
Týnecké listy
noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz říjen 2008, ročník XVIII, číslo 5
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Vážení spoluobčané,
na úvod říjnového vydání Týneckých listů roku
2008 se s Vámi rád podělím o informace z čin-
nosti vedení města.

Rada města mimo jiné
• schválila návrh na zvýšení nájemného z bytů

v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a Sdě-
lením MMR uveřejněným ve Sbírce zákonů
pod č. 214. Zvýšení bude účinné od 1. 1. 2009.
Jedná se o poměrně značné zvýšení nájemné-
ho, ale v zájmu udržení a zlepšení kvality bytů
je to zvýšení nevyhnutelné 

• projednala možnost uzavření smluv o pravi-
delném odebírání pečovatelských služeb s kli-
enty domů s pečovatelskou službou a uložila
projednat opětovně tuto problematiku s práv-
ním zástupcem města, se sociální komisí při
radě města a s vedením pečovatelské služby
v okrese Benešov 

• schválila rozpočtový výhled města na roky
2009–2011 

• jmenovala do školské rady za město jako zři-
zovatele p. Janu Chroustovou, p. Mgr. Marti-
na Kadrnožku a p. Dagmar Kudrnovou

• rozhodla udělit ocenění Významný občan
města pro rok 2008 paní Jiřině Hametové,
paní MUDr. Vlastě Vlčkové a panu Josefu Ze-
manovi. 

Zastupitelstvo města mimo jiné
• schválilo II. úpravu rozpočtu města pro rok

2008
• schválilo přijetí krátkodobého překlenovacího

úvěru ve výši 8.250.000,- Kč na financování
projektu zateplení budov Základní školy
v Týnci nad Sázavou

• uložilo zpracovat rozbor nákladů a výnosů by-
tového hospodářství města

• uložilo vypracovat návrh na řešení lokality
nad čistírnou odpadních vod v Týnci nad Sá-
zavou (způsob prodeje pozemku určeného pro
podnikatelské využití).

Rozpočet města na rok 2009
V současné době probíhá příprava rozpočtu

tak, aby návrh mohl být projednán ve finančním
výboru a v radě města a následně předložen za-
stupitelstvu k projednání a schválení v prosinci
tohoto roku. Povinností města bude udržet pro-
voz všech příspěvkových organizací a organi-
začních složek nejméně na dosavadní úrovni.
S ohledem na zadluženost města z důvodu in-
vestičních akcí bude velká část volných pro-
středků směrována právě na splátky úvěrů
a úroků. Dá se tedy s jistotou očekávat, že rok
2009 bude pro město investičně chudší než jsme
byli zvyklí v posledních letech. Z druhé strany je
třeba vidět, že řada zásadních akcí, zejména akcí
přínosných pro životní prostředí a pro bydlení,

byla s pomocí úvěrů již realizována a jejich efek-
ty se již projevují.

Co připravujeme?
Trvale se pracuje na územním plánu, postup-

ně se plní jednotlivé etapy přípravy. Nejbližším
krokem bude schválení Pokynu pro zpracování
Návrhu územního plánu. Zní to poněkud složitě,
celý postup je těžkopádný, trvá to již dlouho,
nicméně je to postup zákonný a je třeba ho re-
spektovat. 

Zvažuje se nutnost vydání některých obecně
závazných vyhlášek, kterými by se upravil např.
počet chovaných domácích zvířat především ve
městě, omezení hluku v obydlených částech
města včetně místních částí v některých časech,
stanovil postup pro napojení na kanalizaci a sta-
novila se povinnost napojení, případně povin-
nost prokazovat způsob likvidace tekutého od-
padu v případě nenapojení nemovitosti na kana-
lizaci. Dále v příštím roce zvážíme úpravu vy-
hlášky o dani z nemovitosti, která by byla účin-
ná od roku 2010. 

Od 1. 4. 2009 se dá očekávat mírné zvýšení
ceny vodného a stočného. Naopak platba za
odpad zvýšena nebude, pokud nedojde ke změně
předpisů. S cenou 500,- Kč na hlavu nebo na re-
kreační nemovitost jsme již na maximu a přesto
město doplácí ze svého rozpočtu na likvidaci od-
padu v roce 2008 1,4 mil. Kč.

Již jsem výše uvedl, že rozpočet pro příští rok
bude úsporný. Přesto chystáme řadu drobnějších

údržbových akcí, vybavení dětských hřišť, pod-
poru školství, podporu péče o seniory, sportu,
kultury, hasičů a dalších sdružení a spolků. Bu-
deme se snažit získat dotace, a to především ta-
kové, u kterých nebudou velké nároky na spolu-
účast města při financování. Zdá se, že rok 2009
nebude pro naše město nijak mimořádný a pře-
vratný. 

Pozvánky aneb nejen prací živ je člověk
V pátek 24. října 2008 od 17 hodin budou

v obřadní místnosti Městského úřadu v Týnci
nad Sázavou předána ocenění Významný občan
města pro rok 2008. Účast veřejnosti je velmi ví-
tána. Pro všechny příchozí bude připraveno malé
pohoštění.

Během posvícení 25. a 26. října budou pro-
story městského úřadu vyhrazeny pro výstavky
zahrádkářů a Vlastivědného klubu. Program po-
svícení bude obvyklý včetně výstavy drobného
zvířectva na novém místě u městského úřadu. 

Také v pátek, 21. listopadu, se uskuteční ve
Společenském centru jeden z koncertů už 24.
ročníku festivalu Podblanický hudební podzim.
Účinkovat budou Pavel Šporcl – housle, Petr
Šporcl – violoncello a Petr Jiříkovský – klavír.
Na programu jsou díla A. Dvořáka a L. V. Bee-
thovena. Začátek v 19 hodin. 

Na obě uvedené akce si Vás dovoluji srdečně
pozvat.

Zdeněk Březina

starosta města



Město Týnec nad Sázavou
vypisuje

výběrové řízení 
na prodej maringotky na Nové Živohošti

2 strana, číslo 5 Týnecké listy ročník XVIII, říjen 2008

1. Popis – maringotka je umístěná v areálu tá-
bořiště Nová Živohošť na Slapské přehradě na
pronajatém pozemku 
• rozměr maringotky je cca 8 x 2,5 m
• spací prostor se dvěma palandami, dvěma

skříněmi a úložný prostor pod palandami 
• obývací prostor s umyvadlem, poličkami, stůl

a židle 
• předsíňka
• terasa na posezení

2. Podmínky nabídkového řízení
• Minimální částka za prodej činí 69.000,- Kč

Nabídky s nižší cenou budou z výběrového ří-
zení vyřazeny.

3. Podání nabídek
Nabídky se podávají v zalepené obálce ozna-

čené výrazně Maringotka Nová Živohošť – ne-
otvírat do podatelny Městského úřadu v Týnci
n/S. nejpozději do 28. 11. 2008 do 14,00.

Podatelna potvrdí převzetí nabídky, na obálku
napíše datum a hodinu převzetí a zapíše nabídku
do seznamu předložených nabídek. 

V nabídce musí být uvedeno:
• Jméno předkladatele vč. data narození
• Adresa trvalého bydliště

• Nabídnutá částka za prodej
• Podpis a datum nabídky

4. Výběr žadatelů
4.1 Výběr žadatelů provede na svém zasedání

Rada Města Týnce n/S. Rada si vyhrazuje právo
nepřijmout žádnou z nabídek.

4.2 Kritéria pro výběr:
• nejvyšší nabídková cena
• datum a hodina podání nabídky

4.3 Ze soutěže budou vyloučeni zájemci,
kteří mají závazky po splatnosti vůči Městu
Týnec n/S.

5. Všeobecné informace
5.1 V případě, že bude mít nový majitel zájem

nechat maringotku na místě, je povinen uzavřít ná-
jemní smlouvu s Městskými sportovními zařízení-
mi Benešov nejpozději do 31. 5. příslušného roku.
Nájemné stanoví každoročně pronajímatel.

5.2 V případě, že bude chtít nový majitel ma-
ringotku přemístit, učiní tak na vlastní náklady.

Informace na tel. č. 317701434, p. Ondřichová,
p. Vilímek

V Týnci nad Sázavou 1. 10. 2008
Zdeněk Březina, starosta města

Výměna občanských průkazů
Nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů

bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. 12. 2003.
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí VÝJIMKA – občanské průkazy, ve kterých mají vy-

značenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále
platné.

CZECH POINT 
v Týnci nad Sázavou 
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 Sá-

zavou
• podatelna – Lenka Homolová – 

tel: 317701431
• odbor majetku – Pavel Vilímek – 

tel: 317701434

CO PŘINÁŠÍ PROJEKT CZECH POINT OBČANOVI?
Poskytování ověřených výpisů z těchto registrů:

• z katastru nemovitostí
• z rejstříku trestů
• z obchodního rejstříku
• ze živnostenského rejstříku

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.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete:
Úplný výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět:
Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:
Výpis z rejstříku trestů
Jak to probíhá:
Totožnost žádající osoby se ověřuje na zákla-

dě předloženého dokladu totožnosti (občanský
průkaz nebo cestovní doklad). Pokud je předlo-
žený doklad platný, vytiskne se formulář žádos-
ti o výpis a žadatel tuto písemnou žádost podepí-
še. Poté bude vyhotoven výpis.
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



Postup prací na kanalizaci 
Už několik týdnů probíhá v lokalitách Týnec nad Sázavou, Chrást nad

Sázavou, Podělusy, Zbořený Kostelec, Pecerady stavba a rekonstrukce ka-
nalizace.

