a když pršelo, voda bahno spláchla zpátky

do rybníka. Stavidlo, kterým byl regulován přítok

vody, se rozpadlo a rybník zarůstal rákosím a trá-

vou. Nakonec Státní rybářství rybník prodalo.

Bude-li to takto pokračovat, stane se z něho velká

louže.

Ladislav Skupa

(pokračování příště)

HISTORICKÝ ÚSPĚCH NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
2. – 4. 11. 2007 
Škola Taekwon–Do ITF Silla získala na letošním

Mistrovství České republiky v Třeboni historicky

nejvyšší počet medailí. Konkrétně 8 zlatých, 7 stříbr-

ných a 20 bronzových! Anavíc Denisa Casková z ko-

línského oddílu školy Silla získala se dvěmi zlatými

a jednou stříbrnou medailí pohár pro nejúspěšnější

seniorskou závodnici kategorie B. Denisa navíc

kromě svých soupeřek musela překonat i obrovský

handicap, který byl způsoben měsíc starou zlomeni-

nou palce na noze! Palec si zlomila při svém vítěz-

ném finálovém utkání ve sportovním boji na oblas-

tních závodech 30.9.2007. No a samozřejmě, že tedy

sádrový obvaz musela logicky sundat na vlastní rizi-

ko mnohem dříve, než jí lékaři doporučovali. Ale vy-

platilo se! A snad každý si dovede představit, že do-

kázat vyhrát hned 2 zlaté medaile a jednu stříbrnou

s nedoléčenou a bolavou zlomeninou palce vyžaduje

značnou dávku sebeovládání a nezdolného ducha! 

Celkem se tohoto mistrovství zúčastnilo 391 zá-

vodníků z 21 škol Taekwon–Do ITF z celé České

Republiky. Škola Silla se umístila na vynikajícím

a dosud nejlepším 7 místě! Za školu Silla se zúčas-

tnilo celkem 31 závodníků, kteří soutěžili s výjim-

kou veteránské ve všech vypsaných věkových kate-

goriích. „Ovšem ani zdaleka jsme prozatím nebyli

schopni obsadit všechny vypsané váhové a přede-

vším výkonnostní kategorie, tak jako většina dříve

založených škol. I proto je celkově sedmé místo tak

výrazným úspěchem a příslibem do budoucna!“, říká

hlavní trenérka školy Silla, Ing. Radka Heydušková,

IV. Dan, která sama vybojovala zlatou medaili

v technických sestavách.

Medailová umístění žáků pouze týneckého oddí-
lu školy Silla:
Novotný Jakub: 1. místo matsogi junioři A nad 69kg

a 2. místo wirok junioři A

Heřmánek Jan: 1. místo tul 4.–3.kup a 3. místo mat-

sogi senioři B

Kokášová Veronika: 1. místo matsogi žákyně B do

50kg

Krejčíková Dominika: 1. místo tul žákyně 8.–7.kup

Tým juniorky ve složení Hasmanová Veronika, Va-

techová Ivana, Haisová Jitka, Dolejšová Jana a Za-

vadilová Lucie: 1. místo matsogi

Vatechová Ivana: 2. místo tul juniorky 1.–2.kup, 3.

místo matsogi juniorky A do 58kg

Dolejšová Jana: 2. místo matsogi juniorky A nad

64kg, 3. místo tul juniorky 2.–1.kup

Hasmanová Veronika: 3. místo tul juniorky

2.–1.kup, 3. místo matsogi juniorky A nad 64kg

Zavadilová Lucie: 3. místo tul juniorky 3.–4.kup, 3.

místo matsogi juniorky B nad 64kg

Zahrádka Lukáš: 3. místo tul junioři 3.–4.kup, 3.

