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Milé čtenářky, vážení čtenáři, 
Vážení spoluobčané, 
obracím se na Vás v době, která není jedno-

duchá pro nikoho z nás. Nacházíme se v si-
tuaci, kterou naše země, potažmo celý svět, 
v novodobé historii ještě nezažil. Přesto však 
nepodléhejme panice a fámám. To vůbec ni-
čemu neprospívá, ale naopak oslabuje naše 
síly v boji s tímto neviditelným nepřítelem. 

Je to neuvěřitelné, ale i tahle válka s virem 
má své světlé stránky. Ukázalo se, že si umí-
me pomáhat, že jsme schopni jeden druhého 
podržet, že se snažíme dělat vše proto, aby-
chom to společně zvládli. Chtěl bych Vám 
za to moc poděkovat. Roušku už jsme přijali 
za vlastní, je vidět jak dokážeme být ohledu-
plní a zodpovědní. Prosím, vytrvejme v tom 
a nepolevujme. Ani Týnec se nevyhnul náka-
ze COVID-19, ale díky respektování nasta-
vených pravidel a opatření, se počet nakaže-
ných dá stále počítat jen v jednotkách. 

Velice si cením široké vlny dobrovolnické 
pomoci. Pan Škultéty tiskne na 3D tiskárně 
ochranné štíty pro zdravotníky a policisty, 
v celém městě se šijí roušky, které pak roz-
dáváme potřebným, pan Chu jich ušil rov-
nou stovku. Na roznos obědů a nákupy pro 
seniory se Vás přihlásilo tolik, že zatím ani 
všechny pomocníky nevyužijeme. Taxi vozí 
seniory zdarma, tam kam potřebují. To je 
prostě ohromná síla lidské solidarity. 

A pak jsou tu Ti, bez nichž bychom byli 
asi ztracení. Zdravotníci, policisté, hasiči, ale 
i prodavačky a prodavači, poštovní doručova-
telé. V první linii a stále s plným nasazením. 
A také učitelé (a s nimi i rodiče), kteří zvlá-
dají výuku dětí na dálku. Děkuji Vám za Vaši 
neuvěřitelnou obětavost. Vám všem patří náš 
„potlesk v osm“.

Zároveň prosím všechny starší osoby, ne-
mocné či jinak zdravotně znevýhodněné, aby 
pokud možno nevycházeli ze svých domovů. 
Nenavštěvujte lékaře, pokud to není nezbyt-
ně nutné. V případě neodkladné potřeby je 
kontaktujte telefonicky. Pokud potřebujete 
nakoupit, dojít pro léky, roušky na obličej, 
kontaktujte koordinátorku pomoci paní 
Hanu Kronovetrovou – tel. 733 741 028. 
Ráda pro Vás vše potřebné zařídí.

Vážení obyvatelé Týnce, pokud se i nadále 
budeme chovat všichni tak rozumně a zod-
povědně jako dosud, určitě tuto nelehkou 
situaci společně zvládneme. Já Vám opravdu 
věřím a ještě jednou Vám všem děkuji.

Martin Kadrnožka, starosta města

Poděkování
Děkujeme Vám - švadlenkám, dárcům látek 
i rukavic, tiskařům štítů a zakladačů  - za po-
moc, kterou jste nezištně nabídli nám všem.

Děkujeme Vám, kteří rozvážíte obědy naším 
seniorům, a opět nezištně, ve svém volném 
čase, jste neváhali ani okamžik a přišli pomáhat 
v této nelehké době.

Děkujeme Vám – prodavačkám a prodavačům, 
kteří denně dáváte v sázku své zdraví, a přece 
Vám nezmizel úsměv z tváře.

Děkujeme Vám – lékařům, lékařkám, sestřič-
kám. Bez Vás bychom už třeba ani nebyli.

Děkujeme Vám – policistům, hasičům, kteří 
bez ohledu na vlastní bezpečí, chráníte bezpečí 
naše.

Děkujeme Vám, všem občanům Týnce nad Sá-
zavou, za to, že respektujete nouzová opatření, 
že pomáháte Vašim blízkým, ale i sousedům 
a známým, děkujeme za to, že to nevzdáváte.

Prostě to zvládneme. Jiná cesta není.

Vaše město Týnec nad Sázavou

informace z radnice
Registrujte se do Mobilního rozhlasu. Mů-

žete do svého mobilu či na email dostávat 
informace o aktuálním dění ve městě.

Bohužel není možná návštěva městského 
úřadu. Úřad je pro veřejnost zavřený, a kon-
zultace je možná pouze telefonicky nebo 
elektronicky. Agenda úřadu je vykonávána 
bez přerušení.

Dobrou zprávou je, že se městu podařilo 
vlastními silami sehnat 150 litrů dezinfek-
ce a dalších 1000 máme objednáno. Dorazit 
by měla v nejbližších dnech. Stát nám za-
tím poslal pouhých 70 litrů. Čistíme veřejná 
prostranství, předali jsme ji i obchodníkům, 
kteří s ní dezinfikují prostory prodejen a ná-
kupní koše. Dostali ji i zdravotníci. 

Roušky a dezinfekci jsme přednostně roz-
dávali seniorům v DPS, na poště, policistům, 
zdravotníkům. Už by ji měli mít všichni. 
Roušek máme nyní k dispozici dostatek. Po-
kud potřebujete roušku, zavolejte p. Krono-
vetrovou nebo Městskou policii.

Objednali jsme 3D tiskárny. V této době 
na nich lze vyrobit mnoho pomůcek, které 
nejsou běžně k sehnání… Po skončení mi-
mořádných opatřeních je bude moci využít 
škola.

Technické služby a Vodovody a kanalizace 
rozdělily směny tak, aby v případě nákazy 
zaměstnanců nebyla paralyzována celá firma. 
Svoz odpadů, úklid města, provoz čistírny 
i úpravna pitné vody zatím fungují bez kom-
plikací.

Nepodařilo se sehnat ochranu pro dobro-
volné hasiče, městkou policii, popeláře… 
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Ochranné obleky, respirátory, obličejové štíty 
nejsou nikde k sehnání. A stát nám kromě 
malého množství dezinfekce nic neposkytu-
je.

Funguje dovážka obědů či výdej z okénka 
z restaurací. Školní jídelna je zatím v poho-
tovosti, kdyby „výdej z okénka“ skončil.

Město odpustí nájemné podnikatelům, kte-
ří provozují živnost v městských nebytových 
prostorách a kteří museli z důvodu nařízení 
vlády své provozovny uzavřít. Pokud se Vás 
to týká, kontaktujte Odbor majetku.

Pokračují práce na rozjetých projektech, 
financovaných především z dotací. Stavět se 
bude autobusová zastávka s kouskem chod-
níku v Chrástu u Krhanického hřbitova, 
opraví se povrch ulice Na Potočině v Chrás-
tu, odbahníme rybník v Peceradech včet-
ně opravy hráze. Proběhne výsadba zeleně 
na autobusovém nádraží a dosadíme nové 
stromy za uschlé. Pracuje se také na pro-
jektové dokumentaci na stavbu vodovodu 
v místních částech. 

Na hrozící pokles příjmů jsme připrave-
ni. Zatím odhadujeme pokles příjmů o cca  
10 mil Kč. Ve výdajích rozpočtu ale může-
me najít úspory zhruba ve stejné výši 10 mil 
Kč (hlavně v investičních položkách). Máme 

i další rezervy ve výši cca 25 mil Kč - neza-
pojené přebytky minulých období.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Zdravotní plán města Týnec nad Sázavou 

v rámci projektu Týnec nad Sázavou – 
zdravé město pro všechny II. Zpracovatel 
dokumentu: Zdravá Vysočina, z.s. za cenu 
30.000 Kč

•  Dodávku hodin na nádraží (nad schody 
na nástupiště vlaku). Hodiny budou čtyř-
stranné, umístěné na kamenném sloupu. 
Elektročas s.r.o. – hodiny za 129.800 Kč 
+ DPH, ČESKÁ ŽULA s.r.o. – Sloup 
za 112.000 Kč + DPH.

•  Smlouva o dílo na stavbu Chrást - autobu-
sové zastávky podél silnice II/106 s firmou 
BES s.r.o. za cenu 2 296 409,29 Kč bez 
DPH.

•  Smlouva o dílo na Studii na zlepšení od-
tokových poměrů v lokalitě Hlinka Týnec 
nad Sázavou s firmou Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba za cenu 329.000  Kč bez 
DPH.

•  Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy (linka 339), 

který stanoví cenu výkonu pro rok 2020. 
Celkové náklady jsou plánovány ve výši  
560 308,80 Kč, hrazeno prostřednictvím 
svazku obcí BENE-BUS.

•  Smlouva o dílo na stavbu Obnova míst-
ní komunikace 38c – I. část s firmou BES 
s.r.o. za cenu 1 689 329,40 Kč bez DPH.

Proběhlo setkání s ředitelkami škol. Řešil se 
hospodářský výsledek roku 2019, plán oprav 
na prázdniny 2020 a zápis nových školáků.
Byl schválen Pokyn rady č. 2/2020, který 
stanoví podmínky pro poskytnutí finančního 
daru při výročí svatby 50, 60 a 70 let.

Bylo schváleno podání žádosti do partici-
pativního rozpočtu Středočeského kraje (htt-
ps://mujkraj.kr-stredocesky.cz) na Dopravní 
hřiště v areálu MŠ. Podpora kraje by byla 
400.000 Kč. Spoluúčast města cca 700.000 Kč. 
O tom, zda projekt bude realizován, rozhodne 
veřejnost hlasováním.

Rada odpouští nájemné z nájemních smluv 
uzavřených mezi městem Týnec nad Sázavou 
s nájemci nebytových prostor, kteří museli z dů-
vodu nařízení prostor své provozovny uzavřít.
Rada jedná přes videokonferencí. Zastupitel-
stvo podle zákona takto provést nejde. Dub-
nové zasední zastupitelstva nebude vyhláše-
no. Další plánovaný termín je 15. 6. 2020.

bez ROušKy ven nesMÍte
Bez roušky, respirátoru, šátku či jiné vhodné 

ochrany obličeje NESMÍ LIDÉ OPUSTIT 
SVÉ DOMOVY. 

POuze seniOři MOhOu dO  
ObchOdů Mezi 8 - 10 hOdinOu

Lidé starší 65 let mají nově pro nákupy 
ve větších obchodech s potravinami vyhra-
zený čas od 08:00 do 10:00. V obchodech 
do 500 metrů čtverečních omezení neplatí.
VÝZVA SENIORŮM: Zůstaňte doma, po-
žádejte o pomoc své blízké, sousedy nebo 
volejte koordinátorku pomoci paní Krono-
vetrovou

Vedení města Týnce nad Sázavou vyzý-

vá všechny seniory starší 70 let, aby omezili 
pohyb mimo svůj domov skutečně na mini-
mum. Vycházejte jen v nejnutnějších přípa-
dech! Pro vyřízení nákupů se obraťte na svou 
rodinu, přátele, sousedy. Využít můžete také 
telefonní linku sociální pracovnice paní Hany 
Kronovetrové 733 741 028, a to v pracovní 
dny od 08:00 do 18:00.
VÝZVA SOUSEDŮM: Nepotřebuje někdo 
ve Vašem okolí pomoc?

Prosíme, rozhlédněte se kolem sebe. Není 
ve Vašem okolí někdo, kdo potřebuje po-
moc? Ať je to babička, dědeček, osamělý rodič 
na mateřské. Zeptejte se ho, co pro něj mů-
žeme udělat. Pokud to dokážete sami, děku-
jeme, pokud zavoláte koordinátorku pomoci 

paní Kronovetrovou 733 741 028, také děku-
jeme. V současné těžké době by na to nikdo 
neměl být sám.

KOROnaviR v týnci  
nad sázavOu

Chceme Vás požádat, snažme se zůstat 
v klidu, nestresujme sebe ani své okolí zby-
tečnými nepodloženými informacemi, které 
mohou vyvolávat mezi lidmi, a především 
mezi seniory, paniku. Důležité je dodržovat 
základní pravidla hygieny, při pobytu venku 
a při nákupech či nutném kontaktu s jinými 
lidmi noste roušku nebo jinou ochranu obli-
čeje a především: 
POKud MůŽete, zůstaŇte dOMa!

V Týnci nad Sázavou probíhá dezinfekce 
veřejných míst. Pracovníci technických slu-
žeb ošetřují lavičky, zábradlí, odpadkové koše, 
popelnice i prostory před obchody včetně ná-
kupních vozíků. Vedení města dokázalo vlast-
ní cestou zajistit 150 litrů dezinfekce Anti-
Covid a v současné době očekává dodávku 
dalších 1000 litrů. 70 litrů dodal stát.

Město dezinfekci rozděluje i podle potře-
by zdravotníkům do pečovatelských domů 
a do obchodů, kde s ní zaměstnanci dezinfi-
kuji vnitřní i venkovní prostory.