Přinášíme informace o aktuálním stavu prací i o dopadech, které stavba
má a bude mít na život v jejím okolí.

Co se děje nyní?
V současné době se dokončují kanalizační řady ve Zbořeném Kostelci

a Podělusích. V lokalitách Zbořený Kostelec, Podělusy a Chrást nad Sáza-
vou byla zahájena montáž domovních jímek. 

Co nás čeká v nejbližší době?
V Peceradech se dokončuje úsek z Brodců. V nejbližší době budou za-

hájeny práce na stokách nad hřištěm a od jednoty k bytovce. V průběhu
října pak předpokládáme zahájení prací na všech zbylých stokách. 

1. týden v říjnu se zahájí práce v Chrástu nad Sázavou na stoce AD-T
(před čp. 144, 158).

Proto prosíme:
V lokalitách Pecerady a Chrást nad Sázavou dochází k významnému

omezení provozu. Zejména v Peceradech proto žádáme občany, aby ne-
vjížděli na staveniště v časovém rozmezí od 8.00 do 18.00. 
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 28. listopadu 2008
– termín uzávěrky je závazný!

5
Dobré účty dělají dobré přátele

Pan Konvička v minulém vydání TL žehral na
to, že strany slibují ve volbách a pak neskládají
účty a neinformují občany, jak plní své volební
programy. Musím bohužel konstatovat, že sice
ne prostřednictvím TL, které politiku moc ne-
musí a prezentují se v nich v tomto směru zastu-
pitelé, kteří na radnici i pracují, tak klub zastupi-
telů KSČM pořádá dvakrát ročně besedy s obča-
ny, na kterých skládá účty z toho, co se daří a co
nikoli. Možná i pan Konvička si vzpomene. Na
každém zasedání zastupitelstva je v programu
část věnovaná Návrhům a připomínkám občanů.
Občané se zúčastňují, hlavně, když se projedná-
vají body, které se jich bezprostředně dotýkají
a nebo se stížnostmi, které se dlouhodobě neře-
ší. Ostatní program jim nepřipadá důležitý a od-
cházejí. Často ale teprve ve volné diskusi zastu-
pitelů přicházejí na přetřes další důležité věci,

kde by podpora občanů pomohla prosadit i to, do
čeho se vedení města moc nechce. Také by si
mohli ověřit, jak jimi volení zástupci prosazují
jejich zájmy. Nyní je velkou akcí kanalizace
v městských částech, která působí mnohé prob-
lémy při běžném životě. Něco je nevyhnutelné
a něco by se možná dalo řešit s větším pochope-
ním pro lidi, ale když to vypadá, že si to myslí
jen jeden stěžovatel, tak to nemá patřičnou váhu
a odezvu. Nechtějte si o činnosti zastupitelů jen
číst v TL, obracejte se na ně když je potkáte
a jestli je neznáte, přijďte na zasedání, tam, až na
malé výjimky, většinou chodí. Příští bude
3.11.2008 a půjde i o rozpočet města na r. 2009,
a to by Vás mohlo zajímat, ne?

Za klub zastupitelů KSČM
Ing. Milena Povolná, CSc.

Nejde o zbytečné omezování – z denního pro-
vozu na stavbě víme, že nedodržování zákazu
vjezdu přináší zbytečná zdržení, nehledě na ne-
bezpečí, které z pohybu po stavbě vznikají.
Velmi vás proto žádáme o vstřícnost a trpělivost.

Všechny uzavírky se provádí za konzultací
s Odborem dopravy Města Benešov, Policií ČR,
a Městskou policií.

Omlouváme se Vám
Víme, že rozkopané ulice nepřispívají ke

vzhledu města ani Vašemu pohodlí. Je to bohu-
žel nutná a pochopitelně dočasná daň za to, že
díky evropským penězům můžeme postavit ka-
nalizaci v celém městě naráz. Proto, prosím, při-
jměte naši omluvu za nepohodlí, které Vám stav-
ba způsobuje.

Další informace o projektu najdete na webo-
vých stránkách města Týnec nad Sázavou,
www.mestotynec.cz.

Jak připojíte svou nemovitost?
Připojení Vaší nemovitosti ke kanalizaci a stav-

bu tzv. soukromé části přípojky s Vámi projedna-
jí zástupci zhotovitele a investora, vždy na začát-
ku prací v ulici. Pokud nebudete kontaktováni, žá-
dáme Vás o domluvení schůzky telefonicky. 

Máte nějaké dotazy či připomínky?
Pokud budete mít jakékoli dotazy či připo-

mínky týkající se stavby, kontaktujte prosím:
za investora (dozor):

Petr Burian tel: 606 453 894 
za investora (administrativa):

Bc. Ondřej Staněk tel: 317 701 930
za zhotovitele stavby: 

Ing.Zdeněk Svoboda tel: 737 256 736

Děkujeme za pochopení a společně se těšíme
na úspěšné dokončení.

Město Týnec nad Sázavou a Skanska CZ
Mgr. Martin Kadrnožka, Ing. Tomáš Princ
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Policie ČR
Pod kamenem nalezen TNT

Pod kamenem nalezl třicetiletý Pražák ulože-
nou munici. Nález oznámil dne 6. srpna v odpo-
ledních hodinách na linku 158 poté, co minohle-
dačkou prohledával špatně přístupné místo na
břehu u zříceniny hradu Zbořený Kostelec. 

Týnečtí policisté místo nálezu zajistili a cestou
operačního střediska si vyžádali příjezd pyrotech-
nika. Na místě se nacházela skleněná láhev o obje-
mu pěti litrů, která obsahovala větší množství pis-
tolových nábojů a předměty válcovitého tvaru. Py-
rotechnik po příjezdu předměty prohlédl a označil
je všechny za funkční. Jednalo se o 50 ks nábojů

9 mm Browning, 25 ks nábojů ráže 7,65 mm (pis-
tolové), dále ruční granát RG 34, tritolovou nálož-
ku o hmotnosti 100 gramů a německý chemický
rozněcovač typu SF1 do protitankové miny. Veške-
rou výše uvedenou munici pyrotechnik zařadil do
období druhé světové války. Ve sklenici byl dále
nalezen výtisk novin Svobodné slovo ze 4.března
1968. Podle pyrotechnika tento rok přibližně odpo-
vídá době, kdy byla munice na místo uložena. 

Všechny nalezené předměty si pyrotechnik na
místě převzal, zajistil a odvezl. Později budou
odborně zneškodněny.

nprap. Zuzana Stránská

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009
Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti no-

vela zákona o silničním provozu provedená
zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohla-
šovací povinnosti dopravních nehod mnohé
změní. Třebaže nehodu pochopitelně nikomu
nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je
dobré vědět, co dělat.

Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela
volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě
v roce 2000 byl totiž limit pro oznamovací po-
vinnost nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč.

Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně
zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od které neho-
du musíme hlásit se výrazně zvýší, a to na dvoj-
násobek. Od ledna 2009 bude činit rovných
100 000 Kč.

Od vyššího limitu si policie hodně slibuje,
hlavně pak to, že se namísto objasňování do-
pravních nehod bude moci víc věnovat běžnému
dohledu nad silničním provozem.

Kdy volat policii
Zrekapitulujme si, v jakých případech bude-

me po 1. lednu 2009 dopravní nehodu povinně
hlásit Policii ČR.

Muže zákona budeme volat v těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen

drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel

včetně přepravovaných věcí ke škodě převy-
šující 100 000 Kč.

3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli
výši) na majetku třetí osoby (např. k poškoze-
ní zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovi-
tosti apod.); policie se však nebude volat v pří-
padě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice
je v majetku třetí osoby (např. leasingové spo-
lečnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho
z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní
komunikace či ke zničení nebo poškození její
součásti nebo příslušenství (např. dopravní
značky, svodidel apod.).

5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně
prospěšného zařízení (např. přejezdového za-

bezpečovacího zařízení) nebo životního pro-
středí (např. při úniku provozních kapalin
z vozidla).

6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni
(bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit
plynulost provozu.
V případě všech ostatních dopravních nehod

bychom si měli vystačit sami, tedy bez součin-
nosti policie.

Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti
současnému stavu se toho zas až tolik nezmění.
Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisí-
cový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vo-
zidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla
měl přímou účast na nehodě.

Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě,
kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo
s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně
změní a policie se i v těchto případech bude volat
jenom tehdy, přesáhne -li škoda na vozidle (včet-
ně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.

Bez policie? Sepište o nehodě záznam!
Zákon bude od ledna 2009 účastníkům neho-

dy ukládat jednu úplně novou povinnost. U do-
pravních nehod, ke kterým se policie nevolá,
budou účastníci nehody povinni sepsat společný
záznam o dopravní nehodě.

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku
dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky,
identifikaci účastníků nehody a zúčastněných
vozidel. Účastníci nehody budou povinni zá-
znam podepsat a neprodleně předat pojistiteli,
který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojiš-
ťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě
libovolnou formu, žádný pevně stanovený for-
mulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit
tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě,
který současně doporučujeme všem řidičům
vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám
může hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít
jako „slepí k houslím“, hrají svou roli taky nervy
a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení ně-
kterého důležitého údaje zapomenout.

Pokud by vám některý z účastníků nehody od-
mítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu
o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát
nebude, protože úvahy o zpoplatnění „planého“
výjezdu policie k nehodě byly nakonec zavrženy.

Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale
druhý účastník dopravní nehody dopustí pře-
stupku.