místo matsogi junioři B nad 69kg

pokračování na další straně

Dominika Krejčíková (vlevo) a Pavla Hvězdová

(vpravo) „na bedně“ 

Král Jan: 3. místo matsogi junioři A do 69kg

Šteiger Jan: 3. místo matsogi junioři A do 58kg

Bittnerová Kristýna: 3. místo matsogi juniorky B do

58kg

Heřmánek Jakub: 3. místo matsogi senioři B do

64kg

Kouřilová Veronika: 3. místo matsogi seniorky A do

69kg

Hvězdová Pavla: 3. místo tul žákyně 8.–7.kup

Další informace a fotografie na www.silla.taek-

wondo.cz
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Lucie Zavadilová

Ivana Vatechová

Jakub Novotný

Lukáš Zahrádka Jan Šteiger

Jan Král Veronika Hasmanová Juniorský tým děvčat

Slavnostní nástup

Nyní ze Špindlerova Mlýna
konečně zlato

V tradičních závodech ve sportovní gymnastice ve Špindlerově Mlýně

tentokrát týnecké gymnastky porazily pořádající oddíl ze Špindlerova

Mlýna. Na těchto závodech se cvičilo na kladině, v prostných a v obrat-

nosti. Jen dva oddíly závodily v podiových skladbách. Děvčata z Týnce

tuto podiovou skladbu vyhrála a družstvo obsadilo pěkné 1. místo. 

Děvčata. která necvičila podiovou skladbu, se též umístila nejen na

předních místech, ale i v první polovině závodního pole ve své kate-

gorii.

Kategorie dívky II – celkem 13 závodnic

1. místo – Kazdová Barbora

2.– 3. místo – Škopková Kateřina

Kategorie dívky III – celkem 14 závodnic

1. místo – Vávrová Michaela

4. místo – Vávrová Kateřina

6. místo – Marvanová Jana

7. místo – Jelínková Sylvie

8. místo – Šímová Natalie

Kategorie dívky V – celkem 4 závodnice

2. místo – Nováková Kamila

3. místo – Kovářová Radka

Tři děvčata našeho oddílu byla na takových větších závodech mimo

Týnec poprvé a vedla si dobře. Za velmi dobré výsledky byla děvčata

odměněna již tradičně návštěvou plaveckého bazénu.

Jana Marvanová
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V prosinci opět „MIKULÁŠSKĚ ZÁVODY“ ve sportovní gymnastice
Je prosinec a v tělocvičně ZŠ Týnec nad Sáza-

vou se opět konají tradiční „ Mikulášské závody“

ve sportovní gymnastice. Letos se uskutečnily

dne 1.12.2007 za účasti 68 závodníků a závodnic

nejen z Týnce n. S. ale i ze Špindlerova Mlýna,

Prahy, Dobříše, Zdic, Neveklova, Netvořic, So-

kola Benešov a DDM Benešov.

Na prostných se velmi líbilo cvičení starších

žákyň s hudbou. Na kladině zejména vyspělé star-

ší žákyně předvedly velmi zajímavé prvky, ale

bohužel některé skončily pádem z kladiny.

Pořadím jako vždy zamíchal u mladších kate-

gorií šplh a u starších přeskok.

V letošním roce se těchto závodů zúčastnilo

dosud nejvíce závodníků (l8 chlapců a 1 muž).

Závodili v prostných na kruzích, mladší ve šplhu

a muž v přeskoku přes koně.

Letos jsme měli i nejmladšího závodníka, a to

ze Špindlerova Mlýna, 3,5letého Vojtu Vrabce,

který dokázal ve šplhu trumfnout i některé starší

soupeře.

Jaké pořadí obsadila děvčata z Týnce nad Sáza-

vou?

Nejmladší žákyně – celkem 16 závodnic

3. místo – Kazdová Barbora

5. místo – Škopková Kateřina

6. místo – Škvorová Alžběta

10. místo – Vávrová Michaela 

Sylva Jelínková

Natálie Šímová Kateřina VávrováRadka KovářováMíša Vávrová

Starší žákyně

Nejmladší žákyně oddílu

Mladší žákyně I – celkem 16 závodnic

9. místo – Jelínková Sylvie

10. místo – Lubinská Tereza

12. místo – Šímová Natálie

15. místo – Vávrová Kateřina

16. místo – Marvanová Jana

Starší žákyně – celkem 5 závodnic

1. místo – Kovářová Radka

2. místo – Škvorová Sára

5. místo – Nováková Kamila

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem

sponzorům – zelenině Křížová – Kříž, Pekárně

Červený, Obchodnímu domu NORI, kteří při-

chystali pro všechny závodníky mikulášské pře-

kvapení, RC Benešov, na medaile a ceny pro ví-

těze již tradičně finančně přispěl MěÚ Týnec

nad Sázavou.