Pan Tomáš Dvořák, prodejce zahradní tech-
niky Husqvarna a Stihl Benešov, našemu 
městu daroval postřikovače Stihl, díky kterým 
mohou pracovníci TS služeb Týnec dezinfi-
kovat veřejná prostranství, obě ZŠ, DPS, ma-

teřskou školku. Děkujeme za to. A děkujeme 
i zaměstnancům TS, kteří jsou v bezprostřed-
ní blízkosti potenciálnímu nebezpečí nákazy, 
ať už při vyvážení odpadu nebo při čištění 
ulic, a přesto z boje neutíkají. 

lm

nouzový stav v týnci nad sázavou

dezinfekce veřejných prostor
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V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice a ve spojitosti  
s prevencí šíření onemocnění COVID-19 je od 16. 3. 2020

MĚstsKý Úřad PRO veřeJnOst uzavřen.
Neodkladné úkony budou provedeny pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.  
Příslušný referent žádost posoudí a domluví termín osobního jednání.  Děkujeme za pochopení

uzavření úřadu

NOSTE 
ROUŠKY
NOSTE 
ROUŠKY
KDYŽ VYCHÁZÍTE VEN NA NÁKUP,  
DO LÉKÁRNY, NA POŠTU... ZAKRYJTE SI 
OBLIČEJ ROUŠKOU, ŠÁLOU NEBO ŠÁTKEM.

JAKÁKOLIV OCHRANA JE LEPŠÍ NEŽ NIC.

www.mestotynec.cz    www.facebook.com/tyneckevlneni

COVID-19

CH
RÁ

NÍ
M

 S
EB

E CHRÁNÍ M
 TEBE!

JAK PEČOVAT 
O ROUŠKU

STERILIZACE BAVLNĚNÝCH ROUŠEK

JAK MANIPULOVAT S ROUŠKOU
Manipulaci s rouškou by vždy mělo předcházet 
důkladné umytí rukou.
Při nasazování je důležité nedotýkat 
se obličeje a látky.

Rouška by měla zakrývat obličej od nosu 
pod bradu.

Nošení roušky by nemělo trvat déle než 
čtyři hodiny nebo dokud není rouška vlhká.

Roušku sundávejte pouze za provázky 
nebo gumičky, opět se nedotýkejte látky 
ani obličeje. Po manipulaci s rouškou 
je opět žádoucí umýt si ruce. 

JAK ROUŠKU STERILIZOVAT
Roušku je nutné po každém použití sterilizovat. 
Toho lze dosáhnout vypráním na nejvyšší teplotu, 
tedy alespoň 60 °C nebo vyvařit po dobu alespoň 
10 minut. Následně roušku několikrát přežehlit, 
nejlépe napařovací žehličkou.

www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni
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Mimořádná opatření 
města Týnec nad Sázavou

Milí spoluobčané,
obracím se na Vás vzhledem k vážné situaci v České republice, kdy naše 

země funguje v mimořádném režimu. Prosím Vás, zachovejme především klid 
a nepodléhejme panice, i když se mezi námi již objevili první nemocní. Dodržujme 
nařízení vlády naší země, dodržujme níže uvedená pravidla. 

Pomáhejme svým blízkým, zajímejme se o své osamělé sousedy. Nabídněme 
jim pomoc svou nebo zprostředkujme pomoc města.

•  Noste roušku mezi lidmi, nebo alespoň šátek  
nebo šálu přes ústa a nos. Moje rouška chrání Tebe,  
Tvoje rouška chrání mě!

•  Vyhýbejte se většímu množství lidí – omezte  
nákupy a pohyb mezi lidmi na nejnutnější dobu

•  Snažte se udržovat vzdálenost s jinými lidmi  
na cca 2 metry

• Neshromažďujte se – ani na procházkách
•  Rodiče, poučte své děti, aby se v době volna nesetkávaly  

ani doma, ani venku
•  Senioři nechoďte vůbec ven z bytu! Je to v zájmu Vašeho zdraví 

i života! Nakoupíme, oběd dovezeme, léky zajistíme.

Potřebujete nakoupit? Donést oběd? Zajistit léky? Volejte paní  
Hanu Kronovetrovou na číslo 733 741 028 v době od 8 do 18 hodin.

Věřím, že pokud budeme tato pravidla dodržovat, chovat se rozumně a zodpovědně, 
tuto nelehkou situaci společně zvládneme.

Váš Martin Kadrnožka, starosta

www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni

Nová celostátní informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Nová celostátní informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

COVID-19
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JseM zaMĚstnanec
Zjednodušeně lze říct, že zaměstnanci, kteří 
mají pracovní poměr na dobu neurčitou, jsou 
nejlépe chráněni před mimořádnou situací, 
která znamená náhlý ekonomický útlum.

Práce z domova (home office)
Při práci z domova má zaměstnanec nárok 
na plnou mzdu nebo plat (v případě, že jde 
o úředníka). Pracovat z domova může zaměst-
nanec, i pokud je v karanténě a zdravotní stav 
to umožní.

Ošetřovné
Kvůli mimořádným opatřením se změnily 
parametry této dávky. Nově na ni mají nárok 
rodiče dětí až do 13 let, a to po celou dobu, co 
zůstanou uzavřené školy.

Karanténa
Pokud je zaměstnanec v karanténě a jeho stav 
nebo povaha jeho práce neumožňuje pracovat 
z domova, má nárok na 60 procent své mzdy.

Překážka na straně zaměstnavatele
Pokud musí být kvůli mimořádným opatře-
ním uzavřené pracoviště, má zaměstnanec 
nárok na plnou mzdu. 

Zavřeno kvůli nepřímým dopadům
Pokud zaměstnavatel nemá potřebné surovi-

ny, služby nebo výrobky nutné k zajištění pro-
vozu, dostanou pracovníci 80 procent mzdy 
a stát zaměstnavateli proplatí 50 procent 
těchto nákladů.

JseM nezaMĚstnaný
Řada firem kvůli mimořádným opatřením 
přistoupila k propouštění. Podmínky výpově-
di a následné pomoci se odvíjí podle zákoníku 
práce.

Odstupné
Pokud došlo k výpovědi z pracovního pomě-
ru, má zaměstnanec nárok na odstupné. To 
je podle zákoníku práce odstupňované podle 
odpracovaného počtu let:
Jeden průměrný plat, pokud pracovní poměr 
trval méně než rok.
Dva průměrné platy, pokud pracovní poměr 
trval alespoň rok a méně než dva roky.
Tři průměrné platy, pokud pracovní poměr 
trval dva a více let.

Podpora v nezaměstnanosti
Pokud jste v posledních dvou letech v sou-
čtu pracovali alespoň 12 měsíců, máte nárok 
na podporu v nezaměstnanosti. První dva 
měsíce  je to 65 procent průměrného měsíční-
ho čistého příjmu. Další dva měsíce na úrovni 
50 procent a následně 45 procent průměrné-
ho čistého příjmu.

Pokud na podporu nedosáhnu
Jestli jste v posledních dvou letech nepraco-
vali alespoň 12 měsíců, podpora se vypočítává 
z průměrné mzdy v národním hospodářství, 
která činí 33 429 korun. První dva měsíce do-
stáváte 15 procent, další dva 12 procent a zbý-
vající dobu 11 procent.

JseM ŽivnOstnÍK
Odpuštění daní a záloh
S účinností od března nemusí šest měsíců po-
sílat osoby samostatně výdělečně činné zálohy 
na sociální pojištění. Navíc se jim odpouští 
zcela minimální zálohy ve výši 2544 korun. Ti, 
kdo platí větší částky, v ročním zúčtování do-
platí rozdíl mezi minimální zálohou a skuteč-
nou výší pojistného podle zisku za rok 2020.
Stejný režim platí i pro zdravotní pojištění. 
Minimální zálohy ve výšce 2352 korun budou 
zcela odpuštěny.
Ministerstvo financí vyhlásilo rovnou dva tak-
zvané liberační balíčky, které promíjí pozdně 
podané kontrolní hlášení, opožděné podání 
přiznání k dani z příjmu u fyzických i práv-
nických osob, podání červnové zálohy na daň 
z příjmů a nepodání přiznání daně z nabytí 
nemovitých věcí.

Pozastavení EET
Po dobu mimořádných opatření a dalších 
třech měsíců bude pozastavené EET. 

Přehled dávek a půjček, na které máte kvůli epidemii nárok
(pozn. redakce – platnost textu ke dni uzávěrky TL)

LinKa PsychOLOgicKé POMOci – 
1212
Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 
1212 linku první psychické pomoci. Linka je 
bezplatná a určena všem občanům. Provoz lin-
ky zajišťují zdravotničtí interventi a psycholo-
gové Systému psychosociální intervenční služ-
by (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi 
zasaženými psychicky nadlimitní situací.

záKaz vOLnéhO POhybu
Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo zákaz 
volného pohybu osob na území ČR s výjimkou 
například cest do zaměstnání či obstarávání 
základních životních potřeb, jako je například 
nákup potravin. Současně se nařizuje omezit 
pohyb na veřejně dostupných místech a ome-
zit kontakty s jinými osobami na nezbytně 
nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných 
místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou 
osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu 
povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné 
činnosti či účasti na pohřbu.

záKaz MaLOObchOdnÍhO PROde-
Je vyJMa POtRavin ...

Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo zákaz 
maloobchodního prodeje a prodeje služeb v pro-
vozovnách, s výjimkou vybraných prodejen.

vyhRazená dOba PRO seniORy
Lidé starší 65 let mají pro nákupy ve vět-
ších obchodech s potravinami vyhrazený čas 
od 08:00 do 10:00. V obchodech do 500 me-
trů čtverečních omezení neplatí.

PROPadLé dOKLady PLatÍ
Ministerstvo vnitra ČR informovalo na svých 
webových stránkách o výjimce, která platí 
pro doklady totožnosti propadlé po 1. březnu 
a řidičské průkazy, kterým skončila platnost 
v době nouzového stavu. Lidé s propadlými 
řidičskými průkazy mohou dál řídit a propadlé 
občanské průkazy nebo cestovní pasy používat 
k prokázání totožnosti. Podle stanoviska mini-
sterstva nehrozí lidem s propadlými doklady 
žádné sankce.

ŽádOst O OšetřOvné i PRO OsvČ, 
OdPuštĚnÍ záLOh na  
POJistné a bezÚROČné PůJČKy
Stejně jako zaměstnanci budou mít také živ-

nostníci nárok na ošetřovné, a to za péči o děti 
do 13 let bez určení spodní hranice věku dí-
těte.
Stát v době pandemie koronaviru také odpustí 
drobným podnikatelům minimální zálohy jak 
na sociální, tak na zdravotní pojištění od břez-
na do srpna.
Podnikatelé mohou od 30. března žádat 
o bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek 
v programu COVID II. Nebude stanovena 
minimální hranice půjčky, žádosti by měly být 
přijímány do 15 milionů korun.

záPis dO šKOLy, PřÍJÍMacÍ  
zKOušKy, MatuRity
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 
proběhne od 1. dubna do 17. dubna 2020 bez 
osobní přítomnosti dětí ve škole.
Přijímací zkoušky na střední školy by se měly 
konat dva týdny po znovuotevření škol.
Maturitní zkoušky by mohly být tři týdny 
po otevření škol. Pokud by se žáci nevrátili 
do lavic do 1. června, mohlo by se maturitní 
vysvědčení vystavit na základě výsledků z po-
sledních tří vysvědčení maturanta.

lm

nouzový stav v ČR (pozn. redakce – platnost textu ke dni uzávěrky TL)
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Období nouzového stavu v souvislosti s one-
mocněním COVID-19 či povinně nařízená 
domácí karanténa může pro někoho zname-
nat nepřiměřenou psychickou zátěž. Minis-
terstvo zdravotnictví proto spustilo pod čís-
lem 1212 také linku první psychické pomoci. 
Linka je bezplatná a určena všem občanům. 
Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi 
a psychologové Systému psychosociální in-
tervenční služby (SPIS), vycvičení pro komu-
nikaci s lidmi zasaženými psychicky nadli-
mitní situací.
Provoz linky první psychické pomoci je vá-

zán na číslo 1212, na něž mohou volat obča-
né v souvislosti s aktuální epidemií. Po jeho 
aktivaci se v hlavní nabídce mezi sděleními 
v rámci dalšího směrování hovoru ozve také: 

„Máte v souvislosti s aktuální situací obavy 
o sebe nebo své blízké a potřebujete o tom mlu-
vit? Stiskněte 5“. Po zvolení této možnosti je 
volající propojen na pracovníka podpůrné lin-
ky. Dostupnost linky je aktuálně v době 7-24 
hodin a v případě potřeby bude dále upravo-
vána. V nočních hodinách je případný volající 
odkázán na non-stop linku krizové pomoci.
Linku první psychické pomoci mohou vyu-

žít lidé, na které doléhá aktuální krizová si-
tuace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. 
Volat tedy mohou ti, jež cítí strach z nemoci, 
či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají 
pocity bezmoci, těžce nesou izolaci, potřebu-
jí podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí 
hněv nebo zklamání v souvislosti se součas-
nou situací, kterou prožívají. Smyslem linky 

je poskytnout volajícím bezpečný prostor pro 
podpůrný rozhovor v obtížné situaci, v níž se 
nacházejí. V případě potřeby jim může pra-
covník linky doporučit odbornou péči a sdělit 
vhodné kontakty.