Třídíme odpad – třídička skla
Text byl převzat z projektu Středočeského

kraje a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL
s.r.o.

Recyklace skla je velmi náročná na kvalitu
sběru, protože příprava skleněného střepu pro re-
cyklaci je technologicky složitá a nákladná. Jaké-
koli pevné nečistoty mohou při nedostatečné
úpravě způsobit vznik kazů ve skle nebo zhoršo-
vat jeho tavitelnost. Úpravou vytříděného skla se
u nás zabývají jen dvě společnosti. Svozové
firmy sklo z kontejnerů odvezou nejdříve do me-
ziskladů, odkud po naplnění kapacity sklo putuje
k dotřídění na specializované linky. Tam se nej-
prve na dopravníku zbaví velkých mechanických
nečistot, ručně se vybírají velké kusy keramiky,
porcelánu nebo nevhodného skla. Proto je potře-
ba sklo příliš nerozbíjet, aby bylo možné nečisto-

ty snadno odlišovat. Následně se sklo nadrtí na
malé kousky, které se pomocí různých vibračních
sít dále čistí a třídí podle velikosti. K dosažení
potřebné kvality se používají i laserové separáto-
ry, které spolehlivě odhalí i ty nejmenší nečisto-
ty. Jen pro ilustraci, technická norma dovoluje
pouze jeden gram nečistot na sto kilogramů skle-
něného střepu – tak musí být dotřídění kvalitní.
Takto upravený střep se již dodává do skláren,
kde se přimíchává do sklářského kmene. Při vý-
robě skla se dá použít až 65 % střepu. Sklovina se
při teplotách přes 1500 °C taví a odlévá do forem,
a vznikají tak nové výrobky. Recyklace skla je
tak dokonalá, že nepoznáte, jestli vaše láhev od
piva nebyla dříve třeba lahví od kečupu nebo
skleněným popelníkem. Navíc je téměř do neko-
nečna opakovatelná a díky ní se uspoří až 90 %
energie a původních přírodních surovin.

Nezapomeňte, třídění odpadů dává starým
věcem nový život.

Martin Kadrnožka
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TÝDEN KNIHOVEN
Motto: Rodinné stříbro

– se nenosí, ale pečlivě uchovává a předává

z generace na generaci jako pozůstatek lep-

ších časů

– je něčím, co se nikdy neprodává, protože

pro naši rodinu má větší cenujako připomín-

ka toho, kdo jsme a kde máme kořeny

– jeho cenu obvykle objevíme až jako dospělí,

dětem je to ještě „šumafuk“

– nerezaví, nestárne, ale je třeba ho čas od

času vyleštit a nablýskat – zkrátka rodinné

stříbro je rodinné stříbro

Česko Čte Čapka – letošní připomínka život-
ního výročí Karla Čapka je určitě v souladu
s naším mottem. I on, stejně jako řada dalších,
patří do truhlice s poklady.

Zlehounka nahlédneme a posoudíme:
– představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to,

co vědí
– ze dvou různých názorů zvítězí vždy spíš ten

hlučnější
– když nemám co dělat, pracuji
– humor je solí země; kdo je jím dobře prosole-

ný, vydrží dlouho čerstvý
– jistě, je třeba začít sebou samým, ale je třeba

u sebe neskončit
– jednou z největších civilizačních pohrom je

učený hlupák
– pravda zvítězí, ale dá to fušku
– zjednodušte některým lidem slovník a nebu-

dou mít co říct
– nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá -

-li se z něj lev
– boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk
– děsím se davu, je nejkrutější ze všech přírod-

ních živlů
– mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří

celý náš život
– mladá generace má pocit, že s ní přichází nový

svět, stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět
odchází

– když chceš poznat svou vlast, jdi od ní co nej-
dál

– všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct
– člověk ještě není dost dokonalý, ani dost sluš-

ný, aby měl právo žít na něčem tak krásném,
jako je země

I.N.

Zahájení školního roku

Výstava obrazů
Slunečné zářijové odpoledne vítalo návštěvní-

ky vernisáže výstavy obrazů Ing. Ladislava Ží-
žaly na Kněžině.

Komorní prostředí kavárny ani nestačilo po-
jmout všechny, kteří se zde sešli, aby se nechali
okouzlit příjemným prostředím a hlavně obráz-
ky, které nám přiblížily krajinu a místa, kde žije-
me a kde jsme doma.

iiii
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Keltský večer na týneckém hradě

Cena Města Týnec nad Sázavou
V sobotu 20. září 2008 se uskutečnila již tře-

tím rokem taneční soutěž v latinsko -amerických
a standardních tancích „Cena města Týnec nad
Sázavou“. Letos poprvé se jí účastnily páry nej-
lepší – páry, které se protančily do kategorií nej-
vyšších A, B. Cena města Týnec nad Sázavou
byla pro některé z nich poslední soutěží před
vstupem do kategorie mezinárodně uznávaných
párů.

Naše město navštívilo na 120 párů z celé re-
publiky – Kroměříže, Olomouce, Neratovic,
Chebu, Prahy, Pardubic, Havlíčkova Brodu,
Brna atd. V brněnském zastoupení jsme mohli
vidět i pro nás více známou Kristýnu Coufalo-
vou, která byla partnerkou Romana Vojtka v TV
soutěži STARDANCE. Z naší soutěže si odnes-
la I. místo ve standardních tancích kategorie A.

I další kategorie mladších účastníků měly
mezi sebou špičky ve svých kategoriích. Za TK
Maestro Praha byli do soutěže přihlášeni Jan
Skuhravý a Dominika Bergmanová – trojnásob-
ní mistři republiky v kategorii juniorů II. Jakub
Drmota s Lenkou Nádvorníkovou z Karlových
Varů jsou mistry republiky v latinsko -americ-
kých tancích za rok 2008 ve skupině mládež II.
Oběma párům patřilo prvenství i v týnecké sou-
těži. 

III. ročník taneční soutěže Cena města Týnec
nad Sázavou byl přehlídkou vyzrálé taneční
krásy, dokonalosti pohybu a elegance. Zároveň
je prestižní formou propagace našeho města
v celorepublikovém měřítku a inspirací pro mlá-
dež k využití volného času. 

Pořadatelem soutěže bylo město Týnec nad
Sázavou za finančního přispění Středočeského
kraje. Hlavním organizátorem byl Český svaz
tanečního sportu pod vedením pana Karla Mar-
šálka – SALTA Taneční škola K. a J. Maršálko-
vých. 

Sponzory akce byla firma STASTO Automa-
tion s.r.o., AV SERVIS, Restaurace u Vrtišků,
Posázaví o.p.s. a Společenské centrum TÝNEC. 

Další ročník se bude konat 12.září 2009. 
Němcová Zuzana
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Přehled kulturních akcí podzim 2008
23. 10. NEPÁL

17.30 hodin
přednáška Vlastivědného klubu města
Týnce nad Sázavou
přednáší Jaromír Biolek
v zasedací místnosti Městského úřadu
v Týnci nad Sázavou

24. 10. OCENĚNÍ VÝZNAMNÉHO OBČANA
MĚSTA
17.00 hodin
společenská akce
účinkují:Český šraml z Neveklova se
staročeskými písněmi a kuplety
flétnový soubor M. Hranostýlové
v obřadní síni Městského úřadu v Týnci
nad Sázavou

25.–26. 10. VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
8.00 hodin
pořádá ČSCH Týnec nad Sázavou
vedle Městského úřadu Týnec nad Sá-
zavou
v sobotu výstava končí v 17.00 hod,
v neděli v 16.00 hod

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
12.00 hodin
pořadatel: Český zahrádkářský svaz
v zasedací místnosti Městského úřadu
v Týnci nad Sázavou

VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ
zač.: 10:00 hod.
pořádá Vlastivědný klub města Týnec
nad Sázavou
v obřadní síni Městského úřadu v Týnci
nad Sázavou

Listopad 2008
1. 11. HASIČSKÉ POSVÍCENÍ

20.00 hodin
posvícenská zábava ve Společenském
centru TÝNEC
hraje CODA
vstupné: 150,- Kč

7. 11. 2. PRODLOUŽENÁ
19.00 hodin
kurzu tance Blanky Takáčové
sál Společenského centra TÝNEC

8. 11. POSÁZAVSKÝ STŘEVÍC
9:00 hodin
taneční soutěž ve Společenském centru
TÝNEC

13. 11. CARMEN
19.00 hodin
zájezd do Karlínského hudebního divadla
odjezd v 17.00 hod. od České spořitelny

21. 11. SLAVNOSTNÍ GALAKONCERT
19.00 hodin 
v rámci hudebního festivalu Podblanic-
ký podzim 
Společenské centrum TÝNEC

vystoupí Pavel Šporcl – housle
Petr Šporcl – violocello
Petr Jiříkovský – klavír
vstupné: 150,- Kč

28. 11. „VĚNEČEK“
19.00 hodin
závěrečný ples kurzu tance Blanky Ta-
káčové
sál Společenského centra TÝNEC

28. 11. ADVENTNÍ VÍDEŇ
zájezd do předvánoční Vídně
odjezd z parkoviště před Městským
úřadem v Týnci nad Sázavou v 05.00 
předpokládaný návrat ve 23.00 hod.
cena zájezdu 480,- Kč + 15,- EUR na
vstupy

30. 11. I. ADVENTNÍ NEDĚLE – ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
16.00 hodin
tradiční kulturní akce s krátkým kultur-
ním programem
prskavky s sebou!!
před obchodním domem NORI

Prosinec 2008
5. 12. MIKULÁŠ S ANDÍLKY A ČERTY

17.00 hodin
u Týneckého hradu

7. 12. II. ADVENTNÍ NEDĚLE NA TÝNEC-
KÉM HRADĚ
zahájení výstavy adventních věnců, ukáz-
ky zajímavého balení vánočních dárků
14. 00 hodin – Tradice vánoc s koledami
18. 00 hodin – Adventní koncert v rotun-
dě – vánoční koncert skupiny Jazz s.r.o.