Ještě jednou díky a doufáme, že nám

zachováte přízeň

Jana Marvanová
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Volejbalový konec roku 2007
Letošní podzimní část sezóny v krajském přeboru II. třídy jsme zakonči-

li v sobotu 29. září posledním mistrovským dvojzápasem ve Vlašimi.

V prvním utkáním se nám moc nedařilo a celkem hladce jsme podlehli

dobře hrajícím domácím 3:0 na sety. Ve druhém zápase jsme soupeře po-

trápili daleko více. Hlavně v úvodním setu jsme sehráli nevídanou koncov-

ku, ve které jsme proměnili nabídnutý setbol až za stavu 37:38. Poté jsme

hráli s domácími vyrovnanou partii, ve které jsme měli smůlu v koncovkách

zbývajících setů a skoro vždy těsně prohráli.

Sezónu jsme zakončili na pátém místě s tří bodovou ztrátou na čtvrtý SK

volejbal Kolín.

TJ Sokol Vlašim – VK TÝNEC NAD SÁZAVOU

3:0 (21, 23, 17)

3:1 (–37, 25, 18, 29)     

O týden později jsme oficiálně na svém hřišti uzavírali venkovní sezónu

exhibičním zápasem „staří“ vs. „mladí“. V tomto utkání šlo především o zá-

bavu a také trochu o prestiž. Přesto byl k vidění zajímavý volejbal a koneč-

né vítězství 3:2 na sety nad mladšími ročníky si „staří“ velmi považují.

„STAŘÍ“ – „MLADÍ“ 3:2 (–23, 23, –26, 18, 21)

Tento duel sloužil také jako pozvání na přátelské setkání současných i bý-

valých volejbalistů a volejbalistek, které se konalo u příležitosti 50. výročí

založení volejbalového oddílu v Týnci nad Sázavou. Toto setkání proběhlo

v salónku restaurace U Kamenné konvice a pozvání přijalo 67 hostů. Po

slavnostním proslovu a přípitku si všichni mohli prohlédnout současné i do-

bové fotografie, kroniky, dresy, získané poháry a mnoho dalších materiálů

volejbalového klubu. O dobrou zábavu se staral Marek Kučera, který zajis-

til hudbu k tanci a poslechu. Věříme, že se setkání líbilo a všichni si odnes-

li nezapomenutelné zážitky. Chtěli bychom také poděkovat Městskému

úřadu za zapůjčení presentačních panelů a v neposlední řadě vedení restau-

race za pronájem salónku a ochotný přístup k zúčastněným.

V neděli 21. října 2007 zahájila naše děvčata novou sezónu okresního pře-

boru žen. První turnaj se konal v tělocvičně KK Benešov na Karlově. Všech-

na utkání se hrála na tři vítězné sety, systémem každý s každým. Našim vo-

lejbalistkám se moc nedařilo a prohrála s KK Benešov 1:3 a s Říčany 0:3.

K dalšímu turnaji zajížděly v neděli 25. listopadu opět do Benešova, kde

druhé kolo pořádaly říčanské volejbalistky. V tomto turnaji se týnecké vo-

lejbalistky opět nevyvarovaly chyb a po nevyrovnaných výkonech podleh-

ly jak KK Benešov, tak Tourist Říčany shodně 0:3 na sety.  

Reputaci si budou moci napravit 3. února 2008, kdy znovu v benešovské

tělocvičně na Karlově pořádají poslední kolo okresního přeboru. Doufejme,

že se jim bude dařit lépe a dokáží prolomit smolnou sérii špatných výsledků.

Sestava:  

smečařky: Hanka Bártlová, Markéta Kalinová

nahrávačky: Vla�ka Dudová, Maruška Šlesingerová

blokařky: Petra Kotoučová, Jarka Weisheitlová, Vendula Kožíšková

Výsledky:

I. kolo

VK Týnec nad Sázavou – KK Benešov 1:3
VK Týnec nad Sázavou – Tourist Říčany 1:3
Tourist Říčany – KK Benešov 1:3
II. kolo

VK Týnec nad Sázavou – KK Benešov 0:3  
VK Týnec nad Sázavou – Tourist Říčany 0:3
Tourist Říčany – KK Benešov 3:1

Tabulka po druhém turnaji:

sety body

1.–2. KK Benešov 4 3 1 10 : 5 7

1.–2. Tourist Říčany 4 3 1 10 : 5 7

3. VK Týnec nad Sázavou 4 0 4 2 : 12 4

Jako zpestření v probíhající sezóně uspořádala naše děvčata v sobotu 24.