Linka psychologické pomoci 1212

Ošetřovné pro OSVČ
Od dubna živnostníci mají právo na 424 ko-
run za den, maximální částka je stanovena 
na 13 144 korun měsíčně.
O peníze je možné žádat živnostenské úřady 
na základě čestného prohlášení.

Náhrada za omezení provozu
Osobám samostatně výdělečně činným, které 
kvůli koronaviru a vládním opatřením nemo-

hou svou živnost provozovat, by měl stát platit 
(pokud schválí) 15 tisíc korun měsíčně po ce-
lou dobu, kdy bylo jejich podnikání omezeno. 

Půjčka COVID
V současnosti se připravuje druhé kolo vládou 
jištěných půjček. 
Má jít o bezúročnou půjčku s ročním odkla-
dem začínající na 10 tisících korun a končící 
na 15 milionech korun.

Úvěr by měly poskytovat komerční banky, 
za které se zaručí stát prostřednictvím Česko-
moravské záruční a rozvojové banky.

JseM PendLeR
Zaměstnanci, kteří žijí v Česku, ale za prací 
jezdí přes hranice, mohou zažádat o dávky 
v nezaměstnanosti ve svém bydlišti.

Zdroj: novinky,  
www.seznam.cz

TÝNECKO  
TLESKÁ
V OSM!!!

www.mestotynec.cz    www.facebook.com/tyneckevlneni

Pojďme i my vyjádřit poděkování večerním minutovým potleskem, aby 
i naši zdravotníci a zdravotnice věděli, že nám na nich záleží a že jim alespoň 
takto symbolicky posíláme díky. Potleskem zároveň děkujeme i všem dalším 
hrdinům a hrdinkám těchto dní, jako jsou hasiči, policisté a policistky, řidiči 

a řidičky, prodavači a prodavačky a mnoho dalších, kteří nasazují své zdraví, 
abychom to společně všichni zvládli.

TŘI KAMARÁDI SE SEJDOU,  
VŠICHNI SI MYSLÍ, ŽE NEMAJÍ COVID-19

NAKAZIL SE VOJTA I CELÁ JEHO RODINA

NAKAZILA SE I TEREZA, KTERÁ 
ŠLA DO OBCHODU NAKUPOVAT

JANA ALE BYLA INFEKČNÍ, ANIŽ BY O TOM VĚDĚLA

VOJTA JANA TEREZA

JANA VOJTA

www.mestotynec.cz    www.facebook.com/tyneckevlneni

1212
cOvid-19

bezPLatná 
linka

pomoci
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Ministerstvo vnitra ČR informovalo o vý-
jimce, která platí pro doklady totožnosti 
propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, 
kterým skončila platnost v době nouzového 
stavu. Lidé s propadlými řidičskými průkazy 
mohou dál řídit a propadlé občanské průka-
zy nebo cestovní pasy používat k prokázání 

totožnosti. Podle stanoviska ministerstva 
nehrozí lidem s propadlými doklady žádné 
sankce.

Lidé nemusejí žádat o nový občanský prů-
kaz v zákonné lhůtě do 15 pracovních dnů 
ani kvůli změně bydliště, svatbě, rozvodu 
nebo ovdovění. Žádat nemusejí ani lidé, kteří 

dovršili 15. rok věku a občanský průkaz zatím 
nemají.

Neplatný řidičský průkaz si lidé mohou 
zatím ponechat a prokazovat se jím. Za běž-
ných okolností by ho přitom museli odevzdat 
na městském úřadu.

lm

Česká pošta nově doručuje i důchody, které 
měla původně vyplácet na svých pobočkách. 
Zároveň jsou pobočky otevřeny do 9:00 
pouze pro seniory. Důchody, které Česká 
pošta doručovala na adresu seniorů, budou 
i nadále doručovány beze změny. „Prakticky 
to znamená, že nemusí žádný důchodce pro svůj 

důchod na pošty, všechny důchody se pokusí Čes-
ká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce 
nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod 
uložen na ukládací poště,“ uvedl mluvčí České 
pošty Matyáš Vitík.

lm

Vážení, kteří nám pomáháte pomáhat se-
niorům. Velmi si Vaší pomoci vážíme. Těžko 
tomu uvěřit, ale bohužel i v takovéto situaci 
se najdou tací, kteří chtějí situace zneužít pro 
své obohacení. Stalo se tedy, že někdo pod zá-
minkou donesené roušky si nechal od seniorů 

podepsat převzetí, ale ukázalo se, že podepsali 
změnu tarifu elektřiny. Proto jsme se Vás roz-
hodli o této skutečnosti informovat. Budeme 
při obvolávání seniorů varovat, aby nic nepo-
depisovali. A tedy je-li to možné, nežádejte 
od seniorů podpis při převzetí roušky (ačkoliv 

to nepředpokládáme, přesto bychom rádi tuto 
zkušenost sdíleli).

 Děkujeme za váš čas a energii.
 S pozdravem, Bára Paulátová

Vseobecnylekar.cz

Město Týnec nad Sázavou se snaží snížit energetickou náročnost bu-
dov, to znamená ušetřit spotřeby energií, a tím pomoct životnímu pro-
středí. V tuto chvíli probíhá zjišťování stavu jednotlivých městských 
budov. Hledáme, zda a případně kde, teplo utíká, jak ušetřit plyn, elek-
třinu i vodu. Následně vznikne zásobník projektů, který bude obsahovat 
nutné úpravy jednotlivých budov, jimiž dosáhneme snížení jejich ener-
getické náročnosti. Na zavedení systému energetického managementu 
se podařilo získat dotaci z programu EFEKT z Ministerstva průmyslu 
a obchodu ve výši 321 860 korun. Energeticky úsporná opatření už byla 
realizována při rekonstrukci městského úřadu, polikliniky, školy, škol-
ky a sokolovny v Kostelci. Díky tomu je v současné době spotřeba tepla 
v těchto budovách o 60 procent nižší než před zavedením opatření.  

 lm

Propadlé doklady platí

Pro důchody na poštu nemusíte

varování

snižujeme spotřebu energií 
našich budov

Přes mobilní rozhlas posíláme zdarma aktuální informace ne-
jen o vývoji situace ohledně koronaviru v našem městě. Kde se-
ženete pomoc, kde se najíte, kam k lékaři, kam zavolat. To vše se 
prostřednictvím rozhlasu dozvíte. Také Vám v této náročné době 
neutečou nová, aktuální rozhodnutí vedení města a především vlá-
dy ČR. Informace, které týnečtí obyvatelé potřebují. V rámci této 
služby budete prostřednictvím e-mailu či SMS zpráv informování 
o všem podstatném. V případě Vašeho zájmu se, prosím, registrujte 
na webové stránce mestotynec.mobilnirozhlas.cz. 

Mobilní rozhlas informuje hned

Moc děkujeme za velkou po-
moc členům Sboru dobrovol-
ných hasičů z Pecerad.  V úterý 
večer (31. března) přiložili ruku 
k dílu a celkem 450 tisíc roušek 
a dalších téměř 50 tisíc ostatních 
ochranných prostředků, jako jsou 
štíty a rukavice, mohlo začít od-
jíždět obratem tam, kde jsou po-
třeba. Už za dvě hodiny od vylo-
žení zásilky v centrálním skladu 
v Benešově se podařilo vyexpe-
dovat prostředky do zařízení so-
ciálních služeb a vzápětí za nimi 

i do oblastních nemocnic. Během následujícího odpoledne bylo 
distribuováno cca 85 tisíc roušek do postižených malých obci 
a další OOP například i pohřebním službám.

 
Zdroj: faceoobok Středočeský kraj

středočeský kraj děkuje  
hasičům z Pecerad

Pokud šijete roušky a Vaše rodina už je  
celá orouškovaná S, dejte nám je, prosím,  
na úřad nebo koordinátorce pomoci paní  

Haně Kronovetrové tel. 733 741 028.  
Rozdáme je potřebným.  

Moc děkujeme

výzva  
pro švadlenky
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Fungování zdravotnických zařízení po dobu  
trvání pandemie COVID-19

MUDr. Marta Hudecová zubní lékař 
K Náklí 510 317 701 235   
zavřeno, v případně nejvyšší nutnosti volejte 728 516 663
MUDr. Dagmar Bumbálková zubní lékař 
K Náklí 510 317 701 606   
Po 8-15:30, út 8-15:30, stř 8-15:00, čt 8-15:30, pá 8-13:30 hodin
MUDr. František Kroužek gynekologie 
K Náklí 510 602 211 403   
ordinace je otevřena po telefonické dohodě, volejte 
na 602 211 403
MUDr. Antonín Obr gynekologie 
K Náklí 510 317 701 537 
www.vysetreniplodu.cz 
po telefonické dohodě pondělí a čtvrtek od 7-13 hodin,  
pro objednání volejte 317 701 537
MUDr. Jana Mravcová ušní, nosní, krční 
K Náklí 510 317 701 688 
ordinace je otevřena po, út, stř, pá od 7:30-13:00 hodin,  
po telefonické domluvě.
MUDr. Josef Fuchs oční lékař 
Okružní 520 317 701 240 
akutní pacienti pondělí a čtvrtek od 13-14 hodin,  
pro objednání volejte 603 155 056
MUDr. Josef Zemánek dětský lékař 
K Náklí 404 317 701 234 
ordinace je otevřena po, stř, pá 8:00-10:00 zdraví, 10:15-12:00 
hodin nemocní, ošetření akutních pacientů pouze po telefonické 
dohodě 602 315 543, www.detskylekar.com

MUDr. Vlasta Hvězdová dětská lékařka 
Jílovská 81 317 701 080 
ordinace je otřevřena po 7:30-11:30, stř 10:00-13:00,  
čt 7:30-12:00 hodin. Pro objednání volejte 317 701 080.
MUDr. Vlasta Hvězdová dětská lékařka 
Jílovská 81 317 701 080 
ordinace je otřevřena po 7:30-11:30, stř 10:00-13:00,  
čt 7:30-12:00 hodin. Pro objednání volejte 317 701 080.
MUDr. Erika Paroulková dětská lékařka 
Na Kněžině 38 315 559 528 
po telefonické dohodě po 13:00-15:00, út 8:00-9:30, čt 10:30-
12:30, pátek 8:00-9:30 hodin. Pro objednání volejte 777 859 495. 
MUDr. Tomáš Macháček praktický lékař 
Okružní 520 317 704 758 
Pro objednání volejte 317 704 758 a domluvte si termín návštěvy.  
Po objednání je ordinace otevřena: po 6:30-9:00, 13:00-15:30;  
út 6:30-12:00, 15:00-18:00; stř 6:30-11:30; čt 6:30-12:30;  
pá 6:30-12:30 hodin.
MUDr. Miloslava Fumferová praktická lékařka 
K Náklí 510 317 701 232 
Po telefonické dohodě přijímají pacienty po-pá od 7:15 do 12:00 
hodin. Pro objednání volejte 317 701 232.
MUDr. Alice Čečilová praktická lékařka 
Pod Hradem 121 317 701 633 
Je potřeba omezit osobní kontakt. Volejte na tel.: 317 701 633  
pro objednání. Po, út, stř 7:00-13:00, čtvrtek 12:00-18:00,  
pátek 7:00-13.00 hodin. Po telefonickém objednání jsou možné  
i odběry krve mimo ordinaci, v terénu.

PROSÍME, RESPEKTUJTE TATO PRAVIDLA:
1.  Především zvažte, zda je návštěva lékaře opravdu nutná, případně zda se nedá vyřešit po telefonu.
2.  Pokud máte příznaky onemocnění COVID-19, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, se kte-

rým se poraďte o dalším postupu a nenavštěvujte jej osobně.
3.  Níže uvádíme telefonický kontakt na všechny lékaře v Týnci. Prosíme, nejprve se s lékařem telefonicky 

domluvte na nutnosti osobní návštěvy.
4.  V současné době je možné využít vzdálené možnosti k vyřízení Vašich potřeb, jako jsou e-recepty, které 

lékaři mohou zaslat prostřednictvím SMS aj.
5.  V případě návštěvy lékaře se chovejte zodpovědně, tzn. v čekárnách, se nesmí zdržovat vyšší množství 

pacientů a všichni pacienti by mezi sebou měli dodržovat minimálně 2 až 3 metrové rozestupy.