9. 12. TOUHA
19.00 hodin
zájezd do Divadla Kalich

odjezd v 17.00 hod. od České spořitelny
14. 12. VÁNOČNÍ DECHOVKA14.00 hodin

hraje TÝNEČANKA
jako host vystoupí MAŽORETKY z Vla-
šimi
vstupné: 50,- Kč

14. 12. III. ADVENTNÍ NEDĚLE NA TÝNEC-
KÉM HRADĚ
14. 00 hodin – Vánoční trh školy v muzeu
18. 00 hodin – Adventní koncert v rotun-
dě – koncert Marie Veselé a jejích žaček

20. 12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – J. J. RYBY
15.00 hodin
zájezd na vánoční koncert do kostela
U Salvátora
účinkuje Foerstrovo komorní pěvecké
sdružení
po skončení možnost prohlídky vánoč-
ního trhu v Praze
odjezd ve 13.00 hod. od České spořitelny 
cena vstupného: 200,- Kč

21. 12. IV. ADVENTNÍ NEDĚLE V TÝNECKÉM
HRADĚ
14. 00 hodin – tradiční vánoční trh
v muzeu
18. 00 hodin – Adventní koncert v rotun-
dě – koncert skupiny Agnatha

PLESOVÁ SEZONA
10. 1. 2009 Myslivecký ples
31. 1. 2009 Ples města
14. 2. 2009 Ples hasičů
28. 2. 2009 Ples SRPDŠ
13. 3. 2009 Rybářský ples
21. 3. 2009 Ples sportovců

DALŠÍ INFORMACE:
Turistické informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
Tel: 317 729 050, 775 290 032
Mail: ic@centrumtynec.cz
www.centrumtynec.cz www.mestotynec.cz
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Sraz byl v sobotu ve 21:00 na vlak. nádraží
v Týnci. Naštěstí přišli všichni včas. Přesedali
jsme i v Praze, a to už do lehátkového vlaku. Po
prvotním nadšení většina zalehla a zbytek byl
bez milosti umlčen.

Před osmou hodinou ráno jsme byli už na Slo-
vensku, konkrétně ve Vrůtkách. Dále jsme po-
kračovali vlakem do Martina a autobusem do
Blatnice. Zde jsme strávili dvě následující noci.
V kempu jsme si postavili stany a vydali se na 1.
tůru, která vedla na horu Tlstá. To, že byla vidět
už z kempu, nebyla výhoda. Ač z vlaku rozlá-
maní jsme stejně na vrchol dorazili a zvěčnili se
v knize „návštěv“. Zpátky jsme to vzali přes
horu Ostrá, na niž vedly schody připomínající 3.
díl Pána prstenů. Dolů to bylo ještě zajímavější.
V kempu následovala večeře (nadchlo nás, že je
zde kuchyňka i sporák, plynový…, ovšem bez
bomby, jak jsme později zjistili).

2. den jsme se vydali na Drienok. Zvěsti o me-
dvědech v jeho okolí nás nezanechali chladný-
mi, ale on by se bál víc. Cesta byla víc než hodně
příkrá a zde nastala ta chvíle, kdy by každý uví-
tal oblbující serpentýny. I tady jsme dosáhli
vrcholu, spořádali vrcholovku, zvěčnili se
v knize, pokochali se úžasným výhledem a vy-
dali se na mnohdy horší cestu dolů. Zastavili
jsme se ve vesnici Mošovce, kde je autokemp
a údajně termální koupaliště – nebylo termální,
ale i tak jsme tam vlezli. K večeři jsme si připra-
vili tradiční slovenské jídlo halušky.

3. den ráno jsme všechno zabalili a vyrazili na
tzv. přechod. Museli jsme ještě do obchodu, kde
nás od plánovaného cíle – chata Borišov, odradi-
li. Prý je to cesta tak na dva dny, a tak jsme na-
konec zakotvili u chaty u Královy studny. Cesta
byla možná nejkratší, ale za to na sto procent
nejnáročnější. Slovní spojení: lilo z nás, je
opravdu na místě a výstižné. Ovšem chata je
v rekonstrukci a všude je po kolena vysoká tráva
a bodláky – ale na výběr nebylo a po menším
zvalchování to bylo i celkem měkké spaní. Po
večeři se jedinci vydali do sprch. Při zjištění, že
voda teče jen ledová, a to asi jako horský potok,
jsem možná začala křičet, ale neodradilo mě to
od umytí se. Nakonec jsme na sebe byly pyšné,
že jsme tak otužilé (Terri, Jíťa, Rozinka). Ovšem
následovala krutá rána při zjištění, že klukům
tekla teplá (Jirka, Pavel). Neuvěřitelné.

4. den a cesta domů. Brzký budíček, rychlé
balení a šupem dupem z kopce (kopců) dolů do
údolí. Což byly cca 3 hodiny cesty. V momentě,
kdy jsme ve Vrůtkách stihli dřívější vlak do Žili-

ny, to začalo. V Žilině jsme dobíhali, protože
jsme ještě museli koupit oběd na sedmihodino-
vou cestu. Neměli jsme místenky, ale nikdo nás
z těžko vybojovaných míst naštěstí nevyhodil.
Po cca 2,5 hodinách v Olomouci do našeho kupé
přistoupila paní, už od pohledu zajímavá. Zača-
la tím, že má hrozně moc jídla a že to máme
sníst. 2 bagety, 2 čokolády, bonbóny a cola. Po-
kračovala výslechem, zpěvem písní a „věště-
ním“ našeho budoucího povolání (Mára – archi-
tekt, Dan – inženýr, Rozinka – manekýnka
a krásná maminka, přesto, že mi řekla, že budu

učitelkou, tak si nedala vysvětlit, že opravdu
Mára, Dan a Rozinka nejsou moje děti (je mi 17
let a jim 13 let) – nevadí. Ve Vršovicích jsme ji
opustili, vystoupili a vydechli si. Přepadli jsme
místní večerku a pokračovali v cestě. Přesedali
jsme ještě ve Vraném, při čemž jsme měli štěstí
na velmi zvídavé a pravděpodobně přiopité ces-
tující. Do Týnce jsme dorazili kolem půl jede-
nácté a rozprchli se plíživým tempem do svých
domovů.

Tereza Pavlíková

Skautská výprava na Slovensko, konkrétně
na Velkou Fatru 23.–27. 8. 2008

Poprvé a určitě ne naposled
jsme se sešly v pondělí 22. září v hospodě
V Náklí. Rozhodly jsme se nesedět jen doma
a zkusit si popovídat o všem možném. Hlavně
o tom, co bychom mohly společně podniknout
a v čem si navzájem poradit. Zatím je nás jen pár
„ženských“, ale víc hlav víc ví, a tak si to chce-
me v pondělí 10. listopadu zase od 16,00 hod.
zopakovat. Neváhejte a přijďte, třeba i vaše ná-

pady nám pomohou udělat si ten ženský úděl ve-
selejší a družnější. Teď můžete reagovat na
výzvu k účasti na výstavce ručních prací o „po-
svícení“, kterou uvádíme na jiném místě. Neboj-
te se hospody, pan Starý je tu v pondělí jen kvůli
nám a prostředí nám chystá příjemné. Náladu už
si zařídíme samy. 

Za všechny se těší Milena Povolná

Výzva

V souvislosti s výstavou, kterou pořádá
Český zahrádkářský svaz v době „týnec-
kého posvícení“, bychom chtěli vyzvat
všechny, kdo mají doma své ruční práce,
ať již pletené, háčkované, vyšívané, šité či
keramiku, modýlky, aranže, prostě to, co
umíte a co vás baví a chcete ukázat ostat-
ním, aby své výtvory donesli ve čtvrtek
23.10.2008 mezi 17. a18. hodinou na MěÚ
v Týnci.

Experimentální večer u svíček – skautská
čajovna 13. 9. 2008

Z mého pohledu to byl večer plný očekávání.
První návštěvníci přicházeli již kolem třičtvrtě
na osm. V osm už nás byla plná klubovna. Bylo
zde spousta druhů čajů, sušenek, domácích kolá-
čů a jiných dobrot. Voda se vařila vpodstatě ne-
přetržitě celý večer. Každý měl příležitost vy-
zkoušet jakýkoli čaj, např. skotský nebo sáhnout
po tradiční chuti čaje černého či jablka se skoři-
cí. Večer jsme zahájili hrou Na filmy. Kde jsme
zjistili, že předvést galaxii je téměř nemožné.
Pak jsme zpívali písničky za doprovodu kytary

(Páťa), pověděli si zážitky z dnešních výprav i je
ohodnotili. Došlo i na sportovní aktivity v podo-
bě běhu na kopec s druhým členem na zádech.
A „hatlamatla ding ding“. Pak jsme opět pokra-
čovali zpěvem a celý večer zakončili písní Rů-
žová a ukolébavkou.

Podle mého se to vydařilo a doufám, že se za
měsíc sejdeme v minimálně takovém počtu jako
teď.