listopadu tradiční vánoční turnaj ve smíšených družstvech. Turnaj probíhal

Sůl nad zlato
Počasí nám poslalo již první sněhové vločky, takže zima klepe na

dveře. Namrzlý chodník je noční můrou každého správce či vlastní-

ka přilehlé nemovitosti. Solení chodníku se vyhýbáme nejen doma,

ale i v zaměstnání. Sůl škodí především stromům, které pak chřad-

nou a odumírají. Kromě úhynu stromů však slaná voda způsobuje

velké potíže v biologických stupních čistíren odpadních vod. Sůl ale

škodí i zvířatům, což nejvíce můžeme pozorovat na poškození tla-

pek našich psů. A v neposlední řadě trpí naše obuv. Sůl lehce na-

hradíme pískem či keramickou posypovou drtí, která má dokonce

značku „Ekologicky šetrný výrobek“.

v místní tělocvičně za účasti čtyř družstev, které hrály systémem každý

s každým na dva vítězné sety. O vítězi rozhodovala celková tabulka. 

Náš oddíl udělal dvě družstva pod označením Týnec I. a Týnec II.. Obě

družstva si vedla na výbornou a dokázala zvítězit nad týmem Michala

Skopce, tak i nad týmem Zbořený Kostelec. Ve vzájemném duelu se hrálo

v podstatě o první místo na turnaji, které se štěstím získal Týnec I.. V sou-

boji o třetí místo se z vítězství 2:1 nakonec radoval Zbořený Kostelec. 

Výsledky:

Týnec I. – Skopcovi 2:1  
Týnec I. – Zbořený Kostelec 2:1 
Týnec I. – Týnec II. 2:1  
Týnec II. – Skopcovi 2:0
Skopcovi – Zbořený Kostelec 1:2

Tabulka po druhém turnaji:

sety body

1. VK Týnec nad Sázavou I. 3 3 0 6 : 3 6

2. VK Týnec nad Sázavou II. 3 2 1 5 : 3 5

3. TJ Zbořený Kostelec 3 1 2 4 : 5 4

4. Skopcovi 3 0 3 2 : 6 3

Velké poděkování patří všem zúčastněným týmům za předvedenou hru

a herní nasazení. Zvláštní dík patří především organizátorkám Vánočního

turnaje a v neposlední řadě také Michalu Kuchtovi a Mirku Kalinovi, kteří

se postarali o menší občerstvení. Věřím, že se Vám tento turnaj líbil a příští

rok se opět zúčastníte.

Nakonec bychom Vám všem chtěli popřát hodně úspěchů nejen ve spor-

tovním životě, ale i zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2008.

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta

Týnecké a říčanské volejbalistky v okresním přeboru
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Rekreační středisko Mlýn Brejlov, 3 km od Týnce

nad Sázavou, rozšířilo letos poprvé své služby i na

zimní sezónu. Během podzimu prošlo rekonstrukci

topení a v současné době se upravují vnitřní části

obytné budovy. Mlýn Brejlov tak rozšiřuje mož-

STŘEDISKO MLÝN BREJLOV
nosti ubytování v našem bezprostředním okolí. Je
to krásné místo, mnohým z nás svou polohou na sa-

motě u řeky možná utajené. V klidném romantickém

prostředí můžete uspořádat svatbu, velkou rodinnou

oslavu nebo jinou událost s větším počtem lidí. Spol-

ky a organizace zde mají ideální prostředí pro větší

akce. Středisko pro Vás zajistí kompletní služby od

pronájmu techniky a konferenčních prostor ke ško-

lením či jednáním, přes ubytování až po slavnostní

tabule na vaše oslavy.

Středisko připravuje v roce 2008 program rekva-
lifikačních školení prozatím z oblasti obsluhy osob-

ních počítačů. Školení povedou zkušení odborníci,

kteří již 15 let školí pro Institut státní správy. Inten-

zivní kurzy mohou pomoci všem, kteří chtějí zdoko-

nalit své znalosti a zvýšit tak i své možnosti na trhu

práce. Kurzy uspokojí úplné začátečníky, ale i běžné

uživatele, kteří potřebují své znalosti prohloubit.

První cyklus začíná již v únoru 2008.