Omezení ordinačních hodin MUDr. Fumferové

Ordinace ORL – omezení ordinačních hodin 

MUDr Fumferová oznamuje omezení ordi-
načních hodin po dobu nouzového stavu.

Ordinační doba se zkracuje od 7.15-12.00
Recepty pro pacienty budou zasílány elektro-

nicky na mobilní telefony.
Pracovní neschopnosti budou zasílány elek-

tronicky po telefonické konsultaci na základě 
rozhodnutí lékaře.

Pacienti budou telefonicky objednáni k vyšet-
ření na konkrétní čas.

Ruší se provádění všech preventivních pro-
hlídek - vstupní prohlídky, vyšetření pro řízení 
motorových vozidel, nebudou se provádět výpisy 
z dokumentace a vyplňovat pojistky, apod.

Odběry krve budou prováděny jen v případě 
nezbytně nutném, a to pouze po předchozí te-

lefonické domluvě.
Může se stát, že se nedovoláte hned. Zkou-

šejte to, prosím, opakovaně.
Prosíme občany, aby dodržovali všechna opat-

ření nařízená vládou ČR a přispěli tak k omeze-
ní šíření koronaviru.

MUDr. Miloslava Fumferová,  
tel.: 317 701 232

ORL ambulance – MUDr. Jana Mravco-
vá oznamuje omezení ordinačních hodin 
po dobu nouzového stavu:

Pondělí, úterý, středa a pátek 7:30-13:00 
hod., čtvrtek zavřeno

K vyšetření je možno se telefonicky objed-
nat, tel: 317 701 688

Nabízíme telefonické konzultace pro akutní 

onemocnění v ORL oblasti, včetně vystavení 
neschopenky 

Recepty našim pacientům s chronickým 
ORL onemocněním odesíláme elektronicky 
na mobil případně mailem

Klientům nabízíme ošetření na telefonickou 
výzvu s možností čekat v autě či na volném 
prostranství před budovou místo v čekárně 

po předchozím předání kontaktu na telefon-
ním čísle: 317 701 688.

K plánovaným vyšetřením, kontrolám a pre-
ventivním prohlídkám, se, prosím, přeobjed-
nejte později dle aktuální epidemiologické 
situace.

  MUDr. J. Mravcová
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Vzhledem k vládou nařízené karanténě pracovníci Technic-
kých služeb Týnec popelnice vyvezou i bez známky pro rok 
2020. Žádáme Vás, pokud jste si známku dosud nevyzvedli, 
odložte to až na dobu po karanténě. Děkujeme.

Sběrný dvůr v areálu Technických služeb Tý-
nec na Brodcích je pod dobu nouzového stavu 
vyhlášeného vládou ČR uzavřen. 

Děkujeme za pochopení.

sběrný dvůr  
je uzavřen

známky na popelnice  
po karanténě

Žádáme všechny zákazníky a odběratele, aby po dobu uzavření budovy MěÚ, odložili plánovanou návštěvu kanceláře VaK Týnec s.r.o. V neodkladných 
případech pro komunikaci využijte mobilní telefon, e-mail nebo datovou schránku.

vaK týnec s.r.o. v omezeném režimu

dopravní hřiště v týnci nad sázavou
Dopravní hřiště 

pro děti možná bu-
deme mít i v Týnci. 
Záleží to i na Vás. 

Středočeský kraj rozdělí mezi žadatele 
v Participativním rozpočtu 50 milionů ko-
run. Město Týnec nad Sázavou v rámci to-
hoto rozpočtování podalo návrh na zřízení 
dopravního hřiště. Středočeskému kraji se 
nápad líbí, ale abychom se dostali do další-
ho kola, potřebujeme podporu Vás, obyvatel 
Týnce. Musí být zřejmé, že se nejedná jen 
o myšlenku vedení radnice, ale nápad nás 
všech. Proto potřebujeme lajky, které ná-
vrh podpoří. Pokud Vás dopravní hřiště pro 
naše mrňata oslovilo, na webových stránkách 
Středočeského kraje – https://mujkraj.kr-
-stredocesky.cz/, v galerii projektů najděte 
Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou a dejte 

mu svůj hlas pomocí tlačítka – to se mi líbí. 
Hlasování probíhá do 15. dubna. Čím víc 
lajků nasbíráme, tím lépe. Pak postoupíme 
do dalšího kola, ve kterém se bude vybírat už 

z konkrétních návrhů, které dostaly nejvíce 
podpory od Vás občanů. Za zkoušku to stojí, 
ne…

lm

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
Tajemník Městského úřadu  

v Týnci nad Sázavou vyhlašuje

Více informací naleznete na:
www.mestotynec.cz

pracovník/pracovnice podatelny

POdĚKOvánÍ
ORL ambulance Týnec nad Sázavou by touto cestou  ráda poděkovala   

panu Michalovi Škultétymu z Týnce  
za sponzorský dar - velmi potřebné ochranné pomůcky – obličejové štíty,  

které tiskne na své  3D tiskárně.
MOC DĚKUJEME, žE náM pOMáhátE!

MUDr. J. Mravcová + sestra M. Koláčková
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Ámos vision je dotyková nástěnka, kte-
rá poskytuje žákům, učitelům a rodičům 
informace, které denně potřebují, mohou 
využít nebo jim pomohou v osobním ži-
votě.

Nástěnka má tři zóny. V první zóně se 
vysílají videa zaměřená na prevenci, osvě-
tu, společensky prospěšná témata, videa 
z kultury a sportu. 

Ve druhé zóně vysíláme informace, kte-
ré si škola přeje sdělit žákům, učitelům 
i rodičům. Například aktuální rozvrhy, 
suplování, fotografie, školní řád, úspěchy 
žáků, dokumenty školy, školní časopis …

Třetí zóna je dotyková, kde si každý 
může otevřít informace, které ho zají-
mají. Například otevře si webové stránky 
školy, školní aktuality, rozvrhy, jídelníček, 
aktuality o počasí. Žáci si pod tlačítkem 
„Hry a kvízy“ mají možnost procvičit svoji představivost, logiku nebo 
paměť. 

Radmila Písaříková

Prosím, pomozte nám i Vašim dětem a kontrolujte jejich prá-
ci. I my jsme se snažili, upravili jsme učební plán a soustředíme 
se jen na to nejdůležitější. Za dvě nebo tři hodiny denně Vaše 
děti zadané učivo bohatě zvládnou. 

Pro ty, co nemají možnost připojení na internet nebo nemají 
počítač, nechávají učitelé pracovní listy a úkoly na recepci školy, 
která je v provozu od 8:00 do 12:00 každý všední den.

Sledujte nadále naše webové stránky, kde zveřejňujeme ak-
tuální informace.

Děkuji vám za Váš čas, za určité „suplování“ naší přímé vý-
uky, za vaši trpělivost a snahu. Rovněž mi dovolte poděkovat 
všem našim učitelům, kteří se odhodlaně pustili do zcela nového 
systému vyučování.  Společně to zvládneme!

Všem přeji klidné dny a pevné zdraví,
 Barbora Hanáková, ředitelka školy

Poznámka redakce: Platnost textu k uzávěrce TL 27. 3. 2020.   
Je možné, že po vydání TL už bude aktuální situace jiná. 
Sledujte webové stránky školy – www.zstynec.cz

ámos vision – moderní  
pomocník v naší škole

dopis školy rodičům

Vážení návštěvníci, z důvodu vyhlášení nou-
zového stavu vládou ČR, a s tím souvisejícími 
opatřeními bude náš hrad a muzeum pro ve-
řejnost až do odvolání uzavřen. Akce Veliko-
noce na hradě v Týnci, vernisáži výstavy histo-
rických hraček Barevný svět a vernisáž výstavy 
Josefa Veselého jsou z výše uvedených důvodů 
zrušeny. Vernisáže výstav se pokusíme zreali-
zovat v náhradním termínu. Podle vývoje situ-
ace Vás budeme informovat. Přijměte, prosím, 
naši omluvu a těšíme se na Vás v klidnějších 
časech.

Magdalena Timplová, kastelánka hradu

týnecký hrad je uzavřený

Fond rozvoje bydlení
Město Týnec nad Sáza-

vou vypisuje výběrové ří-
zení na poskytnutí půjčky 
z „Fondu rozvoje bydlení“ 
v souladu s Pokynem rady 
města č. 1/2017.

Vyhlášení výběrového ří-
zení je zveřejněno na úřední 
desce města a ve vývěskách 

jeho místních částí.
Žádost o účast ve výběrovém řízení se podává městskému úřadu na přede-

psaném formuláři do 27. 05. 2020 do 16:00 hod.
Výsledek výběrového řízení projedná rada města 01. 06. 2020 a poté za-

stupitelstvo města 15. 06. 2020. Výběrové řízení bude ukončeno nabídkami 
uchazečům na uzavření smluv o zápůjčce do 10. 07. 2020.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny na úřední desce: vyhlášení výbě-
rového řízení (formát pdf ).

Formulář obdrží žadatel v podatelně městského úřadu nebo v sekci For-
muláře na webu města.

lm

HUDEBNí OBOR
1. 6. a 3. 6. 2020 od 13:00 do 17:00

Zápis se koná v Benešově   
v učebně  č. 24 - 2. patro.

 
 Budoucí žáček se podrobí talentové  

zkoušce, která se skládá:
• z rytmického cvičení (tleskání)

• intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny) 

• zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň) 

Na pobočce v Týnci n. S. se vyučují tyto nástroje:  
klavír, keyboard, akordeon, zobcová a příčná flétna klarinet, 

kytara, saxofon, zpěv.  
Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh, 

tenor, pozoun, tuba, bicí nástroje) se vyučují v Základní 
umělecké škole J. Suka Benešov. 

Taneční, literárně dramatický a výtvarný obor se vyučují 
pouze v Benešově.

 
Tímto způsobem proběhne zápis za předpokladu, že se 
v červnu již bude vyučovat v běžném režimu. Pokud ne, 

sledujte stránky školy www.zusbenesov.cz.

 pobočka Týnec nad Sázavoupořádá zápis žáků
na školní rok 2020 – 2021

záKLadnÍ  
uMĚLecKá šKOLa  
J. suKa benešOv
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Naše škola obdržela dvacet kusů notebooků. 
Naši třídu postihla v únoru chřipková epide-
mie a bylo nás jen šest, proto jsme novou tech-
niku využili k procvičování matematiky a čes-
kého jazyka. Na internetu lze najít spoustu 
výukových programů například na jednotlivá 
písmena abecedy. Procvičili jsme si také dvoj-
hlásky "ou" a "au" i geometrické tvary. Každý 
pracoval svým vlastním tempem a vzájemně 
jsme si pomáhali. Moc nás to bavilo a těšíme 
se na další interaktivní hodiny. 

žáci 1. A a paní učitelka Pavlína Kleinová

notebooky ve výuce 1. a

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 probíhá 

od 1. dubna do 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole
Potřebné dokumenty k vyplnění naleznete na webu školy v sekci Ke stažení – tiskopisy

ŽáDOSTI JE MOŽNé DORUČOVAT NáSlEDUJíCíMI ZPŮSOBy:
1. do datové schránky školy (ap3mtpn)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem info@zstynec.cz, ne pouze jako přílohu
3. poštou doporučeným dopisem doručeným nejdříve 1. 4. a nejpozději 17. 4. 2020
4. osobní podání na recepci základní školy Komenského 265, v době od 8,00 – 12,00

Více informací: zs tynec aktuality

V rámci celoškolního projektu Naše město, 
náš domov vyrobili chlapci z osmých tříd mo-
dely týnecké rotundy. Při dokončování mode-
lů jim vypomohly i dívky.

Model rotundy vytvořila pro týneckou ško-
lu Eva Danielová. Chlapci podle šablony vy-
střihli a slepili rotundu, poté ji obložili přírod-
ními materiály.

Modely jsou vystaveny ve vstupním vestibu-
lu školy.

Jana Maříková

V rámci předmětu Technické práce 1 a pro-
jektu Hračky vyrobili žáci 7. A domino, které 
poté předali dětem v mateřské škole. Hned jej 
všichni společně vyzkoušeli. 

Jana Maříková

Modely rotundy Žáci vyrobili domino 
pro Mš 
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Úspěchy žáků týnecké školy

Na začátku druhého polo-
letí jsme začali jezdit do Be-
nešova na bruslařský výcvik. 
První lekci jsme měli s na-
šimi učiteli, protože trenéři 
onemocněli. Další týden jsme 
už trenéry měli, a ti nás roz-
dělili do dvou skupin – jednu 
vedl Michal a druhou Ondra. 

Učili nás jezdit pozadu, brzdit nebo jsme dělali nohou taková céčka. Na konci 
bruslení vždy vymysleli nějakou hru, např. jaká ruka zvítězí, posílání rukavic 
nebo míče a při posledním kurzu jsme podjížděli švihadlo. Moc se nám tam 
líbilo a přáli bychom si více lekcí. 