Tereza Pavlíková
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Mateřské centrum MOTÝLEK, Okružní 520,
žlutá budova DPS I, Týnec nad Sázavou připra-
vilo pro děti:

CVIČENÍČKO
Vede Jana Smitková, fyzioterapeut,
tel:732 425 505

Cvičení rodičů s dětmi je rozděleno na 2 sku-
piny:
• Pondělí 9.30 – 10.15 hod. cvičí chodící děti
• Pondělí 10.30 – 11.00 hod. cvičí miminka od

4 měsíců
Budete -li mít zájem, můžete se připojit

a s dětmi cvičit. Herna je určena i pro nepravi-
delné navštěvování.

ZPÍVÁNKY
Vede Markéta Dvořáková, tel: 608 317 204

Středa od 9.30 do 11.30 hodin
Herna otevřena pro malé děti. Budete -li mít

zájem, můžete se připojit a s dětmi zpívat. Herna
je určena i pro nepravidelné navštěvování

TVOŘÍKOVÉ
Vede Monika Valtošová, tel: 603 113 010

Středa od 16.30 do 18 hodin
Herna otevřena pro menší děti a školáčky. Bu-

dete -li mít zájem, můžete se připojit a něco vy-
rábět. Herna je určena i pro nepravidelné navště-
vování.

BABY KLUB
Vede Monika Kučerová, tel: 604 465 568

Čtvrtek od 10.00–11.30 hodin v herně MC
Úterý 15–17hodin od listopadu do března
Pro kojence a menší batolata, tj. od 0 do cca 2

až 2,5 roku. Budete -li mít zájem, můžete se při-
pojit a ušít si vlastnoručně panenku. Herna je ur-
čena i pro nepravidelné navštěvování.

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou
ŠIKULOVÉ
Vede Monika Valtošová, tel: 603 113 010

Pátek od 9.00 do 11.30hodin
Herna otevřena pro malé děti. Budete -li mít

zájem, můžete se připojit a něco vyrábět. Herna
je určena i pro nepravidelné navštěvování

Vstupné: 40 Kč rodina / zdarma členové MC 

Mateřské centrum MOTÝLEK, Okružní 520,
žlutá budova DPS I, Týnec nad Sázavou připra-
vilo pro dospělé:

CVIČENÍ NA BALONECH
Jedná se o cvičení zaměřené na správné drže-

ní těla, posilování zádových a břišních svalů, na
prevenci bolestí hlavy z důvodu zkrácených
svalů šíje, zad a na intenzivní strečink svalů ce-
lého těla a nácvik relaxací.

Relaxační cvičení na balonech
Skupinu vede Květa Plachtová, fyzioterapeut –
telefonická domluva předem vhodná na tel: 775
238 404 (z důvodu kapacity herny i potvrzení
termínu).

Každé SUDÉ úterý od 18.30–20.00 hodin
v herně MC MOTÝLEK

Vstupné: 50 Kč členové MC / 60 Kč pro
ostatní

Kondiční cvičení na balonech
Skupinu vede Jana Smitková, fyzioterapeut – te-
lefonická domluva předem vhodná na tel: 732
425 505 (z důvodu kapacity herny i potvrzení
termínu).

Každé LICHÉ úterý od 18.00–19.00 hodin
v herně MC MOTÝLEK

Vstupné: 40 Kč členové MC / 50 Kč pro
ostatní

•
MEDITACE – RELAXACE 
Evy Juřenové

1. pondělí v měsíci od 19.30–20.30hod.
v MC

Vhodné pro dospělé či starší děti. Ležíme a při
příjemném vyprávění a hudbě se noříme do hla-
diny alfa. Odpočíváme a relaxujeme, dochází
k uvolnění celkového napětí organismu – odpo-
činku. S sebou: karimatku (též možné k zapůjče-
ní v MC), ručník, polštářek a deku. Do skupiny
je možné se kdykoliv připojit. Doporučujeme
tel. rezervaci na tel:728 485 227 (z důvodu ka-
pacity herny i potvrzení termínu).

TĚHULKY
Skupinu vede paní Magdalena Podaná, tel: 603
159 684, instruktorka pohybové a psychomoto-
rické výchovy, laktační poradkyně a dietní se-
stra.

Středa od 18.30–19.30 hodin v herně MC
MOTÝLEK

Tato skupina se zabývá přípravou k porodu,
cvičením, relaxací, masážemi, přípravou na ko-
jení, výživu v těhotenství a v době kojení, lak-
tačním poradenstvím. Možnost domluvit dopro-
vod k porodu, pomoc při úlevových polohách,
dýchání. Do skupiny je možné se kdykoliv při-
pojit. Doporučujeme tel. rezervaci na tel: 603
159 684 (z důvodu kapacity herny i potvrzení
termínu).

pc kurz
Vede Fanda Pokorný, tel: 777 27 47 67

Čtvrtek od 19.00–20.30 hodin
Práce s počítači dle potřeb účastníků kurzu.

Kurz je v délce 10 lekcí po 90 minutách.
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Jak se žilo na vesnici…
(dokončení)

Po napadení Polska začíná válka. Je nařízeno
zatemňovat okna, továrna na Brodcích v protile-
hlém lese buduje kryty, zavedený systém přidě-
lování potravin, šatenek a tabačenek se zhoršuje,
a co je nejhorší, okupanti začínají stupňovat ná-
silí proti našim občanům, a to až po věznění.
Manželé Šobíškovi, za to, že jejich syn Rudolf
uprchl do Anglie, jsou deportováni do sběrného
tábora v Ratibořicích na Moravě. Oldu Dřízhala,
koláře, zřejmě na udání, že šrotuje obilí na
mouku, vězní nejdříve v Táboře a pak je eskor-
tován do Polska. Mladé kluky, mě – Láďu
Skupu, Pepíka Vlasáka, Milouše Šobíška –
Šímu, Milouše Kuchtu z Pecerad, Simona
a Skalníka z Kostelce posílají na nucenou práci
do Německa. Uvádím vlastní zkušenost. 

Jako ročník 1924 – s dalšími kamarády z růz-
ných míst (bylo nás asi čtyřicet) – jsme se v ur-
čený den museli dostavit na pracovní úřad do
Benešova vybaveni nejnutnějšími zavazadly pro
cestu do Německa. Zde si nás převzal Němec.
Zda to byl zástupce německých úřadů či závodu,
kde jsme měli pracovat, to nevím. Vlakem nás
odvezli do Mnichova. Ubytovali nás v lágru
přímo u továrny. Mnichov byl hezké město, v tu
dobu ještě nepoškozené nálety. V závodě praco-
vali francouzští váleční zajatci a Němci ne-
schopní vojenské služby. Vše začalo v létě 1944,
nálety s krátkými přestávkami trvaly celý týden.
Továrna byla částečně poškozena, ale lágr, kde
jsme byli ubytováni, byl zničen. To bylo důvo-
dem, proč jsem z Německa utekl. Toto jsem
uvedl záměrně, abych ukázal, kam až došli zrád-
ci národa typu Emanuela Moravce, ministra pro-
tektorátní vlády, který, jak se proslýchalo, daro-
val ročník 1924 k narozeninám Hitlera.

V Peceradech byla ve zrušené hospodě „naho-
ře“ zřízena ubytovna pro děvčata tohoto ročníku
z různých koutů Čech. V brodecké továrně se
tzv. zaškolovala (pracovala na strojích) a po

krátké době odjížděla do Německa, kde je čekal
stejný osud jako kluky téhož ročníku.

Okupanti uplatňovali vládu na všech úsecích.
Neunikla tomu ani škola. Nařízením protektorát-
ního ministerstva školství se opět objevuje
jméno Moravec – jsou změněny učební osnovy.
Jako povinný předmět je nařízena výuka němči-
ny a výklad dějin Grosse Deutsche. Pan učitel
Reitinger po výkladu předepsané učební látky si
zastrčil palce za vestu, chodil po třídě a vyprávěl
žákům naše národní dějiny. Byl to velký vlaste-
nec. Zde si dovolím poznámku, že po několika
letech, i když v jiných podmínkách, se povinně
vyučovaly dějiny Velké říjnové socialistické re-
voluce.

Každá doba má své hrdiny, ale také zbabělce,
kolaboranty a zrádce. Tak tomu bylo i v naší
obci. 

Stejně jako represi, stupňují okupanti propa-
gandu. Po dočasném úspěchu na východní fron-
tě kdejakou zeď pomalovali těmito nápisy:
„Ganzes Europa kent nur eine Parole – Victo-
ria“, což ve volném překladu zní, že celá Evropa
zná jen jedno heslo – Vítězství. 

Přes všechny represivní a propagandistické
činy německá armáda ustupovala na všech fron-
tách, blížil se konec války. Americká bombardo-
vací letadla létala jak na letecké přehlídce,
Němci již neměli sílu proti nim zaútočit.

Byl 5. května 1945, v Praze vypuklo ozbroje-
né povstání. Poslouchali jsme rozhlas, ve vsi se
nic nedělo. Dospělí muži – vojáci se jednoho
podvečera seřadili a pod vedením, nevím už
koho, odešli do Týnce, kde se dali k dispozici
tamnímu štábu. V noci se hlídkovalo, neboť ne-
bylo vyloučeno, že se tu mohli potulovat němeč-
tí vojáci.