Informace o školení dostanete na tel: 774 443 854

Dotazy na středisko Mlým Brejlov na tel.:

317 729 050

Marta Vacková

BENEŠOV

ZBOŘENÝ KOSTELEC

Ztratil se Vám pes, nebo by jste
si nějakého pejska chtěli pořídit i bez PP?

Do psího útulku v Maršovicích u Benešova jsou dováženi odchycení

toulaví psi z Benešova, Krňan, Vrchotových Janovic, Votic, Týnce nad

Sázavou a z jiných obcí a měst Benešovska.

V útulku naleznete pejsky různých plemen, věku či povahy. Je tu

např. fenka kokršpaněla, štěňátka dobrmanů, kříženců jezevčíků, ov-

čáci a jejich kříženci, kříženci kokršpanělů, jezevčíků atd.

Webová stránka útulku s aktuální nabídkou pejsků nalezených či ur-

čených k adopci: http://www.volny.cz/marsovice.utulek/

Kontakt na psí útulek:
Psí útulek v Maršovicích u Benešova – paní Jana Štěpánková

Maršovice 107, okres Benešov, 257 55, Tel: 775 268 225,  728 613 618,

VOTICE

KRŇANY

FOTO NĚKTERÝCH NALEZENÝCH PEJSKŮ – S MÍSTEM JEJICH ODCHYCENÍ
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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

Výkup motorových vozidel
všech značek od r. 1989.
Platba ihned v hotovosti.

Kontakt:  739 215 219

Prodejna „Sekáč“ na Pěší ulici oznamuje, že
bude od 1. ledna 2008 přemístěna do domu
čp. 159 v Benešovské ulici (naproti staré škole).

VZDUCH,
KTERÝ BERE DECH

Jsou místa, kde většina škodlivin ve vzduchu

pochází z domácích topeniš�.

Odedávna se značná část odpadů pálila. Ušetřilo

se tím hodnotnější palivo a popel byl skladnější než

kupy odpadků. Nevadilo to v dobách, kdy jediným

obalovým materiálem byl papír, dřevo nebo přírod-

ní textil, ale dnes je většina z plastu. Leckdo odpad-

ky pálí, aniž by se vůbec zajímal, že při jejich spalo-

vání v domácnosti vznikají silně jedovaté zplodiny.

Při pálení plastů se uvolňují oxid uhelnatý,

který blokuje přenos kyslíku krví, a těžké kovy

a ftaláty, které jsou odpovědné za poruchy funkce

ledvin, jater a pohlavních orgánů. Spalováním

PVC vnikají dioxiny, které způsobují vývojové

vady, neplodnost a imunitní poruchy, a kyselina

chlorovodíková, plynný chlor a bojový plyn fos-

gen, které silně dráždí dýchací cesty a způsobují

jejich poleptání a nemoci. Spalované umělé texti-

lie (silon, nylon) uvolňují čpavek dráždící slizni-

ce a kyanovodík blokující přenos kyslíku krví.

Pálením pryže se uvolňují oxidy síry a polyaro-

matické uhlovodíky způsobující dráždění dýcha-

cích cest, otravy a jsou rakovinotvorné. Kdo

místo kompostování pálí vlhké listí, způsobuje

produkci oxidu uhelnatého a již zmiňovaných ra-

kovinotvorných polyaromatických uhlovodíků.

Proto pamatujme na to, že každý odpad má své

místo v příslušném kontejneru, ne v ohni. Pálením

odpadků totiž ztrácíme daleko více, než získáváme. 

Ekoradu pro Vás vybral Jan Urban,

ekoporadce

Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim
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Nově Vám v naší prodejně

M A G N O L I E
nabízíme:

dřevěné krbové brikety 10 kg
posypová sůl

hrabla

Dále pro Vás stále máme:
pěkné dárečky, vitráže, obrázky, svícny, květináče

aroma sady, aroma oleje, závěsné dekorace,
řezivo, hnojiva, postřiky

Otevírací doba od ledna 2008:
Pondělí 10. 00 - 17. 00
Středa 10. 00 - 17. 00
Pátek 10. 00 - 17. 00
Sobota 9. 00 - 12. 00

Magnolie, Jílovská 185, Týnec nad Sázavou

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 275

950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 252 285

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN  centrální ohlašovna – 1239

(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.