 Žáci 4. A a 4. B

V této nelehké době se i mezi žáky 
devátých ročníků našel jeden, který 
přišel se zajímavým nápadem.

Jedná se o Matěje Pocha z 9. B, 
který si zapůjčil školní 3D tiskár-
nu a s její  pomocí vyrábí   držáky 
ochranných štítů pro zdravotníky 
a záchranáře.
 

Děkujeme Matějovi za nápad i velice záslužnou práci. Pomáhá 
nám všem.

Barbora Hanáková, ZŠ Týnec nad Sázavou

bruslení 4. a + 4. b Každý může pomoct

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce
kategorie 6. a 7. tříd:   3. místo Štěpán Stoklasa (7. A)
kategorie 8. a 9. tříd:   2. místo Eliška Sejková (9. B)
Okresní kolo Olympiády v německém jazyce
2. místo Kateřina Marvanová (9. A)
3. místo Alice Kreminová (9. A)
Ocenění za Scio testování z českého jazyka
Marek Dudkovič (6. B) získal ocenění za třetí nejlepší výsledek v kraji v čes-
kém jazyce v rámci testování SCIO. 
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme vyučujícím za přípravu žáků. 

ZŠ Týnec nad Sázavou

V rámci školního projektu Naše město, náš 
domov se v průběhu února a března uskutečnila 
exkurze 8. ročníků v Jawě.

Žáci navštívili expozici Jawy, kterou je pro-
vázel pan František Hruška. Zaujaly je nejen 
exponáty, ale i jeho velice fundovaný výklad. 

Dozvěděli se spoustu zajímavostí o motorkách 
a historii nejen samotné Jawy, ale i Týnce nad 
Sázavou.

Tímto bych panu Hruškovi ráda poděkovala 
za umožnění návštěvy.

Jana Maříková

exkurze osmáků v Jawě
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Přestože na mnoha místech se ven-
ku konaly masopustní průvody, my 
ve školní družině jsme si uspořádali 
parádní karneval. A že bylo na co se 
koukat! Nebyla to žádná nuda. Le-
tošní karneval si užil každý, kdo se 
zúčastnil. 

Starší žáci se sice převlék-
li do kostýmů, ale postavili se 
za stolečky a stali se z nich organizátoři jednotlivých disciplín. Mladší 
žáci, kteří dorazili do tělocvičny, si mohli vybrat z mnoha (ne)tradičních 
disciplín a snažili se v nich zvítězit. Komu se to podařilo, dostal na kar-
tičku razítko – a za pět razítek si už mohl běžet vybrat věcnou odměnu. 

V tělocvičně bylo opravdu mnoho stanovišť a bylo z čeho vybírat: moh-
lo se tančit na zmenšujícím se papírku, co nejrychleji hledat barevnou 

stavebnici, hodit správ-
ně kelímek a sestavit řadu 
a dokonce i (dnes populár-
ní) různé variace na flopy 
s lahví či kelímky. Oblíbe-
nou disciplínou (nejen pro 
děvčata) bylo i malování 
na obličej. 

V tomto reji se zvesela po-
hybovalo rozmanité množ-

ství masek od zvířátek, princezen až 
po roboty či převleky za (ne)skutečné 
postavy. Vrcholem krásného karne-
valu bylo vyhodnocení nejkrásnější 
masky. Stejně, jako v loňském roce, 
jsme měli dvě kategorie – maska vy-
robená a maska zakoupená. 

Děti se hodnotily navzájem 
a po pečlivém sečtení hlasů vy-
hrála vyrobená maska „oveč-
ka s bučícím bříškem“, za kte-
rou byl převlečen Karel Král  
z 1. A, V kategorii zakoupených 
masek vyhrála maska „světozná-
mého fotbalisty“, kterou měl 
na sobě Matyáš Stejskal z 3. A. 
Oba obdrželi nejen sladkosti, 
ale i sponzorský dar od známé 
týnecké poprockové kapely 
Czech It – CD s podpisy čle-
nů skupiny. 

Tato hudební formace věnovala 
i výhru do naší závěrečné soutěže – o nejlepšího 
tanečníka/tanečnici. Tuto soutěž vyhrála Natália Šulová a od-
nesla si PopSocket pro mobilní telefon, opět s logem kapely Czech It. 

Žákům se letošní karneval líbil a bavili se u netradičních disciplín. 
Už nyní přemýšlí, za jakou masku půjdou příští rok, protože někteří si 
při cestě zpět do hlavní budovy uvědomili, že z letošní masky vyrostou 
a za rok budou muset mít novou. 

Tým vychovatelů je také spokojen, že se akce povedla a přestože my 
do příštího roku snad tolik nevyrosteme, už také dumáme nad tím, jakou 
další masku si vymyslíme a vyrobíme.

Milena Iblová

Karneval nebo masopust?

Ještě než stihla vypuknout tato mimořádná 
situace se naše nejpočetnější družinka skautek 
(Sovy) vydala na výpravu na Zimní stadion 
v Benešově.

V sobotu do-
poledne 7. břez-
na jsme se sešly 
v naší klubovně, 
dotvořily naši 
soví nástěn-
ku a zahrály si 
pár her. Na-
jednou byl čas 
na oběd, proto 
jsme se přesu-
nuly do námi 
velmi oblíbe-
ného „Příběhu! 
na oběd. 

V Příběhu jsme se naobědvaly, daly si sladkou 
tečku a přesunuly se na vlakové nádraží, kde 
na nás již čekal vlak do Čerčan. Dle mého po-
hledu jsme se na ten vlak skoro koulely. V

Než jsme vlakem přes Čerčany dojely 
do Benešova, tak nám slehlo. Pěšky jsme do-
šly na zimní stadion, pracně se zašňěrovaly 
do bruslí a vyrazily na led - pro některé z nás 

to bylo v tuto zimu poprvé. Trošku nám trvalo, 
než jsme si vzpomněly, jak se vlastně bruslí, ale 
všechny jsme to zvládly. Nikomu se nic nestalo, 
i když pár pádů taky bylo. Na stadionu bylo cel-
kem dost lidí, tak jsme jen kroužily, stejně jako 
ostatní. „Rybičky, rybičky“, „Buldoka“ a „Mra-
zíka“ si zahrajeme příští zimu na rybníku. Bě-
hem bruslení okolo mantinelů jsme si s holka-
mi povídaly. 

Když nám vytyčený čas na ledě skončil, zuly 
jsme brusle a pěšky vyrazily na autobus a vrátily 
se zpět do Týnce a domů.

Po celém dni jsme byly velmi příjemně una-
vené. Celý výlet jsme si moc užily. Byl to den 
plný zážitků strávený s kamarády, výletu se totiž 
zůčastnilo 18 Sov!

za oddíl TYSAN, Sovičky

sovy na bruslích

Moc děkujeme městu  
Týnec nad Sázavou  

za zakoupení nového  
zahradního traktůrku. 

Teď se můžeme ještě lépe starat  
a svěřené sportoviště. 

Fotbalisté z Pecerad

POdĚKOvánÍ
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Peceradské „sousedské posezení“

hasiči z Pecerad pomáhají při epidemii koronaviru

Jak se již stalo novodobou tradicí, vždy v ob-
dobí, kdy se slavil Mezinárodní den žen, po-
řádá Osadní výbor v Peceradech pro spoluob-
čany tzv. „Sousedské posezení“. Doposud byla 
zábava zajištována vlastním silami, ale letos, 
kdy obec slaví 660 let svého doloženého trvá-
ní, byla připravena ve spolupráci i s další or-
ganizací, působící v obci, a to s Mysliveckým 
sdružením „Háj Pecerady“.

Současně jsme pozvali místního rodáka, 
pana Vratislava Měchuru a jeho mediální 
partnerku Jaroslavu „Máru“ Stočesovou, kte-

ří spolu působí televizním 
pořadu „Šlágr“. Ti nám 
ve skoro dvouhodinovém 
vystoupení, kromě staro-
pražských písniček, také 
sdělili zajímavosti z jejich 
profesionální činnosti i ze 
zákulisí přípravy pořadů.

I po jejich vystoupení 
zábava pokračovala dále 
a tak všichni, kteří přišli 
na tuto akci, mohli být 
spokojeni.

Závěrem mi dovolte, 
abych poděkoval všem, kteří svou návštěvou 
korunovali naše dlouhé přípravy. Také bych 
chtěl ještě jednou poděkovat našim hostům, 
paní Jaroslavě „Máře“ Stočesové a panu Vra-
tislavu Měchurovi za jejich vystoupení. Ne-
smím opomenout ani místní myslivce, kteří 
se opravdu vytáhli, a na jejich guláš se bude 
ještě dlouho vzpomínat. Také je nutné zmínit 
pracovníky MěÚ v Týnci, kteří velmi pomoh-
li nejen s propagací, ale zejména kvalitním 
ozvučením sálu. A úplně na závěr si dovo-
lím poděkovat celému „ansámblu“ Osadního 

výboru za kvalitní přípravu, vlastní průběh 
akce a také za celkový úklid po skončení akce. 
Takže nyní chvíle oddechu a hurá do přípravy 
dubnové výstavy, pokud nebude také díky ko-
ronavirovým opatřením zakázána.

  Tomáš Jirásek

Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Pe-
cerad byla na žádost zástupce Středočeského 
krajského úřadu povolána k vykládce zdravot-
nického materiálu, který je v těchto dnech do-
dáván do krajského logistického centra provo-
zovaného benešovskou nemocnicí. Jednotka 
peceradských hasičů je v případě potřeby při-
pravena poskytnout další pomoc v souvislosti 
se šířením koronaviru.

Marek Povolný
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V úterý 25. 2. 2020 se žáci školy zúčastnili 
gymnastického víceboje, který se konal v Be-
nešově na ZŠ Jiráskova. Do závodů nastoupila  
2 smíšená družstva 4. +5. třídy, která soutěžila 
ve 4 disciplínách: prostná, lavička, trampolína 
a přeskok.

ŠKOlU REPREZENTOVAlI:
4. třída: Artusová Nela, Koptišová Anna,  
Žáčková Adéla, Řehák Ondřej, Stejskal 
Adam, Wurm Patrik Alexandr
5. třída: Hrušková Valentýna, Kopáňková  

lucie, Vaněčková Petra, Dvořák lukáš, 
Trantina Martin,Vitouš Jiří

Čekal nás obtížný úkol a tím bylo obhájit 
loňská prvenství obou družstev. Pravidelný 
trénink a píle se vyplatily a děti znovu vybojo-
valy zlaté medaile. Svými výkony a celkovým 
součtem bodů zanechaly ostatní soupeře dale-
ko za sebou. 

Zároveň si jako bonus přivezla Petra Va-
nečková – žákyně 5. A – ocenění za nejlepší 
individuální výkon na prostných.

Všem závodníkům k tomuto mimořádnému 
úspěchu gratulujeme a přejeme mnoho dal-
ších do budoucnosti!

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 pokračovaly závody sou-
těží v gymnastické všestrannosti pro 2. stupeň. 
Zde již musí účastníci předvést individuální 
výkon na vyšší úrovni gymnastických dovednos-
tí ve 4 disciplínách – prostná, hrazda, přeskok, 
trampolína.
ŠKOlU V KATEgORII MlADŠí RE-
PREZENTOVAly ŽáKyNě 6.-7.TŘíD:

Artusová Adéla, Buřičová Sára, Štěpánová 
Pavlína, Dundychová Eliška, Jašková Kristý-
na, Koptišová Tereza

Dívky zúročily dlouhá léta tvrdé sportovní pří-
pravy pod vedením zkušených trenérek oddílu 
sportovní gymnastiky SG Týnec nad Sázavou. 

Svou kategorii vyhrály s výraznou převahou 
a postupně si došly pro bronzovou, stříbrnou 
a nakonec i zlatou medaili.
1.místo –  Jašková Kristýna + Markéta Kmo-

šková
2.místo – Dundychová Eliška
3.místo – Koptišová Tereza

Tímto úžasným výkonem si holky zajisti-
ly postup na republikové finále ve sportovní 
gymnastice, kde bude naši školu reprezentovat 
4-členné družstvo ve 3 disciplínách. Gratuluje-
me k mimořádnému úspěchu a holkám budeme 
držet palce!

 Mgr. Kateřina Kopáňková – vyučující Tv

týnec OvLádL gyMnasticKé závOdy v benešOvĚ
zlato v gymnastickém víceboji družstev

gymchallenge

zlato, stříbro a bronz v gymnastické všestrannosti

Holky ze sportovní gymnastiky z Týnce se roz-
hodně doma jen tak neflákají. S touhle složitou 
situací se popraly po svém a mě, jako trenérku, 
to velmi mile překvapilo a potěšilo. Jednoho dne 
totiž přišly s nápadem, že každý den dvě z nich 
vymyslí gymnastickou výzvu pro zbytek týmu 
a jako důkaz pošlou fotku nebo video. Protože se 
i ve velmi výjimečných případech stane, že někdo 
nedokáže výzvu splnit, vymýšlejí si také posilovací 
tresty. Ze dne na den tak v domácích podmínkách 
vytvořily improvizované tělocvičny. A je to super. 
Tým je tak stále v kontaktu, udržuje se v kondici 
a navzájem se podporuje. Všem se po našich tré-
nincích stýská, ale nedá se nic dělat…musíme to 

nějak společně vydržet. Více fotek a také videa 
jsou k vidění na našem facebooku – Sportovní 
gymnastika Týnec nad Sázavou.