Kluci z Pecerad, Pepík Vlasáků, Láďa Skupů
a Jarda Marků aniž si uvědomovali nebezpečí, se
šli podívat do prostoru vojenského cvičiště.
Došli až do Václavic, nikde nebylo ani živáčka,

jen u jednoho statku na dvoře ještě dýmal popel.
Co bylo páleno, nešlo již rozeznat. Když jsme se
vraceli, uviděli jsme, jak od Chrášťan jde po sil-
nici německý voják, trochu kulhal a o pušku se
opíral jako o hůl. Schovali jsme se za mez a Láďa
Skupů křikl: „Halt!“ On se zastavil, pušku polo-
žil na zem, zvedl ruce a čekal. Přiběhli jsme
k němu, Pepík Vlasáků zvedl pušku a jako hrdi-
nové jsme vojáka odvedli do Týnce.

Probíhala jednání benešovských odbojářů
s veliteli německých vojsk a 8. května došlo ke
kapitulaci. Bylo dobojováno, přijížděla vojska
Rudé armády a čistila okolí od zbytku Němců.
Do Pecerad přišel ruský důstojník a v Rouskově
vile v altánu se setkal s Antonínem Drábem –
Koudimou jako s představitelem obce. Dráb
jako bývalý legionář uměl pár slov rusky, tak si
tak povídali, převážně však jen pokyvovali hla-
vami. Pak šli do vsi. Zastavili se v hospodě a při-
píjeli na přátelství. Domečák (z hospody „dole“)
ten den točil pivo zdarma.

Nyní se vrátím k prvním poválečným dnům.
Nic nebylo v klidu, všechno bylo bylo v pohybu.
Domů se vrátili z koncentračního tábora z jede-
náctičlenné rodiny Frišmanů jen čtyři – Ervín,
Robert, Zdena a Ludva. Věznění také přežil
Olda Dřízhal a kluci nasazení na práci v Němec-
ku. Jen Simon a Skalník z Kostelce byli nezvěst-
ní. Na krátkou návštěvu přijel z Anglie Ruda Šo-
bíšků. S rodiči se však nesetkal – oba zemřeli
a tak se vrátil zpět do Anglie.

Nastalo stěhování. Lidé z vesnic bývalého cvi-
čiště se vraceli do svých domovů, někteří neměli
kam, domy byly zbořeny. Uvolňovali domy pe-
ceradským sedlákům, kteří byli rovněž násilně
vystěhováni. Nevrátili se však všichni. Početná
skupina obyvatel z Pecerad, Brodců a Kostelce se
usadila v Jiříkově. Aby toho stěhování nebylo
dost, později se stěhoval i obecní úřad do „kolo-
toče“ na Brodce. Dodnes vidím, jak sedlák Chlis-
tovský s jedním koněm připřaženým k vozu od-
vážel obecní skříň, která „představuje rakev“, ve
které je pohřbena staletá historie obce.

Mýlil by se každý, kdo předpokládal, že se vše
vrátí do vyjetých předválečných kolejí. Po prv-
ních volbách začal politický boj o vesnici, který
vyvrcholil únorem 1948. Jak to bylo dál, snad
někdy jindy.

Končím svoje vzpomínání s výzvou: „Mamin-
ky a tátové, babičky a dědové, vyprávějte svým
dětem a vnoučatům, jak se žilo, když jste byli
mladí. Neboť ten, kdo zná svoji minulost, snad-
něji chápe nejen přítomnost, ale i budoucnost.“

Ladislav Skupa, peceradský rodák

Kniha o partnerských městech:
Češi o Holanďanech a naopak

Od počátku 90. let minulého století vznikla
celá řada partnerství mezi českými a nizozem-
skými obcemi. Za více než dvacet let od vzniku
prvního česko -nizozemského partnerství mezi
městy se bezpočet Nizozemců a Čechů seznámil
s kulturou, zvyklostmi a zvláštnostmi druhého
národa. O nizozemských dojmech z české reali-
ty a naopak toho už bylo napsáno mnoho. Vždyť
to znáte: údiv Holanďana, když si jeho první
český host zouvá v předsíni boty; nebo zděšení
Čecha, když vidí při první návštěvě holandské
hospody, jak se pivo čepuje do dvoudecky. Pro
nás je však zajímavé, do jaké míry odpovídá ob-
rázek, jaký mají Nizozemci o Češích a naopak,
tomu, co si o sobě myslí sami.

Chcete nám to pomoct zjistit? Hledáme osob-
ní příběhy Čechů a Moravanů o Holanďanech
a Holandsku. Nechceme žádné referáty a přehle-
dy oficiálních aktivit, ale subjektivní zkušenosti,
postřehy, anekdoty. Čím více předsudků, tím

lépe! Chcete -li se o ně podělit, posílejte nám je
na adresu:

Nederlandse Taal en Cultuur 
Karlova 18
110 00 Praha 1

nebo mailujte na: info@ntcntc.cz

Obdobné shromažďování zkušeností a zážitků
probíhá také v Holandsku. Konečným cílem je
vybrat nejzajímavější příspěvky a sestavit z nich
(pokud možno dvoujazyčnou) knihu o česko -ni-
zozemských překvapeních, nedorozuměních,
vzájemném pochopení a nových pohledech na
věc.

Na Vaše příspěvky se těší

Veronika ter Harmsel Havlíková

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci a práci s dětmi v příměstském táboře
v červenci:
– skvělá organizace
– výborné vedení
– nadšené děti (2 kluci)
– počasí přálo
– spokojení bába s dědou

Czafíkovi
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Léto uteklo jako voda. Předpověď slibovala na
víkend poslední opravdu letní počasí a my jsme
s nadšením, tak jako před rokem, přijali pozvání
Lenky a Pavla na jejich chalupu. V pátek odpo-
ledne jsme vyrazili auty do Bernartic, pouze
jeden borec Bogan, přijel ve večerních hodinách
na svém novém kole. Domů jsme se vraceli v ne-
děli k večeru.

Po vydařeném pátečním seznamovacím večírku
– za zvuků oddílové kapely a libého skřehotání –
nás přivítalo nádherné sobotní ráno. Vstali jsme
časně ráno a v devět hodin vyrazili na kolech po
okolí vodní nádrže Želivky a řeky Sázavy. Směr
Zahájí, Štičí, Šeptouchov, Ledeč, Sluneční zátoka
s návštěvou Foglarova pomníku, Stvořidla, Mele-
chov, Kožlí, Hněvkovice, Zahájí, Bernartice.
Trasa 53 km včetně všech převýšení byla za slu-
nečného horkého počasí docela slušná porce. 

V neděli ráno bylo zataženo, teplota tak akorát
na jízdu na kole, chvilkami i na dlouhý rukáv.
Čekal nás 36kilometrový okruh – Bernartice, Br-

zotice, Střítež, Dolní Kralovice, Zahrádčice, Ne-
chyba, Dolní Rapotice, Sněť, Blažejovice a trocha
terénu po turistické značce do Děkanovic, Hrabě-
šína a Křivsoudova, dále pak po silnici do Bernar-
tic za Lenkou, která dobrovolně zastávala funkci
„lágrbáby“ a připravila nám pohádkový oběd. Od-
poledne nezbylo než se rozloučit, poděkovat
našim hostitelům za neobyčejnou starost, péči
a přístřeší a doufat, že jsme nezpůsobili v jinak tak
poklidných Bernarticích příliš velký rozruch.

Budeme se těšit na další společné akce na
vodě, na kolech a lyžích. 

Tak AHOJ 20. září na Živohošti při závodech
„ dračích“ lodí 

J.B.N. a Dali

Vodáci na kolech – Bernartice 5.–7. září 2008

ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ – 20. 9. 2008
Člověk by měl zkusit všechno, tak proč ne zá-

vody „dračích“ lodí?! Už jen představa, že nás
na jedné lodi bude pádlovat dvacet (+závaží
v podobě kormidelníka a bubeníka) dávala tušit
velkou legraci a silný zážitek.

Někteří ze zúčastněných posádek už byli znalí
této jízdy, ale my, přestože všichni pádlovat
umíme, jsme „dračí“ amatéři. V pátek odpoled-
ne většina naší posádky již trénovala za vydatné
pomoci a rad zkušené sympatické kormidelnice.
Funkcí bubeníka, který žene závodníky k vítěz-
ství rytmickými údery bubnu a silným huláká-
ním, byla pověřena Jana Skopcová. Díky páteč-
nímu tréninku jsme rozmístění posádky dotáhli
téměř k dokonalosti. Nejen podle váhy – levá
strana posádky se svými 782 kilogramy byla jen
o 10 kg těžší než pravá strana (měli jsme tonáž
jako pěkná velryba), ale i podle pohlaví a věku –
457 ku 459 rokům!

Je možné neumlátit se pádlama? V sobotu 20.
září 2008 jsme to vyzkoušeli na vlastní kůži. Na
Nové Živohošti se na startu I. ročníku KEBULE-
HO DRAČÍHO PODZIMU sešlo osmnáct posá-
dek. K dispozici byly pouze čtyři lodě, a tak po-

pokračování na následující straně



12 strana, číslo 5 Týnecké listy ročník XVIII, říjen 2008

dokončení z předchozí strany

řadatelé upřednostnili systém rozjížděk před
umístěním na čas. Naše sestava začínala v pořadí
ve třetí rozjížďce ve třetí dráze. Jako dávní bo-
jovníci jsme na start napochodovali pomalováni
v obličejích válečnými barvami, v modrých tý-
neckých tričkách a s bílými kšilty na hlavách, re-
prezentanti města Týnce a oddílu týneckých
Čochtanů. Vítězství v první rozjížďce nás posu-
nulo rovnou do semifinále. Nadšení v našich řa-
dách neznalo mezí. Avšak v semifinálových roz-
jížďkách se nám tak dobře nedařilo. Ve velkém fi-
nále jsme bojovali v pořadí třetí jízdou o páté až
osmé místo. Skončili jsme celkově na krásném
osmém místě z osmnácti startujících posádek. Na
druhé straně, která z těch lépe umístěných měla
ve svých řadách devět žen? Žádná. Ti co byli
před námi, byli většinou silní chlapi. Ale o tom to
není. Všechno je o kamarádství a chuti jít do
toho. Po vyhlášení výsledků hodila posádka do
vody kapitána Jirku Bingoše, to máš za zásluhy!