Radka Součková
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Po jarních prázdninách, na které jsme se 
všichni těšili, jsme si volejbalu v Týnci moc ne-
užili. Sbírat zkušenosti mohly na turnaji v rámci 
třetího kola Okresního přeboru naše nejmladší 
volejbalové naděje. Ten se uskutečnil v neděli 
23. února 2020 opět v Říčanech, kam zavíta-
ly děti startující ve žluté a oranžové kategorii 
minivolejbalu. V oranžové kategorii jsme měli 
dvě želízka v ohni a mezi svými vrstevníky se 
neztratila. Jako nůž máslem propluly základ-
ními skupinami Áďa Žáčková s Apolenkou 
Novotnou a po třech výhrách si zajistily hlad-
ký postup mezi nejlepší čtyřku. Dan Výskot 
s Davidem Pěkným si nevedli rovněž špatně, 
ale nad jejich síly byly domácí Říčany B, které je 
poslaly do skupiny o konečné 5. - 8. místo. Klu-

ci v ní zvládli své zápasy na jedničku a skupinu 
bez prohry ovládli. Holkám jsme drželi všichni 
palce a byli nedočkaví závěrečného vyhlašová-
ní. Děvčata v úvodu odehrála dva těsné zápasy, 
kdy pouhý bod rozhodoval o vítězi. S Kunicemi 
A to vyšlo, s déčkem Kunic už ne. V posledním 
zápase nastoupily proti dosud neporaženému 
kunickému céčku. Našim holkám zápas vyšel, 
a tak zamotaly hlavy s počítáním výsledků po-
řadatelům. K naší radosti z tohoto bylo nako-
nec první místo na turnaji a Apolenka s Áďou 
se mohly těšit ze zasloužených zlatých medalií 
a diplomů.  

 Ve žluté kategorii jsme měli již tradičně po-
četnější zastoupení, i když v Říčanech jsme 
poskládali „pouze“ čtyři týmy. Svoji velkou 
premiéru si odbyla Danielka Pěkná po boku 
Helči Adamírové. Začátky jsou nejen ve vo-
lejbale vždycky těžké, ale holky se s turnajem 
popasovaly celkem dobře a domu si odvážely 
dokonce svoji první dílčí výhru. Radost nám 
udělaly svými výkony i ostatní tři týmy, které 
se dostaly do první poloviny celkového pořadí. 
Ve skupině nás nejvíc překvapila Lucka Hnět-
kovská s Anežkou Novotnou, které ve svých 
zápasech nezaváhaly a proklouzly mezi nejlepší 

čtyřku. Týnec A i Týnec C si vybral trochu smů-
ly v rozhodujících výměnách ve skupinách, ale 
své umění dokázal prodat ve skupině o celkové 
umístění. Šesté a sedmé místo k zahození určitě 
není. Ve skupině o 1. – 4. místo se děvčatům po-
dařilo vyhrát s přehledem jeden zápas a ve dru-
hém tahaly za kratší konec. Trochu může mrzet 
těsná prohra 14:15 se Zručí B ve třetím duelu, 
ale holky si „svůj souboj“ vyhrály samy a nešlo 
jim vůbec o vítězství. Z bronzové medaile mají 
určitě radost ještě dnes.  

Konec volejbalové sezóny v nedohlednu

závěr kostelecké volejbalové sezóny je ve hvězdách

Po celkem povedeném vystoupení na domácí 
palubovce jsme se těšili, že si užijeme jarních 
prázdnin s trochou zimního počasí. V té době 
jsme ještě netušili, že nám pořádně ztuhnou 
úsměvy a na míč si pěkně dlouho nesáhneme. 

Nicméně než se k nám rozšířil „nezvaný host 
z východu“, tak jsme stihli zavítat do Benešo-
va k pátému kolu Okresního poháru. Na tur-
naji nám chyběla týnecká konkurence, která 
si vybírala na tomto turnaji volno. Úvodní díl  
„benešovského miniseriálu“ jsme si odbyli proti 
Nespekám. Aspirant na celkový titul nám měl 
po posledním turnaji co vracet. Ale my se sou-
peře nezalekli a po dobrém začátku zjistili, že se 
s ním dá hrát vyrovnaný zápas. První dějství vy-
znělo v náš prospěch a to druhé zase pro Nespe-
ky. A tak o vítězi rozhodl tiebreak. A světe div 
se, štěstí se usmálo na nás.  

Pak nás ovšem čekali domá-
cí. V prvním setu nás posadili 
zpátky na zem a ve druhém to 
do stavu 17:24 vypadalo podob-
ně. Pak ovšem Benešov vypadl 
z role a probral se až v koncovce 
za nerozhodnutého stavu. Velký 
obrat se nám však do vítězné-
ho konce dotáhnout nepoved-
lo.  

Náladu jsme si zlepšili s Čerča-
ny, i když nutno dodat, že v prv-
ním setu jsme na růžích rozhod-
ně ustláno neměli. Celý set jsme 
dotahovali manko z úvodu zápa-
su a obrat se nám povedl na po-

slední chvíli. Druhý set už byl z naší strany lepší 
a tři body jsme si vzít již nenechali. 

V posledním díle turnaje jsme šli na nevyzpy-
tatelné Postupice. V tomto zápase bylo vidět, 
jak nám krásně dochází baterky. Podařený úvod 
a naděje až do samotné koncovky 24:20. Ovšem poslední krok bývá těžký a pro nás byl těžký až 

příliš. Ve druhé sadě jsme horko těžko vydřeli 
výhru, ale v rozhodujícím klání už nám nadšeně 
hrající Postupice nedaly šanci. Ale i tak jsme byli 
s průběhem turnaje spokojení.  

 Nyní věříme v lepší zítřky. Pevně doufáme, že 
odhodíme brzo roušky, sejdeme se zase na hřišti 
a budeme si užívat opět radosti ze hry a z běž-
ného života. Doufáme, že společnými silami vše 
zvládneme. Přejeme všem hodně štěstí a hlavně 
pevné zdraví. 

Nadšenci z Kostelce
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zahradničení v dubnu týden po týdnu

Duben je měsícem setby a sázení. Půda je při-
pravená dát život všemu, co do ní zasadíme...
 1. TÝDEN

Předpěstované sazeničky rajčat, paprik a lil-
ků přesadíme do větších květináčků po jedné 
či dvou. Doma v teple nebo ve vyhřátém skle-
níku vyséváme pro předpěstování sazenic cu-
kety, vodní i cukrové melouny, okurky, ačokču. 
Do skleníků, kde nehrozí pokles teploty pod 
0°C ani v noci, lze přemístit sazenice rajčat, pa-
prik a lilků.
•  Stále ještě můžeme prořezat a pohnojit růže, 

zavlažíme je a půdu pod nimi namulčujeme 
kompostovanou borkou, štěpkou nebo oblázky.

•  Před rozkvětem jabloní a slivoní rozvěsíme 
do korun bílé lepové desky proti pilatkám způ-
sobujícím červivost plodů a ošetříme fungici-
dem rybízy napadené antraknózou.

•  Pro pozdně letní sklizeň do truhlíků či zá-
věsných nádob vysejeme měsíční jahody: ne-
cháme je vyklíčit v teple, pak přemístíme ven. 
Stávající množíme dělením trsů a vysazujeme 
i na záhony.

•  Prostříháme popínavé plaménky a zimolez. 
Seřízneme suché listy okrasných trav, které 
přes zimu chránily srdéčka rostlin, a květenství 
hortenzií. Včas odstraňujeme plevel ze záhonů, 
výsadeb, spár.

2. TÝDEN
Vysévat již můžeme téměř všechny druhy ze-

leniny: kromě ředkviček, mrkve, hrachu, salátů 
a rokety také špenát, mangold, červenou řepu, 

asijskou listovou zeleninu aj. Vyséváme také 
jednoleté i vytrvalé aromatické a léčivé rostliny: 
levanduli, dobromysl, tymián, mátu, šalvěj, kopr, 
kerblík, anýz, fenykl, koriandr, estragon, petržel, 
měsíček aj. Bereme ohled na vhodná sousedství, 
např. aromatické bylinky mezi zeleninou odpu-
zují některé škůdce. Výsevy se vyplatí přikrýt 
netkanou bílou textilií, přes kterou je i zalévá-
me. Také kvetoucí dřeviny citlivé na mráz v noci 
chráníme obalem z netkané textilie.
•  Vysazujeme sazeničky brokolice, salátu a arty-

čoku, sázíme křen a naklíčené brambory.
•  Zastřihneme vřesovce, které kvetly v zimě. 

Vrby a svídu, jejichž mladé větve se ozdobně 
vybarvují, sestříhneme, abychom podpořili je-
jich růst.

•  Vylamujeme vlky u šeříku a škumpy. Zmlazu-
jeme keře hortenzií, ruje vlasaté a komule.

•  Pokrytím jahodníků bílou textilií, fólií nebo 
kryty urychlíme sklizeň, v době květu je ales-
poň přes den odstraníme.

3. TÝDEN 
Prořezáváme slivoně, meruňky, broskvoně 

a podzimní výsadbu vinné révy. Klejotoku třeš-
ní, višní, jabloní, meruněk a broskvoní lze před-
cházet výběrem stanoviště, ochranou kmenů, 
vápněním apod. Pokud mráz či houbové cho-
roby rány přesto vytvoří, vyřízneme poškozené 
pletivo, řezné plochy ošetříme 2% roztokem 
modré skalice a po zaschnutí potřeme štěpař-
ským voskem. Za chladného a vlhkého počasí 
zopakujeme postřik broskvoní proti kadeřavosti.
•  Zakládáme nový trávník a dosíváme poško-

zená místa stávajícího. Na méně exponovaná 
místa můžeme místo trav vysít půdopokryvné 
rostliny: mateřídoušku, rozchodníky, barvínek 
aj. Vyséváme trvalky i rychle rostoucí letničky.

•  Druhy kvetoucí v létě a na podzim množíme 
dělením trsů.

•  Na záhony aplikujeme biologickou ochranu 
proti slimákům, nebo nastražíme pivní pasti.

•  Vyčistíme zahradní jezírko, vodní a bahenní 
rostliny množíme dělením trsů.

•  Trávník za deště či s vydatnou zálivkou po-
hnojíme hnojivem bohatým na dusík (zakou-
peným, nebo např. kopřivovým výluhem).

4. TÝDEN
•  Vinici přihnojíme a keře okopeme. Do půdy 

prohřáté alespoň na 10°C vysazujeme nové sa-
zenice révy.

•  Větve hlohu, mišpule, rododendronu, kdoulo-
ně, jinanu či vilínu, které nelze ohnout k zemi, 
můžeme hřížit ve vzduchu. Větvičku do půli 
nařízneme, do řezu vsuneme rašeliník a místo 
jím obalíme, vložíme do fóliového pouzdra 
a ponecháme do příštího jara.

•  Posečeme trávník a trávu využijeme jako mulč 
pod keře a stromy, především nově vysazené.

•  Vysazujeme připravené hlízy mečíků (hlouběji, 
aby se nevyvracely) a jiřin. Vysazujeme stáleze-
lené dřeviny (jehličnany, zimostráz aj.) a ukon-
číme výsadbu prostokořenných sazenic ovoc-
ných stromů. Plaménky vsadíme až o 10 cm 
hlouběji, než rostly v kontejneru. Přesazujeme 
rostliny pěstované v nádobách.

•  Po odkvětu prořežeme zlatici a mahónii, jejíž 
zelené výhony lze použít na řízkování. Vysazu-
jeme a dělením množíme okrasné trávy a bam-
busy. Osazujeme skalku, řízkujeme skalničky, 
dělíme netřesky a lomikameny.

•  Rostoucím trvalkám i letničkám včas poskyt-
neme opory.