Určitě to stálo za to. Počasí nám sice nepřálo,
bylo chladno, byli jsme mokří, foukal poryvový
vítr, ale celková atmosféra, společný cíl, bojové

nadšení a radost z úspěchu nás hřála u srdce.
Únava ve svalech byla taky znát. Příští rok bu-

deme sice o rok starší, ale bohatší o zkušenosti. 
J.B.M.N.

Gymnastický výměnný pobyt Ve Skotsku 2008
Mimo jiné díky dotacím ze Středočeského

kraje a MěÚ v Týnci nad Sázavou jsme dne
9.8.2008 v brzkých ranních hodinách nastoupili
s děvčaty z Týnce nad Sázavou do autobusu ke
sportovcům z Brna a Chomutova a odjeli jsme
ještě pro děvčata z Kamenice. Plný autobus
potom odjel směrem Německo, Belgie až do
francouzského Calais. Zde jsme všichni přespali
v malém hotýlku naposledy na postelích a brzy
ráno jsme se jeli řadit do fronty na přejezd Euro
kanálem do Velké Británie. 

První naše cesta vedla po dálnici přes Velkou
Britanii do Skotska, a to přímo do městečka
Lochmaben. Zde nás již čekala v centrálním
sportovním středisku pro tuto oblast vedoucí
střediska a hlavní trenérka Sarah Parker. Ve
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velké tělocvičně jsme se ubytovali. Druhý den
bylo připraveno setkání se skotskými sportovci.
Byly také vyvěšeny plakáty, že zde budou gym-
nasté z České republiky. Bylo to velmi milé.
Sešli se všichni – od těch nejmenších až po ši-
kovné gymnastky, jejich vedoucí, dospělí i zdra-
votně postižení sportovci. Tito zdravotně posti-
žení reprezentují Skotsko na soutěžích a velmi
dobře se umísťují. 

Po slavnostním nástupu našich sportovců a po
vzájemném představení nás uvítal dudák se skot-
skými písněmi a pak přišlo na řadu cvičení. Nej-
prve jsme ukázali různá vystoupení a potom za-
čala soutěž mezi skotskými cvičenci a našimi
cvičenkami o nejlépe zacvičený prvek na tram-
políně a akrobacii. Též zde naše dvě děvčata
ukázala sestavy v taekwon -du. Různé chvaty na
sebeobranu si zkusili všichni. Večer byla připra-
vena slavnostní večeře, kde se sešli jak předsta-
vitelé města, trenéři, sponzoři a samozřejmě
sportovci a předali nám všem dárky. My zase jim
předali propagační materiály jak ze Středočeské-
ho kraje, tak i ostatních měst – Brna, Chomuto-
va, Kamenice a Týnce nad Sázavou. Dále byli
vyhodnoceni nejlepší skotští sportovci a byli jim
předány ceny a potom byla uspořádána společná
diskotéka. 

Dalším naším zastavením bylo sportovní stře-
disko v městě Dumfermline. Ve velmi dobře vy-
bavené tělocvičně, kterou jsme jim hlavně my ze
Středočeského kraje záviděli, jsme se setkali
s chlapci a děvčaty, kteří cvičí akrobacii a repre-
zentují Skotsko v závodech na trampolínách.
Tito cvičenci byli velmi šikovní a naši sportovci
se občas cítili zahanbeni. Po vzájemných ukáz-
kách cvičení a soutěžích jsme též předali propa-
gační materiály a ceny pro nejlepší cvičence ve
skotském týmu. Večer jsme byli pozváni do ho-
telu. Po setkání s představiteli sportovního klubu
a trenéry začala diskotéka a družba. Druhý den
dopoledne jsme byli pozváni do tanečního stu-
dia. Zde bylo společné tančení ve stylu hip -hop
s trenérkami tohoto studia, které spíš zaujalo
děvčata než chlapce.

Další den jsme odjeli do městečka Lanark,
které nás přivítalo velkým lijákem. V tomto

sportovním středisku cvičí akrobatické gym-
nastky, které reprezentují Skotsko i na meziná-
rodních soutěžích s pěknými výsledky. Jsou zde
i několikanásobné mistryně Skotska. Zde také
po slavnostním nástupu a ukázkách vystoupení
jak na naší straně, tak i na skotské, se zapojili
všichni do tréninku. Naše děvčata byla zvědavá,
jak se jednotlivé cviky nacvičují a skotští trenéři
ochotně poradili a naši trenéři zase trénovali
skotské sportovce na trampolíně a akrobacii.
Výměna zkušeností byla ku prospěchu obou
stran. Jídlo, které nám připravili, bylo velmi
chutné a ochutnali jsme i některé místní speci-
ality. Druhý den jsme měli dopoledne workshop,
kterého se zúčastnili všichni cvičenci jak z naší,
tak i ze skotské strany, pod vedením našich tre-
nérů. Na závěr byly rozdány české propagační
materiály a už jsme zase putovali dále.

Nakonec jsme jeli na pobřeží zátoky do mezi-
národního sportovního střediska v Largsu. Po

ubytování, konečně jsme zase spali na postelích,
jsme si prohlédli okolí střediska. Po večeři jsme
se připravili na setkání se sportovci místního
klubu. V tomto středisku také mimo jiné trénují
skotští reprezentační gymnasté. V překrásně vy-
bavené tělocvičně děvčata shlédla trénink chlap-
ců do 12 let. Po jejich tréninku si mohla zacvičit
též na některém nářadí, např. na velké trampolí-
ně, velmi pružné podlaze, skočit si salto do jámy
plné molitanu a také si zacvičit na nafukovacím
pásu (airtracku). Poté se uskutečnilo vystoupení
našich sportovců. Po vystoupení byl uspořádán
workshop za účasti všech. Zde dále soutěžily
v družstvech skotské děti a nejlepší družstvo ob-
drželo dárek a vedoucí propagační materiály. Po
vystoupení a workshopu bylo slavnostní ukon-
čení, kde nám opět zahrál dudák 3 písničky a ob-
drželi jsme na památku od vedení sportovního
centra obrázek tohoto sportovního zařízení.
Potom nám ještě ukázali na CD návrh, se kterým
vyhráli uspořádání příští olympiády v Londýně
a těž nám toto CD věnovali. Další posezení bylo
s gymnastickými trenéry, kteří vyhledávají a při-
pravují talenty ve Skotsku. Předali též zkušenos-
ti z tréninků, výběrů talentů, financování, vyba-
vení tělocvičny apod. Bylo to velmi zajímavé
a poučné. 

Dopoledne druhý den jsme odjeli do města
utratit poslední peníze za dárky domů. A pak už
jsme jeli k Euro kanálu. Po přejezdu do Francie
nás ještě čekala přestávka, kterou musí absolvo-
vat řidiči, a to v Bruselu. Prohlédli jsme si město,
jeho památky, svezli se metrem a od Expa jsme
odjížděli domů. Příjezd do ČR byl v brzkých
ranních hodinách.

Děkujeme všem, a hlavně Středočeskému kraji
a MěÚ v Týnci nad Sázavou, kteří nás podpořili
jak finančně, propagačními materiály i dárky
a mohli jsme tak udělat radost svým sportovním
přátelům ve Skotsku a přivézt si velmi mnoho
krásných zážitků a užitečných zkušeností.

Jana Zídková
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VYHLÁŠENÍ CEN NADACE VIA BONA 2008 
Firma Bisport byla vybrána pro ocenění
v kategorii malých a středních podnikatelů
ceny Nadace VIA Bona

Ve čtvrtek 25. září 2008 se konalo ve vile ame-
rického velvyslance Richarda Grabera vyhlášení
11. ročníku ceny za firemní a individuální filan-
tropii nadace VIA Bona. Nominována a také
oceněna byla firma Bisport spol. s r.o., která se
v regionu Posázaví zabývá půjčováním lodí pro
vodní turistiku a která se aktivně zúčastnila
všech tří proběhlých ročníků projektu Čistá řeka
Sázava. Každý z oceněných získal peněžní část-
ku ve výši 25 000,- Kč, kterou věnuje některé
neziskové organizaci dle vlastního výběru. Bi-
sport se rozhodl věnovat tuto částku Mateřské-
mu centru Motýlek v Týnci nad Sázavou. 

Cena je určena firmám i jednotlivcům, kteří
pomáhají svému okolí, a to nejen finančními
dary. Jejím cílem je přispět k tomu, aby se dár-
covství a dobročinnost staly přirozenou součástí
života kulturní společnost. Neziskové organiza-
ce mohou svou nominací poděkovat dárcům
a partnerům svých projektů, firmy upozornit na
své dárcovské aktivity. 