Zdroj: www.ireceptar.cz

Následující víkend se Okresní přebor hrál 
v týnecké sportovní hale. Tentokrát měly na po-
řadu dne svůj turnaj ženy. Hostitelství se ujaly 
benešovské volejbalistky. Z našich dvou zástup-

ců v soutěži se představily v sobotu 
pouze ženy hrající pod hlavičkou Tý-
nec A. Naše mladší vrstevnice si vy-
bíraly v tomto kole volno. Zato Tý-
nec A se do turnaje pustil po hlavně. 
Od prvních výměn začaly týnecké 
ženy využívat „domácího prostředí“ 
a Říčanům moc šancí na úspěch ne-
daly. S Benešovem to už bylo o ně-
čem jiném. Hrál se vyrovnanější vo-
lejbal, který ovšem holky od Sázavy 
úspěšně zvládly a vyhrály ve dvou 
setech. To se ovšem nedá říct o po-

sledním klání na turnaji proti Kácovu. S ním 
si Týnec A poradit nedokázal a připsal si první 
prohru v celé soutěži. I přes prohru si drží v prů-
běžné tabulce vedoucí pozici.  

Jestli se našim ženám podaří obhájit první místo 
v Okresním poháru a i naše ostatní týmy budou 
mít šanci dohrát letošní sezónu, je teď ve hvěz-
dách. Momentálně si přejeme, aby všichni byli 
zdraví, vše se dostalo do normálních kolejí a zas 
bylo jako dřív. Společně se těšíme a věříme, že se 
brzo zas pod vysokou sítí potkáme.  

Jaromír Kuchta
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tvoření (nejen) pro děti

Připrav si barevné papíry, 
pastelky, nůžky, lepidlo. 

Můžeš použít i zbytky 
látek a různé ozdoby.

šablona na ptáčka

Naměř si obdélník  
4 x 15 cm a vystřihni. 

Vystřihni si podle šablony 
ptáčka, křidélka , 
zobáček a lístečky.

Vše nalep a  domaluj 
podle své fantazie.

vyplň si tajenku:

vyrob si jarní záložku do tvé oblíbené knížky:

1.  Jakou barvu má kontejner na baterie 
a drobné elektro?

2.  Jak se nazývá odpad, který nepatří 
do žádného kontejneru? (např. 
chemikálie, zbytky barev atd.)

3. Jak se nazývá odpad ze zahrady?

4.  Co ze zahrady můžeš dát do hnědé 
popelnice?

5. Na co slouží modrý kontejner?

6.  Co patří do bílých a zelených 
kontejnerů?

7.  Jaká taška je lepší na nákupy  
(igelitová nebo látková)?

8. Jakou barvu má kontejner na plast?

9.  Kolikrát týdně se v Týnci vyváží  
komunální odpad?

1

2

3

4

5

6

9

7

8
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Udělej si kolečko, vystřihni 
a slož napůl. Vystřihni 
si  křidélka  a zobáček. 
Na provázek navlékni 
korálky nebo udělej  

jen uzlík. 

Vše nalep a  domaluj podle své 
fantazie. Ptáčka uprostřed skladu 

propíchni a provleč provázek.

vyrob si závěsné jarní ptáčky jako dekoraci:

Připrav si barevné papíry, 
pastelky, nůžky, lepidlo, 

provázek a korálky. 
Pokud nemáš kružítko, 

stačí třeba hrneček, který 
obkreslíš. Můžeš použít 
i zbytky látek a různé 

ozdoby.

Fotky svých výrobků zasílejte do 30. 4. 2020 na email: vrbicka@mestotynec.cz
začátkem května vylosujeme 10 výherců, kteří obdrží malý dárek.

První místo se může těšit na poukaz do bistra&cafe Příběh v hodnotě 300 Kč.

DIAGONÁLNÍ SUDOKU stejně jako killer zachovává pravidla luštění sudoku, ale i zde je ještě pravidlo navíc: v řadách
a sloupcích musíte mít vždy zastoupena všecha čísla od 1 do 9 a nesmějí se opakovat, tedy tak, jak jste zvyklí u sudoku,

ovšem zde je nutné toto pravidlo dodržet také v barevně vyznačených diagonálách. Tak vzhůru do luštění!
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU
pořádá 43. ročník dálkového pochodu

v sobotu 18. dubna 2020

Posázavím 
krajem protifašistického odboje

TRASY:  
8 km Týnec – Chářovice – Týnec

16 km Týnec – Chářovice – Chrášťany – Václavice – Hrusice – Týnec

24 km  Týnec – Chrášťany – Neštětice – Chlum –  Václavice – Hrusice  
– Krusičany – Týnec

35 km Týnec – Chrášťany – Neštětice – Konopiště – Žabovřesky – Týnec

50 km Týnec – Chrášťany – Neveklov – Maršovice – Tvoršovice  
 – Konopiště – Týnec

START: Týnec nad Sázavou, turistické centrum Bisport
 7:00 – 10:00 hodin. Trasa 50 km do 8:00 hodin.

STARTOVNÉ: 20 Kč děti od 6 - ti do 15 - ti let 10 Kč

OBČERSTVENÍ: na trasách z vlastních zásob, v restauracích

MAPA: doporučujeme mapu KČT č. 40 – Benešovsko a Dolní Posázaví

ODMĚNA: upomínkový diplom a dobrý pocit, že jste udělali něco pro sebe

DOPRAVNÍ  po silnici – asi 10 km severozápadně od Benešova 
SPOJENÍ: po železnici – trať 210 / Praha – Braník – Čerčany
 PID linka č. 339, Praha – Budějovická

CÍL: v místě startu do 19:00 hodin

UPOZORNĚNÍ: vezměte si tužku na opsání němé kontroly
 děti do 15-ti let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby

INFORMACE: Milan Šípek, Sadová 129, 257 41 Týnec nad Sázavou
 telefon: 317 701 765, 737 712 807
e-mail:  jarka.rakova@email.cz
 www.ivv.kct.cz

ZRUŠENO

Ahoj, jmenuji 

se František

a rád bych Vám ukázal 

naše zdravé město.

Zábavné aktivity na téma příroda, ekologie  
a třídění odpadu pro děti, soutěže

Třídíme odpad – prezentace společností  
EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN 

Výtvarná a tvořivá dílna

Ukliďme náš Týnec – společný úklid  
vybraných lokalit města, sraz účastníků  
15. 4. 2020 v 16 hod. na Pěší zóně,  
závěr úklidu v 17 hod. u ohně  
v Náklí, opékání buřtů

V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v náhradním termínu

Vás zve na IV. ročník akce 

DEN ZEMĚ

Více informací naleznete  
na www.mestotynec.cz   
f tyneckevlneni

Ahoj, jmenuji 
se František

a rád bych Vám ukázal 
naše zdravé město.

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“

Ve středu 15. dubna 2020  
od 8.30 do 15 hodin Pěší zóna

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ZRUŠENO

Neděle 12. dubna od 13.00 hod.

15.00 – vyhlášení  
soutěže o NEJ  

velikonočního beránka  
– ochutnávka

16.00 – vernisáž výstavy  
– Barevný svět  

(výstava čínského  
lidového umění – historických 

hraček pro děti)

Minitržiště
Dílny pro děti

Pletení pomlázek
Zdobení vajíček

na hradě v Týnci

Pořádá město Týnec nad Sázavou
www.mestotynec/muzeum 
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ZRUŠENO
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PAVEL SEQUENS
výstava “NEKONECNÁ HRA“

11. června - 30. července 2020

Otevřeno:
červen: čt - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hod.
červenec: st - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hod.

Srdečně Vás zveme na vernisáž 11.6.2020 od 19:00

Výstava potrvá
Pořádá město Týnec nad Sázavou

www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás na Facebooku: 

Hrad Týnec nad Sázavou

K poslechu zahraje kapela Footsteps

https://pavelsequens.cz
facebook.com/p.sequens

Retrospektivní výstava obrazů
malíře Pavla Sequense

Hrad a  muzeum Týnec nad Sázavou

v

To je název nového cyklu medailonků výtvarníků, které uveřej-
ňujeme několikrát týdně na Facebooku hradu Týnec nad Sázavou. 
Vzhledem k tomu, že bude nějaký čas zavřeno, připravili jsme pro 
naše návštěvníky a příznivce malé on-line výstavy výtvarníků, kteří 
u nás pravidelně vystavují, ať již na samostatných výstavách, nebo 
na pravidelných společných adventních výstavách malířů Posá-
zaví. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat malířům a dalším 
umělcům, kteří se s nadšením tohoto projektu zúčastnili. Pokud 
budete mít chuť, koukněte na Facebook hradu: Hrad Týnec nad 
Sázavou, nebo se k nám můžete nově připojit také na Instagramu.          

Magdalena Timplová

nemůžete na výstavu?  
výstava jde k vám!
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www.mestotynec.czwww.mestotynec.cz

Kalendář akcíTýnecko
KvĚten
SO 2. 5. TRAVESTI SHOW 20:00
Travesti Crazy Goddess vystoupí opět v Týnci, a to v Hotelu Týnec - Společenském centru. Těšit se můžete na svoje oblíbené účinkující 
- Vlastu, Alyssu a Palomu. Přes 180 minut nový zábavný program plný hudby, tance, vtipu a smíchu. Více info: 775 087 274. Předprodej 
vstupenek již nyní v Informačním centru v Týnci, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz. Cena vstupenky 290,-.
NE 3. 5. BOJOVKA NA HRADě V TÝNCI 17:00
V neděli 3.5. od 17:00 hodin. Pořádá: MC Motýlek. Více info na www.mcmotylek.cz
ST 6. 5. CHVIlKA S FléTNOU A PíSNIČKOU 17:00
Žáci ZŠ Týnec Vás zvou na koncert. Místo konání: Rotunda hradu Týnec nad Sázavou.
Pá 8. 5. DISKOTéKA   21:00
Zveme vás na další z řad diskoték, tentokrát věříme, že již bude po "nouzovém stavu". K tanci a poslechu zahraje DJ Libor Kralovič.  
Vstupné 100,- Začátek ve 21 hodin. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum. Tel. 775 290 032, ic@centrumtynec.cz
SO 16. 5. POCHOD PRAHA - PRČICE 2020 8:00
55. ročník nejznámějšího organizovaného turistického a dálkového pochodu v České republice Praha–Prčice. Jindy poklidné náměstí v 
malebném jihočeském městečku se 16. května opět promění k nepoznání, zaplaví jej stánky s občerstvením, cílová páska, výdejna Horalek a 
především tisíce turistů.
Nejdelší trasa Karla Kulleho v délce 70 km vede do Prčic z Prahy od stanice metra C Háje a je vhodná pouze pro zdatné turisty starší 18 let, 
kteří mají lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. Ze startu se vyráží od 5 do 6:30 hodin.
Přehled tras 2020
(trasy mají jednotný cíl, jenž bude otevřen od 11:00 do 20:00)
Trasy pro pěší pochodníky
70 km - Trasa Karla Kulleho
start: Praha - metro Háje (4.50 - 6.30)
1.punkt: Týnec nad Sázavou (zbývá 42 km, 8.30 - 12.30)
2.punkt: Neveklov (zbývá 28 km, 9.30 - 15.00)
3.punkt: Kosova Hora (zbývá 14 km, 11.00 - 18.00)
SO 23. 5. MUZEJNí NOC NA HRADě 17:00
Městské muzeum a hrad v Týnci nad Sázavou Vás zvou na prohlídku hradu, věže, muzea a výstav. Těšit se můžete na dílny pro děti, soutěže.  
V 17 hodin začíná pohádka pro děti - Naše divadlo - Řecké báje. V 18:30 hodin zahraje Jan Přeučil hru od N.V. Gogola - Bláznovy zápisky. 
Pořádá: Město Týnec nad Sázavou
SO 30. 5. MC MOTÝlEK - S lEHKOSTí MOTÝlKA 10:00
Mateřské centrum MOTÝLEK Vás zve na festival pro rodiny s dětmi na zahradě Společenského centra Týnec. Celým dnem bude provádět 
Kateřina Ševidová. 
Pódium: Divadélko Koloběžka, Kateřina Ševidová, Folklórní soubor Kamýček a další.
Přednášky budou probíhat uvnitř v salonku.
Děti: Malování na obličej, skákací hrad, soutěže a hry.
Stánky: Nosítka, dětské oblečení, přírodní kosmetika, šátky, hračky, síťovky, plenky…
Bohatá tombola, fotokoutek, dobré jídlo a pití...
Výtěžek akce poputuje na pomoc vybrané rodině z regionu. S nasměrováním nám pomáhá RUAH s projektem Obce blíže lidem.  
Vstupné 100,-/osoba, rodinné vstupné 300, děti do 2 let zdarma. 
Více na www.mcmotylek.cz.