Společnost Posázaví o.p.s. nominovalo do ka-
tegorie malých a středních firem společnost s ru-
čením omezeným Bisport. Důvodem této nomi-
nace je její vskutku příkladná a dlouhodobá
pomoc při organizaci projektu Čistá řeka Sáza-
va. Majitel Bisportu, pan Jaromír Biolek, při
všech ročnících konzultoval a plánoval s organi-
zátory příhodné úseky pro čištění, místa nej-
vhodnějšího přiblížení se nákladního auta k řece
pro odebrání odpadků. V případě hrozícího
ohrožení bezpečnosti dobrovolníků při zvýšené
hladině řeky v roce 2006 aktivně řešil s organi-
zátory nečekanou situaci a sám společně se svou
manželkou a dětmi věnoval práci na řece při kaž-
dém z ročníků několik dní ze svého volného
času. V roce 2008 se společnost Posázaví roz-
hodla projekt oproti minulým létům prodloužit
o 34 km, takže řeka byla čištěna v úseku Kácov–
Pikovice (celkem 84km). Projekt trval celých 15
dní a firma Bisport, nejen že zapůjčila zdarma

lodě pro úklid, ale navíc ještě řidiče s doprovod-
ným vozidlem. Dva firemní řidiči se střídali ve
službách kolem putující flotily dobrovolníků,
převáželi osobní věci dobrovolníků, stavěli
stany, pomáhali s odebíráním těžkých nákladů
nepořádku do kontejneru a to do pozdních ve-
černích hodin, ve všedních dnech i o sobotách
a o nedělích. Výdaje na jejich mzdu (včetně so-
ciálního a zdravotního pojištění), pohonné
hmoty dodávky a amortizace auta šla na vrub Bi-
sportu. Pomoc projektu byla vyčíslena na
210 000,- Kč. Tato částka neobsahuje opotřebe-
ní lodí, které jsou často v důsledku jejich použi-
tí značně poškrábány a zašpiněny.

Pan Biolek se pravidelně kromě výše uvedené
pomoci účastní projektu, jako řadový dobrovolník

a bere na loď i své děti. Říká o tom: „Přeji si, aby děti
viděly, kolik sil a energie stojí posbírat nepořádek
kolem řeky a aby si uvědomily, že je snazší, když
člověk, vše co si k řece přinese, zase odnese zpět.“ 

Firma Bisport je zakládajícím členem společ-
nosti Posázaví o.p.s. a spolupráce mezi firmou
a Posázavím není vázána jen na tento projekt.
Pan Biolek byl dlouhodobým členem správní
rady Posázaví o.p.s. a mnohými svými zkuše-
nostmi z praxe přispěl k tvorbě Strategie rozvo-
je regionu na roky 2007–2013. Dá se říci, že
patří mezi nejaktivnější členy Místní akční sku-
piny a rozvoji Posázaví věnoval již mnoho sil
a času. 

Barbora Čmelíková

manažerka projektu Čistá řeka Sázava

fotografie k článku z předchozí strany

Hostinec Nová Hospoda (na staré benešovské silnici)
hledá kuchaře – kuchařku.

Telefon: 602 64 29 35
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Ježčí babyboom
Pracovníci Záchranné stanice pro živočichy

Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi mají
v těchto dnech plné ruce práce. V posledních ně-
kolika málo týdnech totiž přijali více než 40 osi-
řelých ježčích kojenců a velmi malých mláďat.
Takovýto nápor osiřelých ježčích mláďat dosud
Záchranná stanice ještě nezažila. „Mláďata ježků
se k nám dostávají obvykle až v průběhu října
a listopadu a to kvůli nízké hmotnosti, díky které
by nebyla schopná přežít zimu v zimním spánku.
Letos nám však lidé začali nosit ježčí mláďata už
od poloviny srpna. V naprosté většině případů se
jednalo o velmi malá mláďata, která přišla
o matku a bez lidské pomoci by uhynula“, uved-
la Šárka Tlustá, vedoucí Záchranné stanice. Co
nebývalý nápor ježčích kojenců způsobilo, se lze
jen dohadovat. Je možné, že s blížícím se podzi-
mem začali lidé urychleně dokončovat různé sta-
vební a zahradní práce a přitom nechtěně zničili
hnízda ježků ukrytá pod hromadami dříví či pod
uskladněným stavebním materiálem. Mnoho jež-
čích mláďat osiří také poté, co jejich matku přeje-
de auto nebo ji zabije zahradní sekačka.

Někdy se však také stává, že lidé do Záchranné
stanice přinesou ježčí mládě zbytečně. Do začát-
ku zimy je totiž ještě daleko a ježčí mláďata mají
ještě spoustu času se na zimu dostatečně vykrmit.
Která mláďata ježků tedy nyní potřebují pomoc?
Především ta, která jsou viditelně zraněná a nebo
jsou nalezena venku během dne. Ježci jsou totiž
zvířata s noční aktivitou a tak by během dne ne-

měla být nikde nacházena. Pomoc potřebují také
velmi malá mláďata vážící méně než 200g. 

A v čem spočívá lidská péče o mládě ježka?
Pokud je mládě ještě kojenec (váží -li méně než
100g), pak potřebuje sušené mléko pro koťata
a teplý pelíšek. Pokud je už větší, pak je vhod-
ným krmením konzerva pro kočky. Velkou chy-
bou je dávat ježkům kravské mléko (mají po
něm průjem) nebo jablka (ježci jsou hmyzožrav-
ci, potřebují maso). Kromě vhodné potravy po-
třebují ježci také odblešit a odčervit. 

Veškerá péče o ježčí mláďata je finančně velmi
náročná. Vlašimští ochránci přírody odhadují, že
péče o jedno ježčí mládě přijde zhruba na 500–
1000 Kč. Každoročně přitom pečují o více než

100 ježků. Pokud chcete podpořit záchranu jež-
čích mláďat, můžete odeslat dárcovskou SMS ve
tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLASIM na číslo
87777 (účtování DMS: 30 Kč, Záchranná stanice
pro živočichy ve Vlašimi obdrží minimálně
27 Kč) nebo můžete ježkům přinést něco dobrého
přímo do Záchranné stanice ve Vlašimi. Vítány
budou především granule a konzervy pro kočky. 

V případě nálezu malého mláděte ježka nebo
jiného zraněného či jinak postiženého divokého
zvířete volejte, prosím, na pohotovostní telefon
Záchranné stanice: 777 800 460.

Ing. Zuzana Pokorná, PhD.

Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
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Moderní 
čistírna peří 

zhotovuje polštáře a prošívané
přikrývky do 24 hodin z naší 

sypkoviny různých barev. 
Při větší zakázce sami 

přivezeme a odvezeme zdarma.

Adresa: 
Janeček, Čsl. armády 333

Jílové u Prahy 
tel.: 606 312 174

241 952 354 – večer

MODELÁŽ NEHTŮ
MANIKÚRA * PEDIKÚRA

Ivana Novotná
Okružní 520, Týnec nad Sázavou, mob: 723 489 681
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FRANCOUZŠTINA INDIVIDUÁLNĚ PRO VÁS
Individuální pravidelná výuka pro všechny znalostní úrovně od začátečníků po pokročilé – 

pro děti, teenagery i dospělé

Doučování, příprava k maturitě i k přijímací zkoušce na VŠ

Jednorázová, krátkodobá a intenzivní konverzační cvičení zaměřená na domluvu v cizině – 
dovolená, studijní pobyt, služební cesta

Pro zájemce možnost poznávání jazyka skrze francouzskou literaturu a texty šansonů

Studijní materiály zajištěny – potřebujete pouze svůj slovník

Výuka probíhá na Vašem pracovišti nebo u Vás doma od ranních do večerních hodin – 
případně v učebně v Nespekách

Možnost proplácení výuky zaměstnavatelem nebo firmou
Nad 2 vyučovací hodiny týdně pro 1–3 osoby 300,- Kč/1hod

1 vyučovací hodina týdně pro 1–3 osoby 350,- Kč

Mgr. Lenka Hamajdová
bohaté zkušenosti s výukou francouzštiny a též hudby na Lycée francais de Prague

Nespeky 109, e-mail: l.hamajdová@seznam.cz, telefon: 317 779 476 mobil: 731 472 201
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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.
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Obchůdek 
s kojeneckými hračkami 

a dětským oblečením

– máme jak nové oblečení, tak 
i sekáčkové z Anglie a Ameriky 

– vše v té nejlepší kvalitě, 
za přijatelné ceny

– pro Vás jsou všechny velikosti 
přehledně rozdělené, vše je vyprané
a čisté

– zboží přidáváme min. jednou za měsíc
– soustředíme se na značky Next, 

Cherokee, George,…
– otevřeno od 8:30–17:00 a v sobotu 

od 8:30–12:00
– pro miminka hračky schválené 

a zdr. nezávadné
– od firmy Mama a Little tikes, Disney 
– a nové oblečení od firmy Cactus Clone 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Najdete nás u hlavní silnice 
pod  lékárnou u hradu 
v Týnci nad Sázavou

Pro pobočku firmy Audiolight service s.r.o. 
v Říčanech hledáme pracovníky na tyto pozice:

– Junior Developer 
(Zkušenosti alespoň s jedním z jazyků: 
Python, C, PHP, Java, Perl., Znalost SQL, UML,
IDEF4, Linux výhodou)

– Vedoucí provozu
– Účetní /Asistentka účetní
– Osvětlovač
– Zvukař
– Řidič skupiny „C“ 

(vnitrostátní nebo mezinárodní doprava)
– Prodavač světelné a zvukové techniky
– Servisní technik (elektro)

Své CV zasílejte na:
e-mail: kralova.veronika@audiolight.cz

Tel.: +420 773 900 023