ČeRven
PO 8. 6. PARTIČKA 20:00
Open Air Partička opět vyráží na turné pod širým nebem! Vysoká škola improvizace se poprvé ukáže v Týnci nad Sázavou! 8.6.2020 / 20.00 
Týnec nad Sázavou - zahrada hotelu Týnec
Předprodej zde: https://www.ticketstream.cz/akce/particka-open-air-divadelni-predstaveni-129423



týnecké listybřezen / duben  2020

23www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, Dalibor Gondík, nebo Dano Dangl, Marian Čurko
Vše je improvizace!!! Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi!!! Geňa je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předním!!!!  
A je to taky hlavně o Vás!!! Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička! Kluci improvizují, dopředu tak neví nikdo (včetně nich),  
co se odehraje v dalších vteřinách! Předprodej začal v síti Ticketstream.  Vstupenky k sehnání i v Informačním centru v Týnci nad Sázavou.  
Cena 550,-. Místo konání: zahrada Hotelu Týnec, 775 290 032
SO 13. 6. 24. ROČNíK MEMORIálU MIROSlAVA KAlINy 9:00
Volejbalový turnaj mužů za účasti týmů z Týnce nad Sázavou, Benešova, Vlašimi, Těptína a Prahy. Vstup zdarma. Místo konání: antukové 
hřiště v areálu Sokolák v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: VK Týnec nad Sázavou z.s. 
SO 20. 6. PŘEHlíDKA DECHOVEK 9:00 – 12:00  
Tradičná přehlídka dechovek - orchestr ZUŠ Benešov a mažoretky, Vranovanka, Týnečanka. 
Před DPS Týnec nad Sázavou. VSTUP VOLNÝ. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.
SO 20. 6.  ROCK PARK TÝNEC  17:00 – 1:00 
Vystoupení hudebních kapel – Czech It, Žlutý pes, večerní taneční zábava s kapelou Horváth Band. Před Městským úřadem Týnec nad Sázavou. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. VSTUP VOLNÝ  
ST 24. 6. SETKáNí S VEŘEJNOSTí 17:00
Vy a Vaši sousedé jste rozhodli. Přijďte se podívat a poslechnout si, kterému projektu jste dali nejvíce hlasů, a který projekt se bude 
realizovat. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ Týnec  

Konání všech akcí závisí na aktuálním vývoji  
nouzového stavu v době pandemie.  

Prosím sledujte web a Facebook města a infocentra

Řešení DIAGONÁLNÍ  
SUDOKU ze strany 19
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uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

týnecKých Listů 

je v pátek 29. května 2020. 

Tento termín je závazný.

inzeráty do 

Poděkování a blahopřání
uveřejňujeme 
zdaRMa

posílejte na radnice@mestotynec.cz

týnecKých Listů

v Těptíně, 24 hod. péče  
Lejdarová – tel.: 605 526 924

Nabízím hlídání psů 

autoservis
pneuservis
kompletní servis klimatizací   
- kontrola, oprava, plnění
odtah vozidel
autolakovna
klempírna
opravy po nehodách

Auto Moris

+420 777 720 894 AutoMoris

AMMSRO@SEZNAM.cz
Otevírací doba

po - pá, 9,00 - 18,00
dále dle domluvy

 
lešany

své příspěvky můžete zasílat na:
radnice@mestotynec.cz



týnecké listybřezen / duben  2020

25www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Vypočítej

příklad 

Myslete
eko-logicky!
Vysloužilé zářivky, LED diody a úsporné žárovky do běžného odpadu nepatří. Přes 95 procent materiálů, 

ze kterých jsou vyrobené, je totiž díky recyklaci možné znovu využít. Navíc obsahují stopové množství rtuti, 

která je nebezpečná pro životní prostředí. Vyřazené úsporné světelné zdroje lze vrátit v elektro prodejnách při 

nákupu nových, ve sběrných dvorech obcí či je uložit do malých sběrných nádob, které se nacházejí 

v obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě firem. Nejbližší sběrné místo si můžete jednoduše 

najít na vašem mobilu nebo tabletu – stačí si stáhnout aplikaci „Kam s ní?“.

1
7

8

?

Správná odpověď: sedmnáct 
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Poctivá domácí kuchyně výhradně z čerstvých surovin. 

ROZVOZ OBĚDŮ 

 

VAŘÍME VE VŠEDNÍ DNY 

po - pá, 10,00 - 14,30

 

Týnec nad Sázavou a okolí zdarma.

Do domácností, firem a institucí, porce od 85 Kč.

Výběr ze tří druhů jídel, možný týden předem.

Zbořený Kostelec 172, telefon +420 777 011 697, 

e-mail uholubu.kostelec@seznam.cz,

uholubu.kostelec/facebook         hostinecuholubu

Hostinec U Holubů
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www.zstynec.cz       www.mestotynec.cz

tenisového areálu „Sokolák“
Více informací: 
Tajemník MěÚ Týnec Ing. Miloš Albl
e-mail: albl@mestotynec.cz, tel.: 317 701 612

HLEDÁME SPRÁVCE

Požadavky:
·   vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických  

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

· příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,

· občanská a morální bezúhonnost

· dobrý zdravotní stav

· znalost školských předpisů a školské problematiky

· organizační a řídící schopnosti, výhodou praxe v malotřídní škole

Předpoklady pro výkon funkce a obsahové náležitosti naleznete  
na úřední desce a na www.obeclesany.com. 

Nabízíme možnost obecního bytu. Přihlášky nejpozději do 15. 5. 2020  
na adresu: obec Lešany, Lešany 23, 257 44 Netvořice  

nebo doručené do podatelny Obecního úřadu Lešany. 

Obálku označte textem „NEoTvÍRaT – koNkURZ ZŠ a MŠ Lešany“.

konkurz na ředitele/ku  
ZŠ a MŠ Lešany,  

s nástupem dohodou, nejpozději 1. 8. 2020 
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Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá  
nové parťáky  
do výroby

Neváhej a staň se součástí 
Velkopopovického Kozla. 
Nástup možný ihned!

Za práci nedáváme jen pivo  
na dovolenou a na Vánoce,  
ale nabízíme taky:

•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %
•   5 týdnů dovolené
•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma
•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru
•   Příspěvek na kulturu, sport,  
     dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně
•   Příspěvek na penzijní/životní  
     připojištění ve výši 12 000 Kč ročně
•   Multisport kartu
•   Autobusovou dopravu pro zaměstnance
•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017

014_VPK inzerat_nabor do pivovaru_A4.indd   1 31.01.2020   17:21:30



týnecké listybřezen / duben  2020

29www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20,  
588 05 Dušejov, tel. 567 212 754, 567 214 502,  mob.731 701 331, 734 833 158,  volejte po-pá 7-15h! 
email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

• 11,00  vlašim  /parkoviště u železničního přejezdu – u autobus. Nádraží/ 
• 12,00  Postupice /před nákupním střediskem/ 
• 12,30  Bystřice /parkoviště na náměstí/  
• 13,00  Maršovice  /před pohostinstvím/ 
• 14,00  Neveklov /u Hřbitova/
• 14,30  Netvořice /u OÚ/ 
• 15,00  Týnec nad Sázavou /parkoviště před MěÚ/ 
• 15,30  Jílové u Prahy /u kostela/
• 16,00  velké Popovice /naproti baru Kozlovka/ 
• 16,30  Pyšely /na náměstí T.G.M./ 
• 17,00  Čerčany /na návsi/
• 17,30  Chocerady /před kostelem/ 
• 18,00  Uhlířské Janovice /před stavebninami Kašpar/

PRodEJ 12. 6. 2020
kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká 
užitkovost/, kohoutci, kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové 
a pekingské kachny/, Husy bílé, krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/,  
kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová kuřata, Perličky

PRodEJ CHovNÉ dRŮBEžE

Poskytujeme:
¡  Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m3 do 3 tun),  

domovních a živnostenských odpadů (3 m3 do 1 tuny, 6 m3 a 10 m3 do 1,5 tuny).
¡  Zemní práce – traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipulátor  

s teleskopickým ramenem
¡  Doprava – Iveco, Scania návěs s vanou, Scania kontejner (24 m3 do 12 t)
¡  Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů
¡  Likvidace nebezpečných odpadů – eternit, lepenka, barvy, pneu. 
¡  Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů
¡  Výkup papíru
¡  Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu)
¡  Příjem jedlých olejů a tuků zdarma (pouze v uzavřené PET lahvi)
¡  Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady
¡  Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kč a 2 kg za 90 Kč

Otevírací doba:
Duben-říjen 

po-pá 7.00 - 12.00  a 13.00 - 17.00 
so 8.00 - 12.00

Listopad-březen 
po-pá 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 

so 8.00 - 12.00
Neděle a státní svátky zavřeno.

Kde nás najdete:

Sběrný dvůr
Kamenice 1067
251 68

Kontaktujte nás na  
tel.: 603 209 114  
www.obr-odpady.cz

SLUŽBY s.r.o. SBĚRNÝ DVŮR
obr
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i v těžké době je potřeba se trochu zasmát

ti mladí už se  
dneska seznamují 

jenom na netu.  
to za nás byly samé 
diskotéky, hospody, 

plesy, večírky...

vláda dbá i o duševní 
zdraví nás seniorů. 
Každodenní změna 

nákupní doby,  
to je test orientace 

i paměti.

nevíte někdo, jak 
dlouho nemám nikoho 

pouštět do bytu? 
Manželka už dva dny 
buší na dveře a mě  

už to celkem otravuje.

Pro ty, kteří museli 
v této krizové situaci 

zrušit svatbu, 
uvědomte si,  

že bůh vám dál 
druhou šanci.

trápí vás, že 
nemůžete do baru, 

kina nebo nakupovat 
hadry? vítejte  

ve světě matek.

tak roušky jsme 
si ušili, dezinfekci 
vyrobili. nějaký tip  
jak uvařit paralen?

Právě jsem si 
uvědomila, že 

nemusím doma  
vůbec uklízet,  

protože na návštěvu 
stejně nikdo  

nepřijde.

teď je takové 
zvláštní období, že 
když někoho míjím 

v samoobsluze 
a cítím zápach 

alkoholu, zdá se mi 
ten člověk takový 
důvěryhodnější. 

až tohle skončí, 
budou z důchodců 
raketoví inženýři. 

Přepočítávání hodin 
a čtvrečních metrů 
musí mít pozitivní 

dopad.

Kupovat si 
organizační diář na 

rok 2020...

to byla ale kravina, 
co?

taky už vybíráte, kam 
letos na dovolenou?

Los Kuchyňos
záchodopol

chodbíž
Ložniceille

costa del sklep
Koupelhagen 
san balkono

někteří rodiče právě 
zjišťují, že učitel není 

ten problém.

všimli jste si, že jak 
lidi nosí ty roušky, 

nejsou vidět ty 
protivný, nepříjemný 
a naštvaný ksichty 

všude kolem?
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KDE SE V TÝNCI NAJÍTE 
V DOBĚ KARANTÉNY

STAROČESKÁ JÍDELNA 
TROJÁNEK TÝNEC 

 Tel: 602 158 868 
Výdej u vchodu  10:00 – 15:00    

Rozvoz jídel: 10:00 – 14:00 
Jídelní lístek na Fb:  
staročeská jídelna

  PIZZA GIANNI TÝNEC 
Tel: 604 164 623 

Rozvoz jídel 11:00 – 19:00 
Jídelní lístek na FB: giannipizza

 RESTAURACE U HOLUBŮ 
ZBOŘENÝ KOSTELEC 
Tel: 777 011 697 

Objednávky do 9:00 
Rozvoz 11:00 – 14:00 
Jídelní lístek na Fb: 

uholubu.kostelec

HOSPŮDKA V NÁKLÍ  
 Tel: 777 117 316 

Objednávky od 9:00 do 10:00 
Rozvoz 11:00 – 14:00 
Jídelní lístek na Fb: 
Hospůdka v Náklí

 RESTAURACE U VRTIŠKŮ
 Tel: 317 701 690

Výdej 11:00 – 13:00
www.restauracevrtiskovi.cz

  
BISTRO SADOVKA TÝNEC

Tel: 608 343 651
 Výdej z okénka, bez rozvozu

Otevřeno 9:00 – 20:00
  

RESTAURACE PHO 999
Tel: 776 031 999

 Výdej z okénka, bez rozvozu
Otevřeno 10:00 – 19:30

Jídelní lístek na Fb: PHO 999

www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni

VÝDEJ A ROZVOZVÝDEJ
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V DOBĚ 
KORONAVIRU

Vážení spoluobčané, vzhledem k zamezení šíření koronaviru  
nabízíme seniorům nad 65 let, lidem v karanténě, lidem na mateřské 

dovolené a dalším potřebným dovoz obědů z restaurace,  
dovoz léků a zajištění základních nákupů či vyvenčení psů.  

TATO SLUŽBA JE BEZPLATNÁ

Hledáme dobrovolníky (mezi 18 – 55 lety) na nákupy a rozvoz obědů.  
Prosíme, pokud máte čas a chuť pomoci těm, kteří to v současné  

nelehké situaci nejvíce potřebují.

Hledáme také dobrovolníky na šití roušek. Pokud máte doma 
přebytečné bavlněné nebo lněné látky a chcete pomoci.

Kontakt: Hana Kronovetrová  
mezi 8. a 18. hodinou  

na číslo 733 741 028, případně  
na e-mail: tynecko@obceblizelidem.cz

www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni

DOVOZ OBĚDŮ A NÁKUP

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY

COVID-19


